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Ändringar vid revidering av Ackrediteringsvillkor och 
avtal avseende verksamhet för operation av grå starr 
Läsanvisning: Följande kommentar anger att innehållet är i sak oförändrat, 
förtydligande kan vara tex val av ord eller hänvisning till legala dokument: 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 

1 Inledning 
Stycke 1: lagt ovanför 
Stycke 2: redigerat i enlighet med övriga ackrediteringsvillkor för specialiserad 
vård 
 
1.1 Allmänna utgångspunkter 
Avsnittet är borttaget och sista två styckena flyttade till inledningen av Kap 3 
Uppdrag 
 
1.2 Värdegrund 
Stycke 2: Sista meningen tillagd i enlighet med övriga ackrediteringsvillkor 
Stycke 3: Flyttat till kap 2 om Ackrediteringsförfarande/godkännande 
 
2 ACKREDITERINGSFÖRFARANDE/GODKÄNNANDE 
Hela kapitlet är reviderat med marginella förändringar i enlighet med övriga 
ackrediteringsvillkor för specialiserad vård 
 
3 UPPDRAGET 
3.1 Allmänt om uppdraget 
Den inledande texten har reviderats i enlighet med övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård. Överflyttning har gjorts av delar av den text som fanns under 
1.1.  De delar av den texten som omfattade bevekelsegrunden till skapandet av ett 
valfrihetssystem är borttagna.  
 
3.2 Målgrupp 
Innehåll oförändrat 
 
3.2.1 Behandlingsindikationer 
Rubriknivå ändrad, innehåll oförändrat 
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3.3 Uppdragets omfattning 
Rubrik ändrad till uppdragets omfattning, i övrigt oförändrat. 
 
Sista stycket om kliniska riktlinjer flyttat hit från det som var avsnitt 3.5 
 
Nytt  3.3.1 Tilläggsuppdrag 
 
3.3.2 Hälsoinriktat arbetssätt 
Nytt avsnitt infört i ackrediteringsvillkoren 
 
3.4 Öppettider  3.3.2 (rubriknivå ändrad) 
28 dagar ändrat till 30 (i paritet med ackrediteringsvillkor för öppen ögonsjukvård) 
 
3.5 Kvalitet och patientsäkerhet 
Flyttat till 3.3, 4.11 och 4.11.2 och reviderat i enlighet med övriga 
ackrediteringsvillkor för specialiserad vård 
 
3.6 Samverkan  3.3.3 Samverkan med andra mottagningar och 
sjukvårdsrådgivningen 1177 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård. 
 
3.7 och 3.8 ihopslagna  3.3.4 Katastrof och beredskap samt smittskydd 
Innehåll oförändrat 
 
3.9  3.3.5 Verksamhetsförlagd utbildning 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård. Uppdraget är inte förändrat.  
 
3.10  3.3.6 Forsknings och utveckling 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård. Uppdraget är inte förändrat.  
 
4 ALLMÄNNA VILLKOR 
4.1 Tillgänglighet 
4.1.1 Lokaler 
Oförändrat 
 
4.1.2 Mottagningstider  Information om mottagningstider 
En mening tillagd i slutet. 
 
4.1.3 Information till medborgare 
Oförändrat 
  
4.1.4 Regelverk och patienträttigheter 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård.  
 
4.2 Remisser 
Borttaget eftersom information finns i 4.1.4 
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4.3  4.2 Bemanning och kompetens 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård.  Särskilt krav på kompetens och erfarenhet av just 
starroperationer kvarstår. 
 
Nytt 4.2.1 Särskilda krav vid tilläggsuppdrag om komplicerade operationer 
 
4.4  4.3 Underleverantörer 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård.  
 
4.5  4.4 Varuförsörjning 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård.  
 
4.6  4.5 Ledning och styrning   
Oförändrat 
 
4.7  4.6 Lagar och förordningar 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård. Innehållet är kompletterat med information från tidigare pkt 4.8. 
 
4.8 Regelverk, vårdprogram och riktlinjer 
Innehåll infogat i 4.6 Lagar och förordningar 
 
4.9  4.7 IT-tjänster 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård.  
 
4.9.1  4.7 .1 System för vårddokumentation 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
4.9.2  4.7.2 Abonnemang IT-tjänster 
Första stycket borttaget, info finns i 4.7.3 
I övrigt reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga 
ackrediteringsvillkor för specialiserad vård 
  
4.9.3  4.7.3 Generellt krav för samtliga externa vårdgivare 
Oförändrat 
 
4.9.4  4.7.4 Utbildning 
Oförändrat 
 
4.10  4.8 Informationssäkerhet 
Oförändrat 
 
4.10.1 borttagen rubrik 
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4.10.2  4.8.1 Sammanhållen journalföring 
Oförändrat 
 
4.10.3  4.10.1 Avtal om sammanhållen journalföring fortgår efter att 
huvudavtalet sagts upp 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
4.10.4  4.8.2 Personuppgiftsbiträdesavtal 
Oförändrat 
 
4.10.5  4.8.3 eID-kort och SITHS certifikat 
Oförändrat 
 
Nytt  4.9 Hantering av vårddokumentation och arkivering 
i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för specialiserad vård 
 
sista stycket 4.13 + 4.13.1   4.10 Sammanhållen journalföring 
i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för specialiserad vård 
 
4.11 Kvalitet, uppföljning och granskning 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
4.11.1 Automatiserat utlämnande 
Oförändrat 
 
Nytt  4.11.2 Uppföljning 
Infört avsnitt om God vård  i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor 
för specialiserad vård. 
 
4.11.2  4.11.2.1 Nyckeltal för uppföljning 2014 
Borttagen: Andel patienter där förundersökning och operation utförts av 
samma person/läkare. 

 Tillagd: Andel operationer som bedömts vara komplicerade i enlighet med 
gällande definition 

4.12 Nationella kvalitetsregister  
Tillagt första stycke. 
 
4.13 Utvecklingsarbete 
Infört avsnitt  i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård. 
 
4.13  4.14 Journalhantering 
Oförändrat 
 
4.15 Läkemedel 
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Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
4.16 Medicinsk service 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
4.17 Utrustning 
Oförändrat 
 
4.18 Miljö 
Oförändrat 
 
4.19 Tolk 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
Nytt 4.20 Sjukresor 
I enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för specialiserad vård 
 
4.20  4.21 Patientnämnd 
Oförändrat 
 
4.21 4.22 Vårdgivarens krav från tredje man 
Oförändrat 
 
4.22 4.23 Vårdgivarens ansvar gentemot uppdragsgivaren 
Oförändrat 
 
4.23  4.24 Försäkringar 
Oförändrat 
 
4.24  4.25 Meddelarfrihet 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
4.25  4.26 Information och marknadsföring 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
4.25.1  4.26.1 Basinformation 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
  
4.25.1.1  4.26.2 Marknadsföring 
Oförändrat 
 
4.25.1.2  4.26.3 Utveckling av invånartjänster 
Oförändrat 
 
4.26 Efter avtalets upphörande 
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Avsnitt borttaget och innehåll flyttat till avsnitt 4.9 och 4.10 
 
4.27 Tillstånd 
Borttaget som konsekvens av revidering av andra delar om försäkringar 
 
5 Ersättning för uppdraget  Ersättning och kostnadsansvar 
  
5.1 Ersättning för operation och besök  Ersättning för uppdraget 
Tillägg: Ersättning vid tilläggsuppdrag 
 
5.2  5.1.4 Ersättning för tolk 
Oförändrat 
 
5.3  5.1.5 Beställarens ersättningsskyldighet gäller inte vård av 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
5.4  5.1.1 Målrelaterad ersättning 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
5.5  5.1.3 Patientavgifter 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
5.6  5.2.2 Läkemedel 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
5.6.1  5.2.2.1 Läkemedel inom läkemedelsförmånen 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
5.7 Medicinsk service, lokaler och utrustning  5.2.1 Medicinsk service, 
hjälpmedel, lokaler och utrustning mm  
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
5.8 Tekniska hjälpmedel, förbrukningsmaterial mm 
Borttaget, innehåll delvis flyttat till 5.2.1 
 
5.9 Ersättning för utbildningsåtaganden 
Flyttat till avsnitt 3.3.5 om åtagande om utbildning i enlighet med övriga 
ackrediteringsvillkor 
 
5.10  5.2.3 Sjukresor  
Oförändrat 
 
5.11  5.3 Fakturering och betalningsvillkor 
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Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
5.11.1  5.3.1 Betalningsvillkor 
Oförändrat 
 
5.11.2 Underlag för Uppdragsgivarens återsökning av ersättning… 
Borttaget. Fungerade tidigare endast som information. 
 
5.11.3 Kompensation för moms  5.1.2 Momskompensation 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård.  
 
Förändringen innebär en motsvarande ändring av beloppet på ersättning i avsnitt 
5.1, så att ersättningen förblir oförändrad totalt.  
 
5.11.4  5.3.2 Invändningar mot faktura 
Oförändrat 
 
5.11.5  5.3.3 Dröjsmål 
Oförändrat 
 
Nytt  5.3.4 Ekonomisk reglering vid stängning av vårdenhet 
 
Kap 6 Avtal 
Reviderat och förtydligat i enlighet med skrivning i övriga ackrediteringsvillkor för 
specialiserad vård 
 
 


