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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Barnmorskemottagning gällande år 2015 - 
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 2015.  
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 
2015 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 2015 samt de ekonomiska 
förutsättningarna.  
 
1.1 Inledning 
Smärre ändringar och förtydligande har gjorts.  
  
Ny punkt; 
1.1.5 Tidigare avtals giltighet  
Genom ingående av detta avtal upphör avtalet/avtalen mellan NN och 
Region Skåne (MA – XXXX) som avser mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa /… att gälla from_______.] 
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1.2 Värdegrund 
Mindre justering och uppdatering av text har gjorts. 
 
2. Ackrediteringsförfarande/godkännande 
Förtydligande samt omstrukturering av text har gjorts, inklusive tillägg om 
huvudregel kring att alla handlingar från och med ansökan är offentliga.  
 
2.1.1 Omständigheter som medför att Vårdgivaren inte godkänns 
Korrektur har gjorts om vilka myndigheter som genom lagakraft vunnet 
beslut helt eller delvis kan förbjuda vårdgivare att bedriva verksamhet enligt 
Patientsäkerhetslagen. 
 
2.3 Avtal 
Ny text 
Uppdragsgivaren äger rätt att genom politiskt beslut dra tillbaka Vårdval inom 
Lag (2008:962) om Valfrihetssystem (LOV). Avtalet fortsätter att gälla tolv 
(12) månader efter beslut om uppsägning. Under den återstående avtalstiden 
gäller Förutsättningar för Ackreditering och Avtal avseende 
Barnmorskemottagning i sin fulla lydelse, inklusive ersättningsnivåer. 
 
Ny punkt; 
2.4.3 Tilläggsuppdrag 
Om inte annat anges förutsätts tilläggsuppdraget efter godkännande löpa 
med samma avtalstid enligt ingånget Avtal för huvuduppdraget. 
Vårdgivaren kan säga upp tilläggsuppdraget med bibehållande av 
huvuduppdraget enligt ingånget Avtal. Sådan uppsägning ska vara skriftlig 
och uppsägningstiden är 6 månader. Uppdragsgivaren kan säga upp 
tilläggsuppdraget om Vårdgivaren inte uppfyller ställda krav för 
tilläggsuppdraget med en uppsägningstid motsvarande 6 månader. 
Uppdragsgivaren äger rätt att vid bristande uppfyllelse av tilläggsuppdraget 
återkräva ekonomisk ersättning för tilläggsuppdraget eller del därav. 
 
2.6 Före driftstart 
Uppdatering har gjorts i texten angående myndighet som ansvarar för 
Vårdgivarregistret. Ansvaret för registret ligger numera hos Inspektionen för 
Vård och Omsorg.  
 
3.2 Målgrupper 
Uppdatering av text om erbjudande av vård har gjorts, inklusive uppdatering 
av begrepp samt ny länk till regler och krav. 
 
3.3 Uppdragets omfattning 
 
Familjecentraler 
Ny ”Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknade 
verksamheter i Skåne 2014” samt ny länk.  
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3.3.1 Mödrahälsovård: graviditetsövervakning, föräldrastöd och 
eftervård 
Provtagning 
Nytt Immuniseringsprov; 
 
Blodgruppera och ta immuniseringsprov i samband med blodgruppering. 
Vid funnen RhD-negativ blodgrupp hos den gravida kvinnan skickas 
automatiskt provet för utredning av fostrets RhD-grupp och vid RhD-
positivt resultat ska Rh-immuniseringsprofylax ges till den gravida kvinnan 
i vecka 28-30.  
 
3.3.2 Upplysning och rågivning kring preventivmedel och sexuell hälsa 
Smärre justering av text 
 
Tillägg;  
Vårdgivaren ska meddela aktuella kontaktpersoner till Enheten för 
Smittskydd. 
 
3.3.4 Vaccination med humant papillomvirus (HPV)mot 
livmoderhalscancer  
Kvinnor födda 1987-1992 som påbörjat vaccination under 2014 erbjuds 
kostnadsfri vaccination mot HPV även under år 2015 
 
3.3.5 Uppdrag för klimakterierådgivning 
Smärre justering av text.  
 
3.5 Verksamhetsförlagd utbildning 
Justeringar av belopp i ersättningar för de olika yrkersgrupperna har gjorts, 
samt mindre förtydligande om vissa yrkesbenämningar. 
  
3.6 Forskning och utveckling 
Omstrukturering av en mindre text om klinisk prövning har gjorts. 
 
4.1 Registrering av medborgare  
Kvinnor från hela riket kan välja att förteckna sig vid BMM i Hälsoval 
Skåne enligt nya Patientlagen. Ersättning för patienter utanför Region Skåne 
sker enligt Riksavtalet. 
 
 
5.1.1 Lokaler 
Tillägg om hygienisk standard i vårdlokaler har gjorts, samt uppdatering om 
myndighetens nya namn. 
 
5.1.3 Information till medborgare 
Tillägg har gjorts till texten genom att flytta hit inledningstexten från stycke 
5.26 Information om marknadsföring.  
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Tillägg att medborgare kan sedan mars, 2014 läsa delar av sin journal och sina 
vårdplaner från vårdgivare i Region Skånes egen regi via MVK och från 
januari, 2015 ska de även kunna läsa delar av sin journal från privata vårdgivare 
 
 
 
5.6 Lagar, förordningar, regelverk och tillämpningar 
Det har gjorts en mindre rubrikändring samt förtydligande i texten genom 
tillägg om händelseanalys. 
 
5.7 IT-tjänster 
Omstrukturering av hela avsnitt 5.7, inklusive understycken. Delar av texten 
har flyttats till bilagor. 
 
5.8 Informationssäkerhet 
Uppdatering av avsnitt 5.8, inklusive understycken. 
 
5.9 Hantering av vårddokumentation och arkivering 
Uppdatering av avsnitt 5.9, inklusive understycken. 
 
5.10 Anslutning till nationell patientöversikt – NPÖ 
Uppdatering av text, samt mindre justeringar. 
 
5.11 Kvalitet uppföljning och granskning  
Ny text om Jämlik hälso- och sjukvård 
 
5.11.1 Automatiserat utlämnande 
Uppdatering av text, samt mindre justeringar. 
 
5.11.2 Uppföljning och kvalitetskrav år 2015 
Ny text avseende jämlik hälso- och sjukvård. 
 
5.14 Journalhantering  
Hela avsnittet har tagits bort. 
 
5.14 Läkemedel 
Uppdatering av rubrikordning samt några mindre förtydligande i texten har 
gjorts. 
Denna mening tas bort; 
Vårdgivaren kan frångå det upphandlade sortimentet om det föreligger 
medicinska skäl för annat val av läkemedel. 
 
5.15 Laboratoriemedicin samt bild- och funktionsmedicin 
Uppdatering och omstrukturering av text har gjorts genom indelning i två 
nya understycken.  
  
5.17 Utrustning 
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Förtydligande av avsnittet har gjorts genom vidareutveckling av texten med 
bl.a. krav på utbildning och information om utrustning samt registrering i 
inventariesystem. 
 
5.18 Miljö 
Mindre justeringar samt omstrukturering av text. 
 
5.19 Tolk 
Tillägg om länk för att beställa tolk har gjorts. 
 
5.26 Information och marknadsföring 
Den inledande texten i avsnittet har tagits bort och istället integrerats i 
stycke 5.1.3 Information till medborgare.  
 
5.26.2 Marknadsföring 
Smärre justering i texten har gjorts. 
 
5.26.3 Utveckling av invånartjänster 
Smärre justerring i texten har gjorts genom en uppdatering av namn på 
landstingens e-hälsobolag. 
 
6.1.1 Mödrahälsovård: graviditetsövervakning, föräldrastöd och 
eftervård 
 
Uppräkning av priser till 2015 års nivå.  
 
Ny ersättning i period A;  
 
Första besöket i period A ersätts med 500 kr då Vårdgivaren har registrerat 
kvinnan. Resterande ersättning för period A utgår då det andra besöket är 
utfört. Om två besök inte görs i period A, beroende på att t ex inskrivningen 
skett sent, utbetalas ersättningen (förutom ersättningen för det första 
besöket) för period A när det första besöket i period B har registrerats. 
Utbetalning för period A görs om besöket i period A och period B har gjorts 
på samma BMM.  
 
Kompensation för kostnadsökning avseende införande av nytt 
immuniseringsprov. 
 
Rörlig ersättning för icke registrerade kvinnor 
För folkbokförda i andra landsting, i andra länder samt för personer med 
skyddade personuppgifter, asylsökande och papperslösa som är 
ersättningsberättigade, ersätts från Uppdragsgivaren med en rörlig 
ersättning. 
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6.1.5 Ersättning inom området levnadsvanor  
Ersättning för FaR tas bort.  
 
6.1.4 Vaccination med humant papillomvirus  
Kvinnor födda 1987-1992 som påbörjat vaccination under 2014 erbjuds 
kostnadsfri vaccination mot HPV även under år 2015. 
 
6.1.5 Rörliga ersättningar  
För folkbokförda i andra landsting, i andra länder samt för personer med 
skyddade personuppgifter, asylsökande och papperslösa som är 
ersättningsberättigade, ersätts från Uppdragsgivaren med en rörlig 
ersättning. 
 
6.1.8 Målrelaterad ersättning 
Ny ”Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknade 
verksamheter i Skåne 2014”. 
 
6.1.9 Tolk  
Mindre justering har gjorts. 

6.1.11 Utåtriktad verksamhet 
Särskilt fokus på utbildningsinsatser för att öka hörsamheten till 
gynekologisk cellprovtagning samt justering av ersättningen; 
 
Vårdgivaren ansvarar för, att på Uppdragsgivarens anmodan, medverka i 
utbildningsinsatser kring utåtriktat arbete för kvinnor och män 23 år och 
äldre. Under 2015 önskar uppdragsgivaren särskilt fokus på 
utbildningsinsatser för att öka hörsamheten till gynekologisk 
cellprovtagning. För sådan medverkan utgår ersättning med 1000 kr per 
timme. 
 
6.1.14 Patientavgifter 
Mindre justeringar och uppdatering av text har gjorts. 
 
Avtalsmall 
 
Ny punkt;  
1.1.4 Tilläggsuppdrag  
Om inte annat anges förutsätts tilläggsuppdraget efter godkännande löpa 
med samma avtalstid enligt ingånget Avtal för huvuduppdraget. 
Vårdgivaren kan säga upp tilläggsuppdraget med bibehållande av 
huvuduppdraget enligt ingånget Avtal. Sådan uppsägning ska vara skriftlig 
och uppsägningstiden är 6 månader. Uppdragsgivaren kan säga upp 
tilläggsuppdraget om Vårdgivaren inte uppfyller ställda krav för 
tilläggsuppdraget med en uppsägningstid motsvarande 6 månader. 
Uppdragsgivaren äger rätt att vid bristande uppfyllelse av tilläggsuppdraget 
återkräva ekonomisk ersättning för tilläggsuppdraget eller del därav. 
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1.1.6 Förtida upphörande  
Ny text 
Uppdragsgivaren äger rätt att säga upp Avtalet efter politiskt beslut om 
tillbakadragande av Vårdval. Sådan uppsägning ska vara skriftlig och 
uppsägningstiden är 12 månader. 
 
I tjänsten  
 
Inga-Lill Rohdin Avtalsförvaltare,  
Emelie Sundén Avtalsförvaltare  
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