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- Kommentarer till förslagna förändringar

INLEDNING
Nedan följer kommentarer till de beslutade förändringarna i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Multimodal Smärtbehandlingar/Kognitiv Beteendeterapi som föreslås gälla år 2012. Kommentarerna i detta
dokument omfattar inte alla föreslagna 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.
2.1.1 KONTROLL AV VÅRDGIVAREN
Tidigare hänvisning till LYHS (Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område) har ersatts av
korrekt hänvisning till Patientsäkerhetslagen. Ny rutin gällande F-skattesedel har förts in.

6.1 UPPDRAGET
Uppdraget förstärks, förutom ökad hälsa, är återgång i arbete efter sjukskrivning i fokus eller på att
patienten delvis kan vara kvar i arbete trots nedsatt arbetsförmåga.
6.2 BEMANNING OCH KOMPETENS - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ACKREDITERING OCH
AVTAL FÖR MULTIMODAL SMÄRTBEHANDLING
Uppdraget kompletteras med att patienten ska ha tillgång till godkänd psykologisk kompetens och att kognitiv
behandling ska ingå vid behov.
Kompetenser ska finnas enligt nedan
Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT
Leg psykolog/leg psykoterapeut med annan inriktning men som använder KBT.
Leg Sjuksköterska, Leg sjukgymnast, Leg arbetsterapeut, socionom eller Leg läkare med.
påbyggnadsutbildning i KBT som motsvarar steg 1-utbildning..
7.1 MÅLGRUPPER
Åldersnivån har ändrats till 16-70 år.
8.1.2 MOTTAGNINGSTIDER
Texten har kompletterats med information på öppettider och hänvisning till 1177 sjukvårdsrådgivningen.
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8.3 LEDNING OCH STYRNING
Tidigare hänvisning till Socialstyrelsens författning om bl.a. patientsäkerhet har bytts ut till
Patientsäkerhetslagen

8.4 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Texten har kompletterats med ett påpekande om att även vårdenhetens personal omfattas av anmälningsplikt,
enligt kapitel 14 § 1 i Socialtjänstlagen, vid misstanke om att barn far illa eller vid omsorgssvikt
8.6 IT-TJÄNSTER
Texten har justerats och omfattar just nu även tre bilagor. Syftet har varit att avsnittet därigenom ska bli
tydligare avseende rättigheter och skyldigheter samt relationer mellan IT och vårdgivaren.
8.7 KVALITET, UPPFÖLJNING OCH GRANSKNING
Texten har kompletterats för att följa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).
8.11 MILJÖ
I avsnittet tydliggörs vårdgivarens ansvar att för vårdenhetens interna arbetsmiljöarbete.
8.12 TOLK
Region Skånes ambitioner om att öka andelen besök med telefontolk och därmed kraven på vårdgivaren att
medverka till att målet nås har tydliggjorts.
8.15 PATIENTNÄMND
Texten är justerad med stöd av Lag (1998:1656) om patientnämndverksamhet.
8.18 FÖRSÄKRINGAR

Texten har kompletterats med ett påpekande om att vårdgivaren ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla
erforderliga försäkringar, däribland egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och samtliga de försäkringar som
Vårdgivaren enligt tillämpliga författningar är skyldig att inneha. Skäl för denna ändring är att Region Skåne
inte ska begränsa vårdgivares möjlighet att teckna även andra försäkringar än de uppräknade.
8.20 INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
Även här har texten justerats så att det framgår vad som ska finnas med på hemsidan.
9.1.1 BEHANDLINGSERSÄTTNING
Ersättningsnivån höjs till 37 000 kr Multimodal smärtbehandling detta för att kompensera krav på psykologisk
kompetens.
För behandling för kognitiv beteendeterapi höjs ersättningen till 11 000 kr.

AVTALSMALLEN
1.1.4 FÖRTIDA UPPHÖRANDE OCH UPPSÄGNING
Tidigare hänvisning till LYHS (Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område) har ersatts av
korrekt hänvisning till Patientsäkerhetslagen.
1.1.9 ÖVERLÅTELSE
Meningen ”Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon rättighet eller skyldighet
enligt Avtalet utan den andre partens skriftliga samtycke.” har ändrats till att vårdgivaren inte äger denna rätt i
syfte att skapa en ökad tydlighet.
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