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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnmorskemottagning gällande år 2013 - kommentarer till 
föreslagna förändringar   

 

Inledning 

Nedan följer kommentarer till de beslutade förändringarna i Förutsättningar för Ackreditering och 
Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade 
screeningen för livmoderhalscancer som fastställdes av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2013-
03-21.  
 
Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne 
omfattande mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk 
cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer gällande år 2013 bör 
läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska kunna förstås.  
 
I enlighet med vad som anges i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning enligt den 
organiserade screeningen för livmoderhalscancer kapitel 2.3 Avtal äger Uppdragsgivaren rätt 
att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och 
sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för 
livmoderhalscancer gällande år 2013 samt de ekonomiska förutsättningarna. 
 
2.5 BESLUTSGÅNG OCH HANDLÄGGNINGSTID  

Avsnittet kring beslutsgång och handläggningstid har kortats ner och förtydligats  

3.3.1 UPPDRAG FÖR MÖDRAHÄLSOVÅRD: GRAVIDITETSÖVERVAKNING, 
FÖRÄLDRASTÖD OCH EFTERVÅRD 
Den omfattande texten kring omhändertagande av förlossningsrädsla har lyfts ut och lagts i ett 
separat vårdprogram. 
 
Under rubriken Fosterdiagnostik hänvisas till Socialstyrelsens nya författning där det bl.a 
framgår  att fosterdiagnostik inte får erbjudas för att ta bilder och spela in filmer av foster, om 
det inte finns något medicinskt syfte. Fosterdiagnostik får heller inte erbjudas i syfte att göra 
könsbestämning av foster, såvida det inte finns en känd ärftlig könsbunden sjukdom hos en 
genetisk förälder. 
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6.1.2 MÖDRAHÄLSOVÅRD; GRAVIDITETSÖVERVAKNING, FÖRÄLDRASTÖD 
OCH EFTERVÅRD 
Ersättningarna gällande besök av utomlänspatienter och ersättningen för hälsoundersökningar 
och hälsosamtal för asylsökande är uppdaterade. 
 
 
 
I tjänsten 
 
Anne-Marie Scholander Avtalsförvaltare, Hälsoval Skåne 
Johan Larsson Avtalsförvaltare, Hälsoval Skåne 
Ulrika Stålnacke teamledare Hälsoval Skåne 
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