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Inledning 
Nedan följer kommentarer till de beslutade förändringarna i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Vårdenhet från och med 1 juli 2011 som fastställdes av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2011-06-20. 
Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2011 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 Vårdenhet i Hälsoval Skåne kapitel 
2.4 Avtal äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förutsättningar för Ackreditering 
och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne samt de ekonomiska förutsättningarna.  
 
 
5.2.3 ÅTAGANDE OM PSYKISK OHÄLSA  
Texten har kompletterats med att, för barn över 13 år ska läkarundersökningar enligt BBIC (Barns Behov I 
Centrum) i första hand ske på barnets valda vårdenhet. Från och med den 1 juli 2011 finns det därför ett enhetligt 
sätt att registrera undersökningarna i PASIS i syfte att kunna särredovisa: 
1.       Att det rör sig om en BBIC-undersökning 
2.       Om det är en primär eller sekundär undersökning 
3.       Tidsåtgång per undersökning  
 
När det gäller punkt 1 och 2 ska det registreras med lokala KVÅ-koder (åtgärdskoder), ”UB001” (primär 
undersökning) och ”UB002” (sekundär undersökning). U står för regionens kod och B står för BBIC. När det gäller 
tidsåtgång används adekvat KVÅ-kod som inleds med ZV. PASIS-kod för Anledning ska vara ”IN” och PASIS-
kod för Anledningstyp ska vara ”HÄ”. 
 
Baserat på ovan beskrivna registreringar ersätter Region Skåne vårdenheten 2000 kr för en primär undersökning 
och 1000 kr för en sekundär, vilket kommer att betalas ut för första gången i augusti månad på faktura för rörlig 
ersättning. Uppgifterna i PASIS går att registrera i efterhand. 
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Ersättningen från kommunerna fortsätter att fungera som tidigare dvs. mellan respektive kommun och utförande 
vårdenhet.  
 

6. REGISTRERING AV MEDBORGARE 
Vi vill göra er uppmärksamma på att förändringarna i Riksavtalet, som gäller fr.o.m. 1 maj 2011, ger medborgare 
från andra landsting och regioner inom Sverige en möjlighet att söka inte bara akut vård utan även planerad 
primärvård. Anvisningar för hur detta ska hanteras har distribuerats separat och finns också att läsa på hemsidan 
www.skane.se/hälsovalskåne. Ersättning utgår för utomlänsbesök i enlighet med vad som anges i 8.1.6 Rörlig 
ersättning.  
 
 
7.9.1 UPPFÖLJNING ÅR 2011 
II. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 
Kvalitetsmålet kring det totala antibiotikatrycket kommer för mätperioden 2011-07-01 – 2012-06-30 att anpassas 
till att överensstämma med de uppsatta målen i det nationella patientsäkerhetsarbetet.  
 
 
8.1.3 MÅLRELATERAD ERSÄTTNING 
Målnivån för ersättning för det totala antibiotikatrycket kommer från och med år 2012 att anpassas till de nationella 
kraven för patientsäkerhetsarbetet med anledning av ändringarna i 7.9.1 ovan.   
 
 
8.1.6 RÖRLIGA ERSÄTTNINGAR 
Texten kompletteras med anledning av beslut i HSN 2011-06-20 om en ersättning till vårdenheten för det utökade 
uppdraget enligt BBIC som anges under 5.2.3 Åtagande om psykisk ohälsa. För primär läkarundersökning utgår en 
ersättning motsvarande 2000 kr per undersökning och för sekundär läkarundersökning utgår 1000 kr i ersättning 
per undersökning.
 
 
 
I tjänsten 
 
Carina Nordqvist Falk, avtalsförvaltare och sakkunnig i Hälsoval Skåne 
Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare 
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