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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnmorskemottagning gällande år 2014 - kommentarer till 
föreslagna förändringar   

 

Inledning 

Nedan följer kommentarer till de beslutade förändringarna i Förutsättningar för Ackreditering och 
Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade 
screeningen för livmoderhalscancer gällande 2014 för fastställande av Hälso- och sjukvårdsnämnden 
(HSN) 2013-10-24.  
 
Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne 
omfattande mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk 
cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer gällande år 2014 bör 
läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska kunna förstås.  
 
I enlighet med vad som anges i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning enligt den 
organiserade screeningen för livmoderhalscancer kapitel 2.3 Avtal äger Uppdragsgivaren rätt 
att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne omfattande mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och 
sexuell hälsa, gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för 
livmoderhalscancer gällande år 2014 samt de ekonomiska förutsättningarna. 
 
INLEDNING 
Förtydligande har gjorts att Interpersonell Terapi (IPT) ingår tillsammans med KBT inom 
Rehabiliteringsgarantin. 
 
3.1 ALLMÄNT OM UPPDRAGET 
Här beskrivs de nya uppdrag som barnmorskemottagning kan omfatta: uppdrag för 
klimakterierådgivning och uppdrag för sexologisk mottagning. 
 
3.3 UPPDRAGETS OMFATTNING 
Här beskrivs målgrupp och syfte med uppdrag för klimakterierådgivning och uppdrag för 
sexologisk mottagning. 
 
3.3.1 Uppdrag för Mödrahälsovård: graviditetsövervakning, föräldrastöd och eftervård 
Förtydligande har gjorts kring hur BMM ska bedriva föräldrastöd. 
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3.3.3 Uppdrag för gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för 
livmoderhalscancer 
Ändring till krav på att kalla kvinnor till en bokad tid samt att kvinnan ska kunna av-/omboka 
den i kallelsen angivna tiden via Mina vårdkontakter.  
 
Fördelningsprincipen ändras till en geografisk områdesindelning utifrån SAMS (small area 
market statistics) vilket innefattar 1397 ytor för Skåne. Varje SAMS-område består av ca 
1000 personer. Syftet med förändringen är att områdesindelningen möjliggör för BMM att 
flytta områden mellan enheter med större kapacitet, i syfte att klara sina respektive uppdrag. 
Förändringen av fördelningsprincipen påverkar antalet kallningsbara kvinnor med mindre än 
10% per nuvarande geografisk placerad BMM.  
 
Möjlighet för BMM att bedriva uppdraget på flera geografiska cellprovscentraler i syfte att 
höja hörsamheten genom ökad geografisk närhet till kvinnan, exempelvis genom mobila eller 
stationära cellprovscentraler. Cellprovscentralerna ska minst vara öppna och bedriva 
verksamhet under en halv dag per vecka.  
 
3.3.5 Uppdrag för klimakterierådgivning 
Möjlighet för BMM att bedriva klimakterierådgivning som ska syfta till information och 
rådgivning om klimakteriet samt krav på kompetens och samarbete för att få bedriva 
uppdraget.  
 
3.3.6 Uppdrag för sexologisk mottagning 
Möjlighet för BMM att bedriva sexologisk mottagning som syftar till att behandla sexuella 
problem samt krav på kompetens för att få bedriva uppdraget.   
 
4.4 OM EN BMM UPPHÖR  
Förtydligande har gjorts kring Vårdgivarens ansvar vid en BMM som upphör, vilket innebär 
att Vårdgivaren ska informera om hur gravida kvinnorna ska göra ett nytt aktivt val.  
 
5.2 BEMANNING OCH KOMPETENS 
Förtydligande har gjorts kring läkarkompetens genom att det ska eftersträvas att både 
kompetens i allmänmedicin samt obstetrik och gynekologiska ska finnas tillgänglig för den 
gravida kvinnan. BMM ska regelbundet på plats bemannas med specialist i obstetrik och 
gynekologi för att upprätthålla god och säker vård samt för att säkerställa en kontinuerlig 
kompetensutveckling för samtlig vårdpersonal på BMM.  
 
Vårdgivaren får anlita specialist i gynekologi och obstetrik inom Lag om 
Läkarvårdsersättning (LOL 1993:1651) till och med 2014-12-31.  
 
5.7.2 Abonnemang IT-tjänster 
Justerade priser på IT-utrustning/IT-tjänster. 
 
5.9 HANTERING AV VÅRDDOKUMENTATION OCH ARKIVERING 
Förtydligande har gjorts kring hur vårdgivarna ska hantera vårddokumentation.  
 
5.11 SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING 
Förtydligande har gjorts kring att Region Skåne förbinder sig att efter Avtalets upphörande 
tillhandahålla sammanhållen journalföring. 
 
5.11.2 Uppföljning år 2014 
Kravet på registrering i Graviditetsregister har ändrats till 90 % 
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5.27 INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 
Ändring av antalet dagar innan patienter får svar via Mina vårdkontakter (MVK) från tre 
arbetsdagar till två. Dessutom har krav på antalet tjänster som ska erbjudas i MVK utökats till 
bl.a. krav på att erbjuda Av-/omboka tid direkt för gynekologisk cellprovtagning. 
 
6.1.1 Ersättning för mödrahälsovård: Graviditetsövervakning, föräldrastöd och 
eftervård 
Ersättningen för graviditetsövervakning har som helhet justerats Utöver denna justering har 
ersättningen för period D blivit 500 kr lägre samtidigt som ersättningen för period C blivit 500 
kr högre.  
 
6.1.3 Ersättning för upplysning och rådgivning kring preventivmedelsanvändning och 
sexuell hälsa 
Nivåer på ersättningen har justerats. 
 
6.1.6 Ersättning för klimakterierådgivning 
Ersättningsmodell för uppdraget redovisas 
 
6.1.7 Ersättning för sexologisk mottagning 
Ersättningsmodell för uppdraget redovisas 
 
6.1.8 Målrelaterad ersättning 
Familjecentraler 
Förtydligande har gjorts att öppen förskola och socialtjänst ska vara kommunalt finansierade. 
 
6.1.12 Ersättning för HBT-certifiering 
Det finns nu en möjlighet att HBT-certifiera barnmorskemottagningen enligt RFSL. Vid BT-
certifiering utgår en ersättning som motsvarar 50 procent av certifieringskostnaden (exkl. 
moms), eller max 40.000 kr för Vårdgivaren. Ersättningen utgår endast en gång.  
 
 
 
 
I tjänsten 
 
Johan Larsson Avtalsförvaltare, Hälsoval Skåne 
Ulrika Stålnacke teamledare Hälsoval Skåne 
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