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Förfrågningsunderlag för specialiserad tandvård för barn och unga 
vuxna i Region Skåne år 2023-Förtydligande till förändringar 

Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och 
sjukvårdsnämnden) 2022-12-21 i Förfrågningsunderlag och avtal för specialiserad tandvård för 
barn och unga vuxna i Region Skåne år 2023. Dokumentet Förfrågningsunderlag och avtal för 
specialiserad tandvård för barn och unga vuxna i Region Skåne år 2023 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 specialiserad tandvård för 
barn och unga vuxna i Region Skåne år 2022 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt att, genom 
politiskt beslut, ändra villkoren i Förfrågningsunderlag och avtal för specialiserad tandvård för 
barn och unga vuxna i Region Skåne år 2023 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. 
 
Inledning 

Syftet är att underlätta för läsaren samt att vara konsekvent med de begrepp vilka har sitt 
ursprung i den lagstiftning som ligger till grund för vårdvalen, lagen om valfrihetssystem 
(LOV) 2008:962. 
 
Avsnitt 1 – Allmänt om valfrihetssystemet i Region Skåne 
Generella uppdateringar enligt gemensam master. 
 
Avsnitt 2 – Administrativa föreskrifter/Ansökningsförfarande 
Generella uppdateringar enligt gemensam master. 
 
Avsnitt 3 – Kontraktsmall 
Generella uppdateringar enligt gemensam master 
 
Tillägg av text 
 

• § 1.1 Förtydligande av text Verksamhetschef 
o Vid tecknande av kontrakt ska Leverantören ha en utsedd namngiven 

verksamhetschef för enheten. Vid byte av verksamhetschef ska Leverantören 
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inkomma med en skriftlig ändringsanmälan till Uppdragsgivaren senast sextio 
(60) dagar innan ändringen träder i kraft. 

 
Avsnitt 4 – Definitioner 
Generella uppdateringar enligt gemensam master. 
 
Avsnitt 5 – Uppdraget 
Generella uppdateringar 
 
Tillägg av text 
 

• 5.4.1 Förtydligande av text Verksamhetschef 
o Vid byte av verksamhetschef ska Leverantören inkomma med en skriftlig 

ändringsanmälan till Uppdragsgivaren senast sextio (60) dagar innan 
ändringen träder i kraft. 

 
Avsnitt 6 – Listningar 
 
Tillägg av text 
 

• 6.2.1 Förändring av text avseende Skyddade personuppgifter 
o Verksamhetschef eller motsvarande ska se till att dessa instruktioner görs 

kända inom verksamheten och ska utse en kontaktperson i dessa frågor. 
Verksamhetschefen ansvarar också för att riktad loggkontroll utförs efter 
avslutad behandling av patient med skyddade personuppgifter. se avsnitt 9, 
Referenser 

 
Avsnitt 7 – Allmänna villkor 
Generella uppdateringar enligt gemensam master. 
 
Tillägg av text 
 

• 7.1.2 Förtydligande av text Vårdskador 
o Leverantören ska särskilt beakta sin skyldighet att utreda händelser som har 

medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Utredningen ska 
dokumenteras. Vidare ska Leverantören anmäla händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO och samtidigt med 
anmälan ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 kap. 
patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL. Händelseanalys är inget lagkrav men 
utredningen måste innehålla de punkter som omnämns i HSLF-FS 2017:41. 

 
• 7.1.3 Förändring av text Personer i utsatta livssituationer 

o Leverantören ska upprätta lokala riktlinjer för arbetet med personer i utsatta 
livssituationer, d.v.s. barn som anhörig, barn som far illa och personer som 
upplever våld i nära relationer. Patienten och anhöriga ska vid behov lotsas 
till adekvat insats, se aktuellt vårdprogram eller aktuell riktlinje. 
Barnskyddteam kan kontaktas för konsultation och vägledning i dessa frågor 
både när det gäller barn och vuxna. Leverantören ansvarar för att det på varje 
Enhet finns en kontaktperson för barn i utsatta livssituationer. För ytterligare 
information om Uppdragsgivarens övergripande arbete i dessa frågor samt 
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vårdprogram, handlingsprogram och riktlinje, se avsnitt 9, Referenser, för 
länk. 
 

• 7.1.3.1 Förändring av text Anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 
o All personal omfattas av anmälningsplikt, enligt kapitel 14 § 1 i 

Socialtjänstlagen (SOL), vid misstanke om att barn far illa samt när patienter 
med minderåriga barn är utsatta för, eller själv utövar, våld i nära relationer. 

 
• 7.1.3.2 Förändring av text Barn som far illa samt oro för väntat barn 

o Leverantören ska medverka till tidig upptäckt av barn som far illa och av 
psykosocial ohälsa hos barnet eller i familjen. Oro för barnet skall alltid 
anmälas till Socialtjänsten. Vid oro för ofött barn skall möjligheten att 
informera socialtjänsten undersökas i varje enskilt fall. Leverantören ska 
upprätta lokala riktlinjer för arbetet med barn som far illa och oro för väntat 
barn, se Handlingsprogram för barn som far illa eller riskerar att fara illa och 
Regional riktlinje Oro för väntat barn. Leverantören ansvarar för att stöd till 
personalen i anmälningssituationer beskrivs i de lokala riktlinjerna. 

 
• 7.7 Förtydligande av text Miljö 

o Om Leverantören köper produkter och tjänster utanför Region Skånes 
varuleverantör ska dessa leverantörer minst uppfylla samma eller högre 
miljökrav, inkluderat av Uppdragsgivaren beslutade Uppförandekoden, se 
avsnitt 9, Referenser, för länk. 

 
Avsnitt 8 – Ersättningar och kostnadsansvar 
Inga förändringar 
 
Avsnitt 9 - Referenser 
Avsnitt 9 är en referenslista som innehåller länkar till refererade delar i hela 
Förfrågningsunderlag och avtal för specialiserad tandvård för barn och unga vuxna i Region 
Skåne år 2023. Uppdatering av länkar. 
 
I tjänsten  
Linda Silverbris 
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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