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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdcentral 
gällande år 2013 – kommentarer till förslagna förändringar   
 

Inledning 
Nedan följer ett förtydligande till beslutade förändringarna i Förutsättningar för 
Ackreditering och Avtal för Vårdcentral fastställdes av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 
2013-03-21. Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdcentral i 
Hälsoval Skåne 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 Vårdcentral i 
Hälsoval Skåne kapitel 2.3 Avtal äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra 
villkoren i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne samt 
de ekonomiska förutsättningarna 
 
2.5 BESLUTSGÅNG OCH HANDLÄGGNINGSTID  

Avsnittet kring beslutsgång och handläggningstid har kortats ner och förtydligats. 
 
3.3.1 HÄLSOINRIKTAT ARBETSSÄTT 
Initiativ till somatisk hälsoundersökning av patienter med kronisk psykossjukdom kan även 
komma från vårdcentralen själv eller från den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
3.3.2 MEDICINSKT ÅTAGANDE  
Länk till fastställda rutiner för övertag av det medicinska ansvaret från Habiliteringen har 
bifogats texten. 
 
3.3.5 ORDINATION AV TJÄNSTER/ARTIKLAR/HJÄLPMEDEL 
Ett förtydligande har gjorts gällande ansvar för förskrivning av peruker, ortopediska skor och 
hjälpmedels för cirkulationsbehandling som bedöms tillhöra specialiserad vård, samt skälen 
för detta. 
 
 
 



 

Sida 2 av 2 
 

Postadress: Hälsoval Skåne, Regionhuset, BOX 1, S-221  Lund, Besöksadress: Baravägen 1 
Telefon: Växel 044-390 30 00. Internet: www.skane.se/hälsovalskåne 

3.3.9 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 
Ersättningen till enheterna för verksamhetsförlagd utbildning gällande kuratorer har 
uppdaterats. 
 
5.14 LÄKEMEDEL 
Verksamhetschefen på vårdcentralen blir skyldig att rekvirera och förse samtliga förskrivare 
med uppgifter om dennes antibiotikaförskrivningsmönster i syfte att medvetandegöra 
avvikelser och sänka antibiotikatrycket. 
 
6.1.6 RÖRLIGA ERSÄTTNINGAR 
Ersättningarna för besök av utomlänspatienter och ersättningen för hälsoundersökningar och 
hälsosamtal för asylsökande är uppdaterade. 
 
6.1.14 ERSÄTTNING FÖR ANTALET GENOMFÖRDA SAMORDNADE 
INDIVIDUELLA PLANER (VOPS) 
Ett undantag från kravet på hembesök kan göras för personer med psykisk ohälsa. 
 
6.1.16 ERSÄTTNING FÖR HBT-CERTIFIERING 
Det finns nu en möjlighet att hbt-certifiera vårdcentralen enligt RFSL. Vid hbt-certifiering 
utgår en ersättning som motsvarar 50 procent av certifieringskostnaden (exkl. moms), eller 
max 40.000:- för Vårdgivaren. Ersättningen utgår endast en gång.  
 
6.3.2 FÖREBYGGANDE INSATSER I NÄROMRÅDET 
Länk till blanketter för ansökan och återrapportering har bifogats texten. 
 
 
 
 
 
I tjänsten 
 
Ulrika Stålnacke, teamledare för Hälsoval Skåne 
Carina Nordqvist Falk, avtalsförvaltare och sakkunnig i Hälsoval Skåne  
Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare  
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