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

 

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 
 

Avsnitt 1-7 

Inga förändringar. 

 

Avsnitt 8 
 

Nuvarande lydelse 
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Region Skåne  
 

För folkbokförda i andra landsting, i andra länder samt för personer med skyddade 

personuppgifter, asylsökande och papperslösa som är ersättningsberättigade, ersätts 

från Uppdragsgivaren med en rörlig ersättning.  

 

Beskrivning Ersättning 

Läkarbesök 1 163 kr 

Besök annan vårdgivare 1 163 kr 
 

 

 

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

För folkbokförda i andra landsting, utländska medborgare och utlandssvenskar samt för 

personer med skyddade personuppgifter, asylsökande och papperslösa som är 

ersättningsberättigade, ersätter Uppdragsgivaren besök med en rörlig ersättning i 

enlighet med Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017, 

under förutsättning att besöken finns registrerade i PASiS. Som bosättningsort vid 

besökstillfället gäller den uppgift som framgår ur befolkningsregistret vid fakturans 

granskning 

 

Beskrivning Ersättning 

Läkarbesök 1 224 kr 

Besök annan vårdgivare 1 224 kr 
 

 

 


