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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande 

år 2015 – förtydligande till förslagna förändringar 

Inledning  
Nedan följer ett förtydligande till beslutade förändringar i Förutsättningar för Ackreditering och 

Avtal för Psykoterapi för fastställande av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2015-12-15. 

Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne 

gällande år 2015 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 Psykoterapi i 

Hälsoval Skåne kapitel 2.3 Avtal äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra 

villkoren i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne samt de 

ekonomiska förutsättningarna. 

Redaktionella förändringar tydliggörs inte i förtydligandet. 

 

1.1   Inledning 

  Inlagd webblänk, 1177, där patienten får information om samtliga aktörer. 

 

1.2   Värdegrund 

  Förtydligande utifrån Region Skånes samlade uppdrag. 

 

2.1.1 Omständigheter som medför att Vårdgivaren inte godkänns  
         Vad gäller dessa omständigheter hänvisas också till Lag om offentlig upphandling (LOU) 

         Formulering med samstämmighet med övriga Ackrediteringsvillkor. 

 

2.3  Avtal 

       Ny text tillagd  

 

2.4.1 Vårdgivare 

         Förstärkt texten med att Vårdgivaren ansvarar för att slutföra behandling för pågående 

         vårdåtagande. 

 

2.4.2 Uppdragsgivare 

         Ny text tillagd 
 

2.5    Beslutsgång och handläggningstid 

         Uppdaterad webblänk till sammanträdesdatum för politiska nämnder. 

 

3.1    Allmänt om uppdraget 

         Vårdgivaren ska följa Region Skånes remisshantering, förtydligas med webblänk. 

 

3.2    Uppdragets omfattning 

         Kravet att varje enskild behandlare hos Vårdgivaren måste behandla minst tjugo (20)  

         patienter under en löpande 12-månaders period har ändrats till att Vårdgivaren måste 
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         behandla minst tjugo (20) patienter under en löpande 12-månaders period. Om antalet 

         patienter är mindre än tjugo (20) kommer avtalet att hävas enligt punkt 2.4.2 

         Förstärkt texten med att remissen utfärdas av läkare. 

 

 

 

3.2.1 Hälsoinriktat arbetssätt 

        Förstärkt texten angående arbetet med levnadsvanor i enlighet med Region Skånes 

        vårdprogram.       
 

3.4  Underleverantörer 

       Behandlingen av underleverantör ska ske på samma adress som Vårdgivaren har. 
 

3.6  Forskning och Utveckling 

 Vid klinisk prövning av läkemedel eller medicin tekniska produkter, interventions- och icke 

  interventionsstudier, ansvarar Vårdgivaren för att prövningen registreras i Clintrials, Skånes 

  studiedatabas, innan den startar.  

 

4    Målgrupp och registrering 

      Målgrupper uppdateras utifrån aktuella regler och krav. Kompletteras med webblänkar. 

 

4.2  Remissförfarande 

       Uppdateras utifrån Patientlagen. Förtydligande med webblänk till Region Skånes 

       remisshantering. 

 

5.1.3 Information till medborgare 

        E-tjänsterna i Mina Vårdkontakter MVK är en obligatorisk e-tjänst som vårdgivaren ska 

        tillhandahålla och kommer succesivt att kravställas under året. Införandet sker i ordnad form  

        i ett samspel med Uppdragsgivaren.  

 

5.4  Lagar och Förordningar 

       Vid avvikelser ska händelseanalys genomföras, eventuellt avsteg ska motiveras och 

       dokumenteras. 

 

5.5.3 IT-stöd för vårddokumentation 

         Infört text gällande Profdoc Medical Office (PMO). 

          

5.7.1 Hantering av vårddokumentation 

         Aktuella krav för vårddokumentation och arkivering skrivs in. 

 

6.1.3 Patientavgifter  
         Förtydligande gällande Vårdgivarens skyldigheter information till patienter.  

 

6.2.1 Särskild momskompensation 

         Vårdersättningen behållas på nuvarande nivåer trots sänkta statsbidrag och ökande 

         volymer men den särskilda momskompensationen till privata aktörer tas bort då 

         psykoterapiverksamheten inte har samma kostnadssammansättning som en vårdcentral. 
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Avtalsmall 

1.1.4 Förtida upphörande 

         Ny text tillagd 

 

 

I tjänsten  

Anja Nyberg, avtalsförvaltare och sakkunnig i Hälsoval Skåne  

Catharina Strid, sakkunnig rådgivare 

Maria Wallström, handläggare Psykoterapi  


