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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Vårdcentral gällande år 2014 – kommentarer till 
förslagna förändringar 
 
Inledning 

 

Nedan följer ett förtydligande till beslutade förändringarna i Förutsättningar för 
Ackreditering och Avtal för Vårdcentral för fastställande av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) 2013-10-24. Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering 
och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne gällande år 2014 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 

 
Avsnitt A 
Generell ändring, titeln sjukgymnast har kompletterats med titeln fysioterapeut 
 
2.1.1 Omständigheter som medför att Vårdgivaren inte 
godkänns 
 
Vad gäller dessa omständigheter hänvisas också till Lag om offentlig upphandling 
(LOU) 
 
3.3.1 Hälsoinriktat arbetssätt 
Texten; ”Vårdgivaren kan söka pengar för utvecklingsprojekt för arbete med att 
förbättra levnadsvanor hos individer med störst behov (t. ex personer med 
funktionsnedsättning, socioekonomiskt svaga områden). Projektet ska utgå från ett 
interprofessionellt arbete samt i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer.” 
har utgått då den var felaktigt inskriven i villkoren. Det som istället avsågs var den 
separata ersättning som redan finns sedan tidigare i kapitel 6.3.2 Förebyggande 
insatser i närområdet. Vi beklagar felaktigheten. 
 
3.3.2 Medicinskt åtagande 
Efter många frågor har i avsnittet Tillgänglighet kvällar och helger under rubriken Det större 
utökade akutuppdraget kravet på under vilka tider primärtriagering ska ske förtydligats med 
följande mening ”Bemanning av akutmottagningens primärtriage med distriktssköterska under 
minst ovanstående tider”.  Det innebär ett minimikrav på vardagar kl. 18.00 - 23.00, samt 
helger/helgdagar 10.00 - 22.00 men vi ser gärna ytterligare primärtriagering om möjligt i 
samverkan med akutmottagningen.  
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3.3.5 Ordination av tjänster/artiklar/hjälpmedel 
Befintlig mening i villkoren om kostnadsansvar för dietistens verksamhet har kompletterats med en 
mening som anges i understruken text; ”Kosttillägg och kostbidrag ingår inte i vårdersättningen 
för uppdraget utan förskrivning av detta ingår i uppdraget för den anslagsfinansierade 
dietistverksamheten t.o.m. 2014-03-31. Från och med 2014-04-01 finansieras kosttillägg och 
kostbidrag av Uppdragsgivaren. Specialdestinerade livsmedel till barn under 16 år ingår i 
läkemedelsförmånen (ej basläkemedel)”. Detta hanteras på övergripande nivå i Region Skåne 
och föranleder inga särskilda aktiviteter från Vårdgivaren. 
 
3.3.9. Hjärtsviktsmottagning 
Avsnittet har kompletterats med text kring de krav som angavs i det förtydligande som 
skickades till samtliga vårdgivare före jul rörande möjlighet att bedriva en 
hjärtsviktsmottagning i två nivåer; komplett (med möjlighet till ekokardiografi på 
mottagningens adress) respektive semikomplett (med möjlighet till ekokardiografi på annan 
hjärtsviktsmottagnings adress). Här framgår också att startbidraget enbart avser kompletta 
mottagningar men att en semikomplett hjärtsviktsmottagning i ett senare skede kan ansöka om 
att bli uppgraderad till komplett hjärtsviktsmottagning och då också erhålla startbidrag.   
 

 3.3.12 Mottagning för äldre 
 Kompetenskraven på den specialistutbildade sjuksköterskan på mottagningen har tydliggjorts till 
att omfatta en specialistutbildning motsvarande 75 högskolepoäng till distriktssköterska eller 60 
högskolepoäng för äldre. 
 
3.3.13 Verksamhetsförlagd utbildning 
Uppdraget har kompletterats med ett krav på att den även omfattar eftergymnasiala utbildningar 
(medicinska sekreterare) men det framgår också i texten att ersättning för studerande som går 
YH-utbildning till medicinsk sekreterare inte utgår. Likaså har, med hänsyn till att andelen vård 
som ges i privat regi ökar, kraven förtydligats med en mening om att ”Vårdgivare måste bereda 
plats för det antal studenter som motsvarar enheternas andel av det samlade vårdutbud.” 
Ersättningen för studenter har justerats till 1 037 kr (tidigare 1019 kr) per student och vecka för 
studenter som går utbildning till sjuksköterska, specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, barnmorska och audionom. Avsnittet om verksamhetschefens ansvar och kraven 
på handledarnas kompetens har skärpts upp och förtydligats. Meningen ”Kravspecifikationer, i 
form av skriftliga AT-anvisningar, för utbildande enheter för AT finns inom Region Skåne och 
ska följas.” är förtydligad genom understruken text. Likaså har tydliggjorts uppdragsgivarens 
möjlighet att uppdra åt vårdgivare att fullgöra kortare utbildningstjänstgöringsuppdrag även för 
ST-läkare i andra specialiteter inom ramen för deras kompletterande tjänstgöring.  

 
5.26 Information och marknadsföring 
Avsnittet har kompletterats med en information om att i början av 2014 kommer 
medborgare även att kunna läsa delar av sin journal och sina vårdplaner via MVK.  

 
6.1.6 Ersättning för hjärtsviktsmottagning 
I enlighet med de korrigeringar som gjorts i uppdraget för en Hjärtsviktsmottagning se kapitel 
3.3.9 ovan, har texten om startbidrag justerats så att den enbart gäller för kompletta 
hjärtsviktsmottagningar, inte semikompletta.  
 
6.1.7 Ersättning för särskilda åtgärder för gynekologimottagning på vårdcentral 
Ersättningen har justerats efter nya beräkningar för åtgärderna: diatermiloop-/laserkonisering 
med PCB till 3500 kronor (tidigare 1200kr) och för Endometribiopsi med PCB till 3000 kronor 
(tidigare 1200kr). 
 
6.1.11 Rörliga ersättningar 
Den differentiering som tidigare funnits mellan utomlänspatienter och personer med skyddad 
identitet/asylsökande/gömda flyktingar/utländska medborgare/utlandssvenskar är borttagen  

http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/vardwebb/Dokument/Halsoval/V%c3%a5rdenhet/Hj%c3%a4rtsvikt%20-%20utskick%20till%20v%c3%a5rdgivarna%20131220.pdf
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och ersättningarna för målgrupperna är likvärdiga och uppräknade för läkarbesök, 
sjukvårdande behandling och provtagning.    
 
6.1.20 Ersättning för antalet genomförda läkemedelsgenomgångar 
KVÅ-koden för tvärprofessionell läkemedelsgenomgång är ändrad från XV012 till XV016 
 
6.3.3 Ersättning för KBT utbildning 
Möjligheten att ansöka om denna separata ersättning har utgått, då ersättningen fanns att tillgå 
under en begränsad period. Denna period är nu avslutad. 

 
6.3.4 Ersättning för utvecklingsarbete/innovation inom arbetet med levnadsvanor 
I enlighet med vad som angetts under punkt 3.3.1 ovan utgår denna felaktigt 
formulerade ersättning och istället hänvisas till den separata ersättning som 
funnits sedan tidigare i kapitel 6.3.2 Förebyggande insatser i närområdet.  
 
Avsnitt B 
1.1.3 Avtalstid 
Förtydligande har gjorts gällande avtalstidens början där ”undertecknande”  
ersätts av ”verksamhetens startdatum”. 

 

 
 
 
 
I tjänsten 

 
 
Ulrika Stålnacke, teamledare för Hälsoval Skåne 
Carina Nordqvist Falk, avtalsförvaltare och sakkunnig i Hälsoval Skåne 
Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare 


