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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen 
hudsjukvård i Skåne gällande år 2015 – kommentarer till föreslagna 
ändringar  

Inledning 

Nedan följer kommentarer till beslutade förändringar i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 

öppen hudsjukvård i Skåne gällande år 2015. Dokumentet Förutsättningar för Ackreditering och Avtal 

för föröppen hudsjukvård i Skåne gällande år 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 öppen hudsjukvård i 

Skåne gällande år äger Uppdragsgivaren rätt att genom politiskt beslut ändra villkoren i 

Förutsättningar för Ackreditering och öppen hudsjukvård i Skåne gällande 2015 samt de ekonomiska 

förutsättningarna. 

1.1 Inledning 

Texten om valfrihetssystem har uppdaterats. 

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 

Tillägg om möjlighet för Region Skåne att avsluta vårdvalet vid politiskt beslut. 

2.4.2 Uppdragsgivare 

Tillägg om möjlighet för Region Skåne att avsluta vårdvalet vid politiskt beslut. 
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2.5 Beslutsgång och handläggningstid 

Bedömningen om den geografikska placeringen i samband med behovsbedömning, har tagits bort. 

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.  

3.1 Allmänt om uppdraget 

Uppdatering och mindre justeringar har gjorts. 

3.2 Målgrupper 

Uppdatering av text om erbjudande av vård har gjorts, inklusive uppdatering av begrepp samt ny länk 

till regler och krav. 

3.3.1 Hälsoinriktat arbetssätt 

Uppdatering och mindre justeringar har gjorts samt ny länk till vårdprogram. 

3.3.2. Medicinskt åtagande 

Uppräckningar av patientprocesser för 2014 samt texten om vård till personer folkbokförda i Skåne, 

andra landsting och länder är borttaget. 

Tillägg har gjorts om lagstiftning som gäller för detta åtagande. 

3.3.4 Samverkan 

Smärre justering i text har gjorts. 

3.3.5 Katastrof och beredskap samt smittskydd 

Tillägg om anmälan av kontaktpersoner hos Vårdgivaren till Smittskydd, har gjorts.  

3.3.6 Verksamhetsförlagd utbildning 

Justeringar av belopp i ersättningar för de olika yrkersgrupperna har gjorts, samt mindre förtydligande 

om vissa yrkesbenämningar. 

3.3.7 Forskning och utveckling 

Omstrukturering av en mindre text om klinisk prövning har gjorts. 

5.1.1 Lokaler 

Tillägg om hygienisk standard i vårdlokaler har gjorts, samt uppdatering om myndighetens nya namn. 
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5.1.3 Information till medborgare 

Tillägg har gjorts till texten genom att flytta hit inledningstexten från stycke 5.26 Information om 

marknadsföring.  

5.6 Lagar och förordningar 

Förtydligande i texten genom tillägg om händelseanalys. 

5.7 IT-tjänster 

Omstrukturering av hela avsnitt 5.7, inklusive understycken. I understycke 5.7.3 IT-stöd har det 

tillkommit om möjligheten att välja mellan Melior och PMO. 

5.7.5 Priser för IT-stöd 

Införts som nytt avsnitt istället för ett separat dokument. Ger en översikt över alla priser per tjänst. 

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. 

5.11.1 Automatiserat utlämnande 

Uppdatering av text, samt mindre justeringar. 

5.17 Laboratoriemedicin samt bild- och funktionsmedicin 

Uppdatering och omstrukturering av text har gjorts genom indelning i två nya understycken.  

5.18 Utrustning 

Förtydligande av avsnittet har gjorts genom vidareutveckling av texten med bl.a. krav på utbildning 

och information om utrustning samt registrering i inventariesystem. 

5.19 Miljö 

Mindre justeringar samt omstrukturering av text. 

5.20 Tolk 

Tillägg om länk för att beställa tolk har gjorts. 

5.27 Information och marknadsföring 

Den inledande texten i avsnittet har tagits bort och istället integrerats i stycke 5.1.3 Information till 

medborgare.  
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5.25.2 Marknadsföring 

Smärre justering i texten har gjorts. 

5.27.3 Utveckling av invånartjänster 

Smärre justerring i texten har gjorts genom en uppdatering av namn på landstingens e-hälsobolag. 

6.1.1. Vårdersättning 

Under detta stycke har nya ersättningar förts in för möjligheten till Gruppbehandling samt för 

Komplett neuropsykiatrisk utredning. Gruppbehandling är en behandlingsform som efterfrågats efter 

vårdvalets införande och har saknat särskild ersättning. Följande mening har därför förts in: 

”Gruppbehandlingar kommer att ersättas med 50 procent av ersättningen för individuell behandling 

per patient.”. Möjligheten till ersättning för komplett neuropsykiatrisk utredning har förts in som 

konsekvens till att det efter vårdvalets införande funnits otillräckligt med tidsramen samt ersättningen 

för vissa av samtalen med patienten för denna typ av utredning. Då det är svårt att i efterhand följa upp 

på typen av samtal samt deras faktiska längd för att kunna utbetala rätt ersättning, beslutades det att 

ersätta en komplett utredning. För ändamålet har det även skapats tillhörande KVÅ-koder som på sikt 

kommer att generera data på hur många patienter som har fått en full utredning. Följande mening har 

därför lagts in i uppräkningen av ersättningar: ”Komplett neuropsykiatrisk utredning 4000 kr.” 

6.1.1 Vårdersättning 

Prisjusteringar har gjorts samt förtydligande av vårdgivarkategori för ersättning. 

Om två eller flera tumörer tas bort vid samma tillfälle ersätts dessa tillsammans med 1.5 gång av priset 

för borttagandet. Skälet är att patienten inte behöver komma på flera besök samt att borttagandet av 

flera tumörer kräver längre läkartid. 

6 a Excision av en hudförändring i huvud- 

halsregion eller minimalinvasiv 

excision/destruktion 

 

2700 

6 b Excision av två eller flera 

hudförändringar i huvud-halsregion eller 

minimalinvasiv excision/destruktion 

 

4050 

 

7 a Övrig excision av en hudförändring, 
 

1700 

7 b Övrig excision av två eller flera 

hudförändringar 

 

2550 

 

Ersättningen för bensår höjs från 600 kronor till 750 kronor. Skälet är att dessa besök tar betydligt 

längre läkartid och sjukskötersketid än ett ordinärt besök. Vårdgivaren står dessutom för 

omläggningskostnader i två veckor efter besöket. 

Ersättningen för standard PAD höjs från 525 kronor till 550 kronor.  
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6.1.3 Särskild momskompensation 

Åtgärder inom medicinsk service lyfts bort från momskompensationen för privata vårdgivare. Skälet 

är att dessa artiklar inte är momspliktiga för privat vård. 

6.1.4 Patientavgifter 

Mindre justeringar och uppdatering av text har gjorts. 

6.1.5 Tolk  

Hela stycket utgår. 

6.3 Fakturering och betalningsvillkor 

Uppdatering har gjorts angående nya rutiner för e-fakturor. 

 

Mall för avtal och vårdöverenskommelse: 

1.1.4 Tilläggsuppdrag 

Ett helt nytt stycke. 

1.1.6 Förtida upphörande 

Tillägg om möjlighet för Region Skåne att avsluta vårdvalet vid politiskt beslut. 

 


