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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne gällande år 
2017 – Förtydligande till förändringar gällande från och 
med 2017-11-01 

 

Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar 

(Hälso- och sjukvårdsnämnden) 2017-04-21 i Förfrågningsunderlag för 

Ackreditering och Avtal avseende Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne 

gällande år 2017. Dokumentet Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal 

avseende Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne gällande år 2017 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 för Ackreditering och Avtal 

avseende Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne gällande år 2017 i kapitel 3 § 5 

äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i 

Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende 

Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne gällande år 2017 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. 

Förtydligande 
 
Fosterdiagnostik: 

I samband med införandet av ny riktlinje 2017-04-28 inom fosterdiagnostik enligt 

Kombinerat Ultraljud och Blodprov (KUB) och Non-Invasiv Prenatal Testning 

(NIPT) erbjuds gravida kvinnor - med förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse 

efter KUB-test - NIPT som alternativ till invasiv provtagning. Införande av denna 

riktlinje medför utöver ökad analysprecision också att ett antal missfall per år 

undviks jämfört med tidigare rutin. 
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Region Skåne  
 

 

Avsnitt 1-7 
Inga förändringar. 

 

Avsnitt 8.1 
 

Nuvarande lydelse 

8.1.1 Mödrahälsovård, graviditetsövervakning, föräldrastöd och eftervård 

- 

 

Ny lydelse fr.o.m. 2017-11-01 

8.1.1 Mödrahälsovård, graviditetsövervakning, föräldrastöd och eftervård 

Nytt stycke: Fosterdiagnostik 

I enlighet med Regional riktlinje för fosterdiagnostik med KUB och NIPT erbjuds gravida 

kvinnor - med förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse efter KUB-test - NIPT som 

alternativ till invasiv provtagning, se avsnitt 9, Referenser, för länk. Leverantören erhåller 

rörlig ersättning på 5800 kr.  

 

 

 

 


