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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Enhet 
för mödrahälsovård mm gällande år 2011 – 
kommenterar till förändringar 

Inledning 

Nedan följer kommentarer till de beslutade förändringarna i Förutsättningar 
för Ackreditering och Avtal för Enhet för mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning 
enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer som gäller för 
år 2011 som fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2011-06-20. 
Kommentarerna i detta dokument omfattar inte alla beslutade förändringar 
utan enbart dem av större dignitet som innebär en förändring i kravställandet 
i relationen mellan Uppdragsgivare och Vårdgivare. Redaktionella ändringar 
eller tydligare formuleringar kommenteras inte alls i detta dokument. 
Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Enhet för 
mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, 
gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för 
livmoderhalscancer gällande år 2011 bör läsas i sin helhet för att de 
beslutade förändringarna ska kunna förstås.  
 
I enlighet med vad som anges i kapitel 2.4 i Förutsättningar för 
Ackreditering och Avtal för Enhet för mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning 
enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer äger 
Uppdragsgivaren rätt att, genom politiska beslut, ändra villkoren.  
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5.2.1 Uppdrag för mödrahälsovård, graviditetsövervakning, 
föräldrastöd och eftervård 

I stycket avseende provtagning förändras erbjudande att alla kvinnor ska 
kontrolleras avseende hepatit C i samband med inskrivning till att gälla:   
 
1. Kvinnor med missbruksanamnes 
2. Kvinnor som fått blodtransfusion före 1992 och som inte testats för 
hepatit C efter detta. 
3. Asylsökande kvinnor, kvotflytktingar, kvinnor som anknytningsinvandrat 
eller anhörighetsinvandrat samt kvinnor som arbetskraftsinvandrat 
som inte har testats för hepatit C efter ankomsten till Sverige. 
4. Kvinnor som uppger partner med hepatit C. 
 
5.2.3  Uppdrag för gynekologisk cellprovtagning enligt den 
organiserade screeningen för livmoderhalscancer 

Texten förändras genom att den första kallelsen uteblir under år 2011 
eftersom tillämpningen Mina Vårdkontakter inte är färdigutvecklat. Därmed 
kommer kvinnan att få en kallelse till den Enhet som ligger fågelvägen 
geografiskt närmast kvinnans folkbokföringsadress. I kallelsen anges tydligt 
att kvinnan alltid har möjlighet att välja annan Enhet och instruktioner om 
hur ett nytt val görs. För år 2012 planeras det ursprungliga kallelsesystemet 
med två kallelser vara färdigt för drift.  
 
8.1.3  Gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade 
screeningen för livmoderhalscancer  

I de fall där cellprovet behöver kompletteras med ett HPV-test ersätts 
vårdgivaren med 362 kr per HPV-test. 
 
5.3 Samverkan 

För en fortsatt utveckling av basmödrahälsovårdens kvalitet ska 
Vårdgivaren samverka med den av Uppdragsgivaren regionala expertgrupp 
och medverka till en sammanhållen vårdkedja mellan specialiserad 
mödrahälsovård och basmödrahälsovård. 
 
 
 
I tjänsten 
 
Anne-Marie Scholander, avtalsförvaltare  
Johan Larsson, avtalsförvaltare 
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