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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) 2014-01-31. 

 
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. 

 
Avsnitt A 
Generell ändring, titeln sjukgymnast har kompletterats med titeln fysioterapeut 
 
2.1.1 Omständigheter som medför att Vårdgivaren inte godkänns 
Vad gäller dessa omständigheter hänvisas också till Lag om offentlig upphandling (LOU). 

 
3.5 Verksamhetsförlagd utbildning 
Ersättningen utgår för hela veckor. Uppdraget har kompletterats med ett krav på att den även 
omfattar eftergymnasiala utbildningar (medicinska sekreterare) men det framgår också i texten 
att ersättning för studerande som går YH-utbildning till medicinsk sekreterare inte utgår. Likaså 
har, med hänsyn till att andelen vård som ges i privat regi ökar, kraven förtydligats med en 
mening om att ”Vårdgivare måste bereda plats för det antal studenter som motsvarar enheternas 
andel av det samlade vårdutbud.” Ersättningen för studenter har justerats till 1 037 kr (tidigare 
1019 kr) per student och vecka för studenter som går utbildning till sjuksköterska, 
specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, barnmorska och audionom. Ersättningen 
utgår för hela veckor. Avsnittet om verksamhetschefens ansvar och kraven på handledarnas 
kompetens har skärpts upp och förtydligats.  
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Meningen ”Kravspecifikationer, i form av skriftliga AT-anvisningar, för utbildande enheter för 
AT finns inom Region Skåne och ska följas.” är förtydligad genom understruken text. Likaså har 
tydliggjorts uppdragsgivarens möjlighet att uppdra åt vårdgivare att fullgöra kortare 
utbildningstjänstgöringsuppdrag även för ST-läkare i andra specialiteter inom ramen för deras 
kompletterande tjänstgöring.  

 
6.1.1 Ersättning för mödrahälsovård: Graviditetsövervakning, föräldrastöd och 
eftervård 
Den differentiering som tidigare funnits mellan utomlänspatienter och personer med skyddad 
identitet/asylsökande/gömda flyktingar/utländska medborgare/utlandssvenskar är borttagen  
och ersättningarna för målgrupperna är likvärdiga och Ersättningen för icke registrerade 
kvinnor har justerats till 1 132 kronor (tidigare 1103 kr). 

 
6.1.7 Ersättning för sexologisk mottagning 
Ersättning för uppdraget justeras till 900 kr. 
 
Avsnitt B 
1.1.3 Avtalstid 
Förtydligande har gjorts gällande avtalstidens början där ”undertecknande”  
ersätts av ”verksamhetens startdatum”. 
  
I tjänsten 

 
Johan Larsson Avtalsförvaltare, Hälsoval Skåne 
Ulrika Stålnacke teamledare Hälsoval Skåne 
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