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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne gällande år 2017 – 
Förtydligande till förändringar gällande från och med 
2017-10-01 

 

Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar 

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

Ackreditering och Avtal avseende Barnavårdscentral i Hälsoval Skåne gällande år 

2017. Dokumentet Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende 

Barnavårdscentral 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 Barnavårdscentral 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 Barnavårdscentral 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 
I samband med införandet av centrallager för vaccin 2017-05-01 debiteras inte 

längre BVC-enheterna för vaccin utan fakturorna ställs till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Samtidigt sänktes ersättningsnivån till BVC-enheterna med 

motsvarande belopp. När förändringen genomfördes förbisågs att vaccinet 

Prevenar 13 skulle hanteras på motsvarande sätt. Det har inneburit att BVC-

enheterna både har erhållit ersättning för och debiterats kostnaden för vaccinet, 

men i gällande förfrågningsunderlag för ackreditering och avtal anges att [samtliga] 

vaccin rekvireras kostnadsfritt. Vaccinationen utförs vid tre tillfällen (vid 3, 5, och 

12 månaders ålder), varför ersättningsnivån justeras för både 0- och 1-åringar. 
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Region Skåne  
 

Avsnitt 1-7 
Inga förändringar. 

 

Avsnitt 8 
 

Nuvarande lydelse 

8.1.1 Barnhälsovårdsersättning 
Enheten har kostnadsansvar för samtliga insatser enligt barnhälsovårdsprogrammet för de 

förtecknade barnen. 

 

För varje barn som är förtecknad på Enheten och är registrerad i det elektroniska listningssystemet 

(LISSY) den första varje månad, erhåller Leverantören en barnhälsovårdsersättning. Underlag för 

utbetalning för utbetalningen hämtas LISSY den andra arbetsdagen efter den första varje månad. 

Ersättningen fr.o.m. 2017-05-01 då vaccin rekvireras utan kostnad: 
 

  
 

 

Ny lydelse fr.o.m. 2017-10-01 

8.1.1 Barnhälsovårdsersättning 

Enheten har kostnadsansvar för samtliga insatser (exkl. vacciner) enligt barnhälsovårdsprogrammet 

för de förtecknade barnen. 
 

För varje barn som är förtecknad på Enheten och är registrerad i det elektroniska listningssystemet 

(LISSY) den första varje månad, erhåller Leverantören en barnhälsovårdsersättning. Underlag för 

utbetalning för utbetalningen hämtas LISSY den andra arbetsdagen efter den första varje månad. 

 

Ersättningen fr.o.m. 2017-10-01 då vaccin rekvireras utan kostnad: 
 

 
 
Ålder 

Ersättningsnivå 2017 per 

månad inkl. vaccin enligt 

basprogram samt hepatit B. 

Privata Leverantörer 

0 år 1 093 kr 

1 år 196 kr 

2 år 87 kr 

3 år 10 kr 

4 år 87 kr 

5 år 36 kr 

6 år 10 kr 

 

 
 
Ålder 

Ersättningsnivå 2017 per 

månad inkl. vaccin enligt 

basprogram samt hepatit B. 

Offentliga Leverantörer 

0 år 1 060 kr 

1 år 190 kr 

2 år 85 kr 

3 år 10 kr 

4 år 85 kr 

5 år 35 kr 

6 år 10 kr 
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Region Skåne  
 

  
 

 

 
 
Ålder 

Ersättningsnivå 2017 per 

månad inkl. vaccin enligt 

basprogram samt hepatit B. 

Privata Leverantörer 

0 år 1 031 kr 

1 år 165 kr 

2 år 87 kr 

3 år 10 kr 

4 år 87 kr 

5 år 36 kr 

6 år 10 kr 

 

 
 
Ålder 

Ersättningsnivå 2017 per 

månad inkl. vaccin enligt 

basprogram samt hepatit B. 

Offentliga Leverantörer 

0 år  998 kr 

1 år 159 kr 

2 år 85 kr 

3 år 10 kr 

4 år 85 kr 

5 år 35 kr 

6 år 10 kr 

 


