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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Barnavårdscentral gällande
år 2011 – kommentarer till förändringar.
Nedan följer kommentarer till föreslagna förändringar i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Barnavårdscentral gällande år 2011. Kommentarerna i detta dokument omfattar inte alla 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.

2.8 FÖRE DRIFTSSTART
Kapitlet beskriver den uppföljning och kontroll, som redan idag sker, av de uppgifter som vårdgivaren lämnar i
Ansökan om Ackreditering för Barnavårdscentral och som ligger till grund för tecknandet av avtal. Texten
tydliggör också konsekvenserna i de fall vårdgivaren inte lever upp till kraven inför start av verksamhet.
7.1.2 MOTTAGNINGSTIDER
Ett nytt avsnitt om reduktion, eller flytt, av barnavårdscentral under sommaren har införts i kapitlet. Det känns
angeläget att tydliggöra vad avtalen för en BVC ställer för krav på verksamheten under sommarmånaderna.
Uppdragsgivaren vill garantera en tillgänglig samt god och säker primärvård för skåningarna och samtidigt ge
möjlighet för vårdgivarna att behålla frihetsgraderna för att kunna planera för sina verksamheter, och personalen,
under sommaren. Regelverket tillämpades under sommaren år 2010 med gott resultat.
7.2 BEMANNING OCH KOMPETENS
Avsnittet har kompletterats med text som hänvisar till det beslut som fattades i HSN 2010-08-26 om att läkare
verksamma enligt Lagen om Läkarvårdsersättning endast kan inkluderas i verksamheten i enlighet med regelverket
för ”Prova på – verksamhet” och en hänvisning till regelverket på hemsidan.
7.3 UNDERLEVERANTÖRER
Har kompletterats med en hänvisning till kapitel 7.2 rörande läkare verksamma enligt Lagen om
Läkarvårdsersättning.
7.6 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
I samband med genomförda revisioner har identifierats ett behov av att särskilt påpeka vårdgivarens skyldighet att
anmäla i enlighet med Lex Maria.

Postadress: Hälsoval Skåne, Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Telefon: Växel 040-675 10 00. Internet: www.skane.se/hälsovalskåne

2
7.8 IT-TJÄNSTER
För IT kommer inga särskilda avtal att tecknas med vårdgivaren. De krav som ställs på IT ska vara entydiga och
levereras till ett fastställt pris. Texten har justerats för att möta detta krav.
7.9.1 UPPFÖLJNING ÅR 2011
Vad gäller kvalitetsmåttet Tvåmånaders-samtal (EPDS/depressionsscreening) har den kompletterats med att minst
85 % av de nyblivna mödrarna ska ha genomgått depressionsscreening (EPDS eller motsvarande) .
7.25.3 UTVECKLING AV INVÅNARTJÄNSTER
I avsnittet tydliggörs att 1177.se är en nationell webbplats med kvalitetssäkrad, producentoberoende information
samt tjänster inom hälsa, omsorg, sjukvård och tandvård samt att webbplatsen är en del av strategin för nationell
eHälsa i ett samarbete mellan landsting/regioner och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
8. EKONOMI
8.1. ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET
Har kompletterats med uppgifter om tidpunkt för olika ersättningar.
8.1.1 BARNHÄLSOVÅRDSERSÄTTNING
Vårdersättningen per barn och månad har räknats upp med 1,8 % och viss justering har gjorts p.g.a. ändrade priser
på, i basprogrammet ingående, vaccin. Den dag i månaden när underlag för utbetalningen hämtas samt
utbetalningsdatum ändras från den femtonde till den siste i månaden.
8.1.3 MÅLRELATERAD ERSÄTTNING
Den målrelaterade ersättning för depressionsscreening ändras till att åsyfta genomförda bedömningar istället för
efter hur stor andel av mödrarna som erbjudits det.
.
8.2 EKONOMISK REGLERING VID STÄNGNING AV BARNAVÅRDSCENTRAL
På förekommen anledning införs ett nytt kapitel i syfte att tydliggöra de ekonomiska relationerna mellan
uppdragsgivaren och vårdgivaren efter det att ett avtal upphört. Avsnittet beskriver hur och när de ekonomiska
regleringarna sker.
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