Koncernkontoret
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Enheten för uppdragsstyrning
Datum

2017-12-11

Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende
Barnavårdscentral i Vårdval Skåne gällande år 2018
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och
sjukvårdsnämnden) 2017-12-08 i Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende
Barnavårdscentral i Vårdval Skåne gällande år 2018. Dokumentet Förfrågningsunderlag för
Ackreditering och Avtal avseende Barnavårdscentral i Vårdval Skåne gällande år 2018 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
verksamhet för Barnavårdscentral i Vårdval Skåne gällande år 2017 i kapitel 3 § 5 äger
Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förfrågningsunderlag för
Ackreditering och Avtal avseende verksamhet för Barnavårdscentral i Vårdval Skåne gällande
år 2018 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.
Beskrivning av förändringar:
Genom att hänvisa till gällande riktlinjer och vårdprogram behöver inte förfrågningsunderlagen
beslutas vid varje tillfälle som ändring sker. Det innebär också att förfrågningsunderlagen och
gällande riktlinjer/vårdprogram inte riskerar att ha olika skrivningar.
I nuvarande förfrågningsunderlag anges att sjuksköterska ska arbeta minst halvtid inom BVC,
samtidigt ställs det krav på hur många barn som en sjuksköterska ansvarar för att hälsoövervaka.
Tjänstgöringsgraden är detaljstyrande och föreslås strykas, däremot kvarstår kraven på hur
många barn som en sjuksköterska behöver hälsoövervaka för att upprätthålla/utveckla
kompetensnivån.
I revisionsrapporter har det påtalats att antalet styrande mål och därmed också antalet styrande
indikatorer bör begränsas för att öka tydligheten i uppdragsstyrningen. Av den anledningen har
några kvalitetsmål och indikatorer inom vårdvalet prioriteras. Flertalet av de indikatorer som
tidigare har angivits i vårdvalet är fortfarande giltiga men ingår inte i de övergripande och
styrande målen men kan däremot vara viktiga att arbeta med och följa upp på enskilda
mottagningar.
Ändringar i avsnitt 5.5 avseende ”Underleverantörer” består i huvudsak av borttagna stycken
eftersom motsvarande skrivningar anges på annat ställe i förfrågningsunderlaget (avsnitt 7.9.1).
Skrivningen gällande e-hälsa har samordnats med förfrågningsunderlagen för bl.a. hälsovalen
Barnmorskemottagning och Vårdcentral.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 74 Malmö
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Telefon Malmö (växel) 040-675 30 01 Fax: 040-611 02 06
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Ersättningar i barnhälsovårdsersättningen är justerad eftersom läkarinsatsen i samband med 18månadsbesöket är framflyttad till 3-årsbesöket.
För listade barn har ersättningen för hembesök varit 1000 kr. Hembesök som utförts hos barn
som inte är listade på enheten har tidigare ersatts med 618 kr. Nu harmoniseras ersättningen till
1000 kr oavsett om barnet är listat på enheten eller inte.
Ersättningar där hänvisning sker till ”Regionala priser och ersättningar för Södra
Regionvårdsnämnden” anges inte eftersom de ännu inte är beslutade.
Ersättningen för vacciner är justerade efter aktuell doskostnad som föranletts efter ny
upphandling.
Avsnitt 5

5.4.2 Kompetens och legitimation, (andra stycket)
Nuvarande lydelse:
För att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten ska en sjuksköterska, verksam på en (eller flera)
Enheter, ägna minst femtio (50) procent av en heltidstjänst till barnhälsovård. Detta motsvarar ett
ansvar att hälsoövervaka minst cirka tvåhundra (200 barn), om dessa är jämt fördelade på åldrarna
0-6 år, varav minst tjugofem (25) är nyfödda (=0-åringar). Enhetens läkare ska hälsoövervaka minst
tjugofem (25) nyfödda per år.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
För att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten ska en sjuksköterska, verksam på en (eller flera)
Enheter, ansvara för att hälsoövervaka minst cirka tvåhundra (200 barn), om dessa är jämt fördelade
på åldrarna 0-6 år, varav minst tjugofem (25) är nyfödda (=0-åringar). Enhetens läkare ska
hälsoövervaka minst tjugofem (25) nyfödda per år.

5.4.2 Kompetens och legitimation, (femte stycket)
Nuvarande lydelse:
Nyanställda medarbetare på Enheten ska i samband med tillträdandet till tjänsten eller så snart
som möjligt delta i obligatorisk introduktionsutbildning anordnad av Kunskapscentrum för
Barnhälsovård. Kunskapscentrum anordnar och samverkar med andra aktörer när det gäller annan
fortbildning riktad till medarbetare i barnhälsovården. Vissa av dessa utbildningar kan vara
obligatoriska för alla medarbetare vid Enheten.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Nyanställda inom barnhälsovården i Skåne bör inom det första verksamma året ha deltagit i
introduktionsutbildning.

5.5 Underleverantörer
Nuvarande lydelse:
Underleverantörsavtal kan enbart tecknas med den som levererar tjänsten. Leverantören kan anlita
underleverantörer avseende en mindre del av uppdraget och för servicetjänster. Leverantören
ansvarar för underleverantörens åtagande och eventuell underlåtenhet på samma sätt som för sin
egen verksamhet. Underleverantör ska godkännas av Uppdragsgivaren. Underleverantörsavtalet
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ska skickas till diariet Hälsoval Skåne, Uppdragsgivaren, 291 89 Kristianstad senast trettio (30)
dagar före det ska träda i kraft. Förslag till avtalsmall finns på se avsnitt 9, Referenser, för länk.
Underleverantör är en del av Enheten under förutsättning att vården ges på underleverantörens
angivna adress eller på adressen för den Enheten förtecknat barn är registrerat på.
Leverantören ansvarar för att de underleverantörer, som använder de av Uppdragsgivaren
levererade IT-tjänsterna för patientadministration, patientdokumentation, läkemedelsförskrivning,
beställning och svar, ska följa de regelverk som till varje tid följer med tjänsterna. De
underleverantörer, som använder av Uppdragsgivaren levererad tjänst för patientdokumentation
ska ingå i sammanhållen journalföring, enligt Patientdatalagen, för att möjliggöra direktåtkomst
till patientuppgifter mellan leverantör.
Leverantörer verksamma enligt ersättningslagarna får inte anlitas som underleverantör. Leverantör
med vårdavtal får inte anlitas som underleverantör utan Uppdragsgivarens medgivande.
Samverkan, utan underleverantörsavtal, mellan Leverantören och annan offentligt finansierad
leverantör får endast ske så länge den sistnämnde inte uppbär ersättning från Leverantören.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Mindre del av Uppdraget kan bedrivas genom underleverantörer. Underleverantör får inte anlitas
om Leverantören samtidigt är underleverantör till annan enhet inom Hälsovalet för berörd
verksamhet/vårdgivarkategori. I den mån underleverantör utför Uppdraget på annan adress än
Enhetens adress ska aktuell adress framgå av underleverantörsavtalet. Leverantören kan också,
efter Uppdragsgivarens medgivande, utlokalisera en mindre del av verksamheten på annan
adress.

5.6.1 Föräldrastöd, rubriken Föräldrastöd i grupp, fjärde meningen
Nuvarande lydelse:
Vårdnadshavare med nyfött barn ska erbjudas minst sex (6) sammankomster under barnets första
nio (9) månader.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Vårdnadshavare med nyfött barn ska erbjudas minst sex (6) sammankomster under barnets första
levnadsår.

5.6.9 Ordination av tjänster/artiklar/hjälpmedel, tredje stycket
Nuvarande lydelse:
Barn under 16 år har lagstadgad rätt till kostnadsreduktion för speciallivsmedel. Uppdragsgivaren
har kostnadsansvar för speciallivsmedel under förutsättning att nationellt regelverk, regionala
beslut, riktlinjer och tillämpningar följs. Se avsnitt 9, Referenser, för länk till aktuell
beställningsrutin.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Barn under 16 år med specificerade sjukdomar har lagstadgad rätt till reducerad kostnad för
speciallivsmedel. Uppdragsgivaren har kostnadsansvar om Region Skånes tillämpningsanvisningar
följs och förskrivning sker i enlighet med ”Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå”, se avsnitt 9,
Referenser, för länk till aktuell beställningsrutin.
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5.6.7 e-Hälsa
Nuvarande lydelse:
Leverantören ska under 2017 påbörja arbetet med att erbjuda patienterna e-Hälsa genom bland
annat mobila lösningar. Dessa kan avse både akuta och planerade kontakter. En form kan vara
kvalificerad kontakt genom telefon med eller utan bildöverföring.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Leverantören ska sträva efter att erbjuda digitala tjänster genom att utveckla och implementera
digitala lösningar baserade på behov. Exempel på områden och typ av digitala tjänster är sådana
som motiverar patient och närståendes ansvar för egenvård och vård på distans. Leverantören ska
utveckla sin verksamhet för digitala vårdbesök som gör det enklare att kommunicera via fler
kanaler och ge förbättrade möjligheter för tillgänglighet, effektivitet och individanpassning.
Digitala tjänster ska, precis som vid fysiska besök, följa gällande lagstiftning.

5.6.12.1 Sjuksköterskeutbildning med flera utbildningar (fjärde stycket)
Nuvarande lydelse:
Leverantören ersätts med 830 kr per student och vecka för studenter som genomgår utbildning till
sjuksköterska, specialistsjuksköterska/barnmorska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast,
barnmorska och audionom. Ersättning för studerande som genomgår YH-utbildning till
medicinska sekreterare utgår inte, se avsnitt 9, Referenser, för länk.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Leverantören ersätts med 900 kr per student och vecka för studenter som genomgår utbildning
till sjuksköterska, specialistsjuksköterska/barnmorska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast,
barnmorska och audionom. Ersättning för studerande som genomgår YH-utbildning till
medicinska sekreterare utgår inte, se avsnitt 9, Referenser, för länk.

5.8 Uppföljning
Nuvarande lydelse:
Verksamheten på Enheten följs upp årligen genom insamling av regional och nationell statistik
Leverantören ansvarar för att de uppgifter som efterfrågas av Uppdragsgivaren sammanställs och
rapporteras till Kunskapscentrum för Barnhälsovård vid de tidpunkter som anges och med
användande av de formulär och mallar som Kunskapscentrum för Barnhälsovård anger.
Uppdragsgivaren beslutade kvalitetsmått och mål inom följande områden för år 2017.
I.

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Enheten ska under verksamhetsåret ha kontakt med
• minst 99 procent av barnen 0-6 år (eller till dess barnet börjar förskoleklass)
Amning
• minst 90 procent av barnen bör ammas helt vid 2 månaders ålder
• minst 80 procent av barnen bör ammas helt vid 4 månaders ålder
• minst 50 procent av barnen bör ammas helt vid 6 månaders ålder
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Hembesök
Alla nyförtecknade, nyfödda och barn vid 8 månaders ålder ska erbjudas hembesök. Nyfödda
inom en vecka, nyförtecknade och 8-månaders ålder inom en månad, efter etablerad kontakt,
varvid
• minst 85 procent av barnfamiljerna ska erhålla hembesök
Föräldrastöd i grupp
Alla nyblivna föräldrar ska erbjudas föräldrastöd i grupp och vid minst tre tillfällen ska minst 70
procent av föräldrarna delta
Vaccinationer
• Alla vaccinationer ska registreras i PMO och Svevac.
• Minst 99 procent bör ha erhållit fullständig vaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio,
Haemofilus influensa typ B, hepatit B och pneumokocker under första levnadsåret
• minst 98 procent av barnen bör ha erhållit vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund under
andra levnadsåret
• alla barn i riskgrupp ska erbjudas vaccination mot tuberkulos
• minst 96 procent i riskgrupp för tuberkulos bör ha erhållit vaccination mot tuberkulos
• alla barn med hepatit B-positiva mödrar ska erhålla en extra dos hepatit B-vaccin vid en
(1) månads ålder
• alla barn med hepatit B-positiva mödrar kontrolleras för smitta och immunitet efter genomfört
vaccinationsschema
Tobak och alkohol
Alla föräldrar ska ha erhållit hälsofrämjande samtal kring tobak och alkohol
• minst 98 procent av föräldrarnas rökvanor ska registreras i journalen då barnet är 0-4 veckor och
8 månaders ålder
Uppföljning av utveckling
Alla barn ska erbjudas utvecklingsbedömning och
• minst 95 procent ska ha utvecklingsbedömts vid 4 veckor och 6-8 veckor (+/- 1 vecka) vid 6
månader, 8 månader, 10 månader, 18 månader, 2,5-3 år, 4 år och 5 år (+/- 1 månad)
Depressionsscreening med EPDS
Ska erbjudas till alla mödrar när barnet är 6-8 veckor gammalt. Om detta inte är möjligt kan
EPDS i undantagsfall erbjudas inom tidsintervallet 4 veckor-3 månader efter barnets födelse.
• minst 85 procent av de nyblivna mödrarna ska ha genomgått depressionsscreening (EPDS).
Ögon och syn
Alla barn ska erbjudas ögonundersökning,
• senast vid 4 veckors ålder ska undersökning av röd reflex i genomfallande ljus vara genomfört
med oftalmoskop.
• föräldrarna ska tillfrågas om misstänkt skelning hos barnet vid alla hälsobesök
• föräldrarna ska tillfrågas om barnets synförmåga vid alla hälsobesök
• alla barn ska synprövas vid 4-årshälsobesöket och därefter vid behov
Hörsel
• föräldrar ska tillfrågas om barnets hörsel vid alla hälsobesök
• alla barn ska ha genomgått lekaudiometri vid 4-års ålder och därefter vid behov
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Språk- och tal
• föräldrarna tillfrågas om barnets tal- och språkutveckling vid varje hälsobesök
• 99 procent av barnen ska ha genomgått språkscreening vid 2½-3 års ålder
• 99 procent av barnen ska ha genomgått språkscreening vid 4 års ålder
Höfter
• alla barn ska genomgå höftundersökning vid varje läkarundersökning upp till 12 månaders ålder
• alla barn med höftledluxation bör identifieras senast vid 6 månaders ålder
Övervikt/fetma
• BMI ska registreras i journalen vid 4-års ålder samt vid behov.
Hälsosamtal kring levnadsvanor och barnsäkerhet
Alla föräldrar ska ha erhållit återkommande samtal för att främja
• hälsosamma matvanor
• lekfulla rörelsevanor
• goda sovvanor
• god tandhälsa
• barnsäkerhet
• tobaksfri miljö
• alkoholfri miljö
Barnets rättigheter
• Alla föräldrar ska ha erhållit samtal, individuellt eller i grupp, kring innehållet i FNs
barnkonvention, se avsnitt 9, Referenser, för länk

Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Verksamheten på Enheten följs upp årligen genom insamling av regional och nationell statistik
Leverantören ansvarar för att de uppgifter som efterfrågas av Uppdragsgivaren sammanställs och
rapporteras till Kunskapscentrum för Barnhälsovård vid de tidpunkter som anges och med
användande av de formulär och mallar som Kunskapscentrum för Barnhälsovård anger.
Uppdragsgivaren äger rätt att årligen revidera kvalitetsmål, och mätningar av dessa, utifrån aktuell
forsknings- och utvecklingskunskap. Enheten ska medverka i den nationella patientenkäten.
Av uppdragsgivaren prioriterade kvalitetsmått och mål för år 2018:
• minst 50 procent av barnen bör ammas helt vid 6 månaders ålder
• minst 85 procent av barnfamiljerna ska erhålla ett första hembesök
• andel barn som växer upp i rökfri miljö då barnets ålder är 8 månader
• andel barn som är överviktiga vid 4 års ålder
Avsnitt 7

7.8.3.1 1177 Vårdguidens e-tjänster (andra stycket, samt tredje stycket punkt 5)
Nuvarande lydelse:
Patienten ska få svar på ett ärende inom två (2) arbetsdagar
Tidbok online (införandet fortsätter under 2017 och kommer att ersätta övriga tidbokstjänster).
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Målsättningen är att ge patienten ett svar nästkommande arbetsdag.
Region Skåne
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Tidbok online (införandet fortsätter under 2018 och kommer att vara ett komplement till övriga
tidbokstjänster).

7.10.4.1 Leverantör utan direkt anslutning till Region Skånes interna nätverk (RSNet)
Nuvarande lydelse:
Anslutning till Uppdragsgivarens interna nätverk och åtkomst till IT-stöd sker, beroende på vilka
IT-stöd som skall användas, genom RSVPN (Extern åtkomst) eller VDI (Virtuell Desktop
Infrastruktur). Vilken av tjänsterna som skall användas beror på vilka IT-stöd Leverantören
behöver tillgång till.
Leverantör som ansluter via tjänsten RSVPN eller VDI ansvarar för att på egen bekostnad inneha
en Internet-förbindelse med tillräcklig kapacitet och säkerhet för att säkerställa åtkomst till ITstöden.
För prestandakrav relaterade till extern åtkomst, se avsnitt 9 Referenser, för länk.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Anslutning till Uppdragsgivarens interna nätverk och åtkomst till IT-stöd sker, beroende på vilka
IT-stöd som skall användas, genom RSVPN (Extern åtkomst) eller VDI (Virtuell Desktop
Infrastruktur). Vilken av tjänsterna som skall användas beror på vilka IT-stöd Leverantören
behöver tillgång till.
Leverantör som ansluter via tjänsten RSVPN eller VDI ansvarar för att på egen bekostnad inneha
en Internet-förbindelse med tillräcklig kapacitet och säkerhet för att säkerställa åtkomst till ITstöden.
För prestandakrav relaterade till extern åtkomst, se avsnitt 9 Referenser, för länk.
Leverantören är införstådd med och godkänner att prestandakrav relaterade till extern åtkomst
kan komma att uppdateras inför eller under avtalsperioden.

7.10.5 Priser för IT-stöd
Nuvarande lydelse:
Tjänst
Fast extern vidarekoppling av telefonnummer
Extern åtkomst RSVPN
Extern åtkomst VDI
Comprima scanning, styckkostnad per inscannad sida
PC Arbetsplats som tjänst
Standard stationär allt-i-ett dator med 21,5” skärm
Standard bärbar Ultrabook dator med 14” skärm utan kringutrustning
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Leverantör med fast anslutning till Region Skånes interna nätverk*
65 SEK
(Användare som abonnerar på tjänsten PC-arbetsplats har möjlighet
att abonnera på denna tjänst för att få möjlighet att nå ITtjänster/IT- stöd från hemmet eller annan plats via Internet)
* Kan endast beställas om användaren abonnerar på tjänsten
PC arbetsplats
Utskrift som tjänst
Lokal svartvit skrivare
233 SEK
Lokal färgskrivare
263 SEK
Liten nätverksansluten svartvit
354 SEK
multifunktionsskrivare (inkl funktion för kopiering,
skanning
samt fax)
Stor
nätverksansluten
färg
1329 SEK
multifunktionsskrivare (inkl funktion för
kopiering, skanning samt fax)
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Tjänst
Pris per månad
Fast extern vidarekoppling av telefonnummer
Tjänst
Extern åtkomst RSVPN
Extern åtkomst VDI
Tjänst
Comprima scanning, styckkostnad per inscannad sida
PC Arbetsplats som tjänst
Standard stationär allt-i-ett dator med 21,5” skärm
Standard bärbar Ultrabook dator med 14” skärm
utan kringutrustning
Leverantör med fast anslutning till Region Skånes
interna nätverk*
(Användare som abonnerar på tjänsten PCarbetsplats har möjlighet att abonnera på denna
tjänst för att få möjlighet att nå IT-tjänster/IT- stöd
från hemmet eller annan plats via Internet)
* Kan endast beställas om användaren abonnerar på
tjänsten PC arbetsplats
Utskrift som tjänst
Lokal svartvit skrivare
Lokal färgskrivare
Liten nätverksansluten svartvit
multifunktionsskrivare
(inkl funktion för kopiering, skanning samt fax)
Stor nätverksansluten färg multifunktionsskrivare
(inkl funktion för kopiering, skanning samt fax)
Tjänst
Nybeställning PC-arbetsplats

Region Skåne
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303 SEK
Pris per månad/
användare
316 SEK
437 SEK
Pris per styck
6,50 SEK
Pris per månad
742 SEK
879 SEK
58 SEK

Pris per månad
241 SEK
270 SEK
433 SEK

1478 SEK
Pris (engångs)
2199 SEK
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Avsnitt 8

8.1.1 Barnhälsovårdsersättning
Nuvarande lydelse:
Ersättningsnivå 2017 per
månad inkl. vaccin enligt
Ålder
basprogram samt hepatit B.

Ålder

Offentliga Leverantörer

Ersättningsnivå 2017 per
månad inkl. vaccin enligt
basprogram samt hepatit B.
Privata Leverantörer

0 år

998 kr

0 år

1 031 kr

1 år

159 kr

1 år

165 kr

2 år

85 kr

2 år

87 kr

3 år

10 kr

3 år

10 kr

4 år

85 kr

4 år

87 kr

5 år

35 kr

5 år

36 kr

6 år

10 kr

6 år

10 kr

Ålder

Ersättning 2018 per månad

Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
Ålder
Ersättning 2018 per månad
Offentliga Leverantörer

Privata Leverantörer

0 år

1030 kr

0 år

1 064 kr

1 år

114 kr

1 år

120 kr

2 år

89 kr

2 år

90 kr

3 år

60 kr

3 år

61 kr

4 år

87 kr

4 år

89 kr

5 år

36 kr

5 år

37 kr

6 år

11 kr

6 år

11 kr
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8.1.2 Hembesök
Nuvarande lydelse:
För varje utfört hembesök enligt barnhälsovårdsprogrammet erhåller enheten 1000 kr i rörlig
ersättning.
Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
För varje utfört hembesök enligt barnhälsovårdsprogrammet erhåller enheten 1000 kr i rörlig
ersättning. Ersättningen gäller även för barn som inte är listade på enheten.

8.1.5 Rörliga ersättningar
Nuvarande lydelse:
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

1 107 kr

Besök annan leverantör

618 kr

Om vaccination mot tuberkulos utförs av leverantören på icke förtecknat barn erhåller
leverantör en ersättning från Uppdragsgivaren med 358 kr.
För vaccinering av förtecknade barn utöver Barnvaccinationsprogrammet erhåller leverantören
ersättning från Uppdragsgivaren, under förutsättning att detta finns registrerat i PASIS.
(Ersättning utgår motsvarande den av Uppdragsgivaren 2014, upphandlade doskostnaden för
vaccinet.)
Beskrivning

Ersättning

Vaccin mot tuberkulos

106 kr

Hepatit B

85 kr

Ny lydelse fr.o.m. 2018-01-01:
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 2018, se avsnitt 9, Referenser,
för länk. Referenser, under förutsättning att besöken finns registrerade i PASiS. Som
bosättningsort vid besökstillfället gäller den uppgift som framgår ur befolkningsregistret vid
fakturans granskning.
Om vaccination mot tuberkulos utförs av leverantören på icke förtecknat barn erhåller
leverantör en ersättning från Uppdragsgivaren med 319 kr. För vaccinering av förtecknade
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barn utöver Barnvaccinationsprogrammet erhåller leverantören ersättning från
Uppdragsgivaren, under förutsättning att detta finns registrerat i PASIS. (Ersättning utgår
motsvarande den av Uppdragsgivaren 2014, upphandlade doskostnaden för vaccinet.)
Beskrivning

Ersättning

Vaccin mot tuberkulos (BCG)

60 kr

Hepatit B

85 kr

I tjänsten
Nicholas Burman
Inga-Lill Rohdin
Hälso- och sjukvårdsstrateger
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