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Förfrågningsunderlag och Avtal för Barnmorskemottagning i Vårdval Skåne gällande år 2022 – Förtydligande till förändringar
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och sjukvårdsnämnden) 2022-04-07 i Förfrågningsunderlag och Avtal för
Barnmorskemottagning i Vårdval Skåne gällande år 2022. Dokumentet Förfrågningsunderlag och Avtal för Barnmorskemottagning i Vårdval Skåne gällande år 2022
bör läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska kunna förstås. Redaktionella förändringar tydliggörs inte i förtydligandet.
I enlighet med vad som anges i Förfrågningsunderlag och Avtal för Barnmorskemottagning i Vårdval Skåne gällande år 2022 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt att,
genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förfrågningsunderlag och Avtal för Barnmorskemottagning i Vårdval Skåne gällande år 2022 samt de ekonomiska
förutsättningarna. Om Leverantören inte accepterar de nya villkoren, ska Leverantören inom trettio (30) dagar skriftligen meddela Uppdragsgivaren att denne inte
accepterar de ändrade villkoren. Om sådant meddelande inte mottagits av Uppdragsgivaren inom den angivna tidsfristen blir Leverantören bunden av de nya villkoren.
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Kommentar

§3 Avtalskonstruktion

Tagit bort uppräkning av alla kapitel i
kontraktet, vid var tid gällande
förfrågningsunderlag avses som
särskilda kontraktsvillkor.

KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
§3 Avtalskonstruktion

Kontraktet utgör endast en del av Parternas totala
överenskommelse, som även inkluderar nedanstående
handlingar. Handlingarna kompletterar varandra, och
benämns gemensamt ”Avtalet”:

Kontraktet utgör endast en del av Parternas totala
överenskommelse, som även inkluderar
nedanstående handlingar. Handlingarna
kompletterar varandra, och benämns gemensamt
”Avtalet”:
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a) detta Kontrakt, undertecknat av Parterna
(”Kontraktet”).
b) vid var tid gällande särskilda kontraktsvillkor,
avsnitten 4 (Definitioner), 5 (Uppdraget), 6
(Listning/Förteckning av Medborgare), 7 (Allmänna
villkor), 8 (Ersättningar och kostnadsansvar) och 9
(Referenser) i förfrågningsunderlaget för vårdvalet
(”Särskilda Kontraktsvillkor”).
§ 9.1.3

a) detta Kontrakt, undertecknat av Parterna
(”Kontraktet”).
b) vid var tid gällande särskilda
kontraktsvillkor i förfrågningsunderlaget för
vårdvalet (”Särskilda Kontraktsvillkor”).

§ 9.1.3

Ny text gällande vite.

ix. I händelse av att Avtalet sägs upp med stöd av någon av i ix. Leverantören har ålagts erlägga vite för minst sex
ovan punkter nämnda grunder, ska Leverantören ersätta
månader.
Uppdragsgivaren för uppkommen skada, bland annat
motsvarande den merkostnad uppsägningen medfört för
Uppdragsgivaren.
§ 9.2 Leverantörens rätt att säga upp avtalet

§ 9.2 Leverantörens rätt att säga upp avtalet

Om inte annat följer av avsnitt 6 i de Särskilda
Kontraktsvillkoren äger Leverantören endast rätt att säga
upp Avtalet enligt följande:
Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart
upphörande
i.
utan särskild grund senast sex (6) veckor före
Driftstart.
ii.
om Uppdragsgivaren är i dröjsmål med att erlägga
Ersättningen och inte erlägger ersättningen senast
trettio (30) dagar från skriftlig anmaning därom från
Leverantören. Leverantören äger dock inte rätt att
säga upp Avtalet med stöd av denna § 9.2 ii om
Uppdragsgivaren innehåller del av ersättningen med
stöd av § 11.1 nedan.

Om inte annat följer av avsnitt 6 i de Särskilda
Kontraktsvillkoren äger Leverantören endast rätt att
säga upp Avtalet enligt följande:
Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet till
omedelbart upphörande
i.
utan särskild grund senast sex (6) veckor före
Driftstart.

Ny text.

om Uppdragsgivaren är i dröjsmål med att erlägga
Ersättningen och inte erlägger ersättningen senast
trettio (30) dagar från skriftlig anmaning därom från
Leverantören. Leverantören äger dock inte rätt att
säga upp Avtalet med stöd av denna § 9.2 ii om
Uppdragsgivaren tillgodogör del av ersättningen med
stöd av § 11 nedan.
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§ 11.1

Rätt att innehålla Ersättningen

Om Leverantören inte utför Uppdraget i enlighet med
Avtalet, och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig
erinran, äger Uppdragsgivaren rätt att från framtida
utbetalningar av Ersättningen till Leverantören för
Uppdragets utförande innehålla ett belopp som skäligen
motsvarar försummelsen. Uppdragsgivaren har härutöver
rätt att tillgodogöra sig belopp som har innehållits i den
utsträckning rättelse inte är möjlig eller inte sker.

§ 11.1

Rätt till vite

Om Uppdragsgivaren gör sannolikt att Leverantören
inte utför/utfört Uppdraget i enlighet med Avtalet,
eller fått Ersättning med för högt belopp, utgår vite
om 5 (fem) procent av den av den fasta
ersättningen per månad och avvikelse. Vitet löper
månatligen. Uppdragsgivaren äger rätt att ta ut vite
för samtliga månader under vilken
avvikelsen/avvikelserna pågått. För undvikande av
missförstånd kan vite följaktligen utkrävas
retroaktivt. Vitet upphör att gälla när Leverantören
vidtagit åtgärder som Uppdragsgivaren godkänt och
Leverantören styrkt att avvikelsen inte längre
föreligger. Uppdragsgivaren har rätt att från
framtida utbetalningar av Ersättningen till
Leverantören för Uppdragets utförande avräkna
vitesbeloppet eller kräva betalning av vitesbeloppet.
Uppdragsgivaren äger rätt att tillgodogöra sig
vitesbeloppet. Utöver ovan har Uppdragsgivaren
också rätt att ta ut 20 000 kronor i administrativ
avgift vid beslut om vite. Detta belopp får
avräknas/utkrävas i enlighet med ovan.

Ny text gällande Uppdragsgivarens
möjlighet att kräva vite.

För det fall Leverantören inte vidtagit av
Uppdragsgivaren godkända åtgärder i syfte att
komma till rätta med avvikelsen äger
Uppdragsgivaren självständig rätt att utöka vitet.
Nivån på utökningen fastställs av Uppdragsgivaren
och får högst uppgå till 50 (femtio) procent av
tidigare utkrävt vite per månad. Vid upprepade
utökningar av vitet sker utökningen utifrån det
senaste vitets totalbelopp (inklusive tidigare
ökningar).
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§ 11.2 Rätt att avräkna eller återkräva Ersättning

Utöver rätten till vite enligt § 11.1 äger
Uppdragsgivaren även rätt att avräkna och
återkräva Ersättning i enlighet med vad som
framgår av denna paragraf.

Ny text gällande Uppdragsgivarens
möjlighet att avkräva eller återkräva
ersättning utbetald till leverantören.

Om Uppdragsgivaren gör sannolikt att Leverantören
har fått Ersättning med för högt belopp, har
Uppdragsgivaren rätt att från framtida
utbetalningar av ersättningen till Leverantören för
Uppdragets utförande avräkna den för högt
utbetalda Ersättningen med ett belopp
motsvarande 5 (fem) procent av den Ersättning som
utbetalas varje månad fram till dess att avvikelsen i
dess helhet är åtgärdad, eller kräva återbetalning av
beloppet i sin helhet. Uppdragsgivaren äger rätt att
tillgodogöra sig belopp som har avräknats eller
återbetalats.Utöver ovan har Uppdragsgivaren
också rätt att ta ut 20 000 kronor i administrativ
avgift vid beslut om sanktioner enligt denna
bestämmelse. Detta belopp får avräknas/utkrävas i
enlighet med ovan.
§ 11.2

Rätt till avhjälpande på Leverantörens bekostnad

§ 11.3 Rätt till avhjälpande på Leverantörens
bekostnad

Ändrad numrering

§ 11.4 Rätt till fördjupad granskningskostnad

Ny text gällande Uppdragsgivarens
möjlighet att återkräva eller avräkna
granskningskostnad från
Leverantörens ersättning.

Om Uppdragsgivaren i samband med en genomförd
uppföljning gör sannolikt att Leverantören inte
utför/utfört Uppdraget i enlighet med Avtalet kan
Uppdragsgivaren besluta om att genomföra en
fördjupad granskning. Uppdragsgivaren äger rätt att
kräva att Leverantören i sin helhet ska ersätta
Uppdragsgivaren samtliga dennes kostnader för
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varje genomförd fördjupad granskning.
Uppdragsgivaren har rätt att från framtida
utbetalningar av Ersättningen till Leverantören för
Uppdragets utförande avräkna kostnaden för
granskningen eller kräva betalning av
granskningsbeloppet vid ett och samma tillfälle
genom utställandet av faktura. Uppdragsgivaren
äger rätt att tillgodogöra sig granskningsbeloppet.
Utöver ovan har Uppdragsgivaren också rätt att ta
ut 20 000 kronor i administrativ avgift vid beslut om
fördjupad granskning. Detta belopp får
avräknas/utkrävas i enlighet med ovan (§11.4).”
§ 11.5

Rätt till skadestånd

Utan begränsning av ovanstående ska Leverantören
ersätta Uppdragsgivaren för samtliga kostnader och
förluster som Uppdragsgivaren åsamkas som en följd av
att Leverantören bryter mot förpliktelse i Avtalet. I
händelse av att Avtalet med stöd av någon av i § 9.1
nämnda grunder sägs upp, ska Leverantören ersätta
Uppdragsgivaren för uppkommen skada, bland annat
motsvarande den merkostnad uppsägningen medfört för
Uppdragsgivaren.

§ 11.5

Rätt till skadestånd

Ändrad numrering och ny text.

Utöver de i §§ 11.1 – 11.4 angivna påföljderna ska
Leverantören ersätta Uppdragsgivaren för samtliga
kostnader och förluster som Uppdragsgivaren
åsamkas som en följd av att Leverantören bryter
mot förpliktelse i Avtalet. I händelse av att Avtalet
med stöd av någon av i § 9.1 nämnda grunder sägs
upp, ska Leverantören ersätta Uppdragsgivaren för
uppkommen skada.”
§11.6 Exempel på avvikelser och avtalsbrott

I det följande görs en icke uttömmande uppräkning
på avvikelser och avtalsbrott som ger rätt till
påföljder.

Ny text med exempel gällande
avvikelser och avtalsbrott.

• Leverantören följer inte tillämpliga lagar,
föreskrifter och medicinska riktlinjer.
• Leverantören registrerar och journalför inte
korrekt.
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• Leverantören utför verksamheten i strid med
avtalet på så sätt som innebär risk för
patientsäkerheten.
• Leverantören utför inte verksamheten i avtalad
omfattning.
• Leverantören saknar nödvändig utrustning för
avtalets utförande.
• Leverantören uppfyller inte kraven på bemanning
och kompetens.
• Leverantören följer inte intentionerna vad gäller
information och marknadsföring.
• Lokalerna där verksamheten bedrivs uppfyller inte
Uppdragsgivarens krav på lokaler för verksamheten.
• Leverantören brister i sin rapporteringsskyldighet
till Uppdragsgivaren.
• Leverantören har tillskansat sig Ersättning på
felaktig grund.
• Leverantören medverkar inte till granskning.
• Leverantören medverkar inte till
verksamhetsuppföljning.
• Leverantören har utformat sin verksamhet så att
verksamhetsuppföljning inte kan genomföras på
sätt som Uppdragsgivaren begär.
KAPITEL 4

Fast ersättning:
Vårdersättning efter antal listade individer inklusive
CNI och gerografisk ersättning enligt avsnitt 8.1.1

Definition av fast ersättning med
anledning av vitestext i avsnitt 3, §11.1
Rätt till vite

5.1 Allmänt om uppdraget
Enhetens namn ska följa Region Skånes

Införande av namnstandard, anpassning
till skrivning i förfrågningsunderlag
vårdcentral

KAPITEL 5
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namnstandard och namnet ska tydligt ange vilken
vårdnivå enheten tillhör, se avsnitt 9, Referenser.
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8

8.5.1 Exempel vitesberäkning
Avvikelsen upptäcks den 15 september 2021.
Avvikelsen har pågått sedan den 25 januari 2020.
Vite utgår för perioden januari 2020 till och med
september 2021, (dvs. 5 procent av den fasta
ersättningen * 21 månader). Därefter löper vitet
månatligen till dess att Leverantören vidtagit av
Uppdragsgivaren godkända åtgärder och avvikelsen
inte längre föreligger.

Texttillägg för att förtydliga ev.
vitesberäkning.

7

