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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet                            
ändring gällande år 2010 beslut i HSN  

2010-04-19 
 
 
Nedan följer en förklarande text till de förändringar i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 
Vårdenhet som antagits i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2010-04-19 och som gäller under år 2010.  
 
 
5.2.2 MEDICINSKT ÅTAGANDE  

Avsnittet har kompletterats med texten: Vårdgivaren ska utfärda intyg i enlighet med SOSFS 2005:29. Läkare 
anställd av vårdgivaren betraktas i detta sammanhang vara i offentlig tjänst oavsett verksamhetens driftsform. 
Förtydligandet har tillkommit på förekommen anledning då domstolar upplevt problem att erhålla sådana intyg från 
den vårdenhet berörd medborgare är förtecknad på.  Som exempel kan nämnas Läkarintyg i ärenden om 
anordnande av godmanskap och förvaltarskap. 
 
 
6.2 ANSVAR FÖR REGISTRERING AV MEDBORGARE 

HSN har fattat ett beslut om en särskild och tillfällig regel för vårdgivare som idag har vårdavtal för 
familjeläkarenhet utanför Hälsoval Skåne. Uppdragsgivaren har alltsedan Hälsoval Skåne infördes aktivt arbetat 
med att stimulera och underlätta för vårdgivare med vårdavtal för familjeläkarenhet att lösa in befintligt avtal och 
teckna nytt inom Hälsoval Skåne. Det uppfattas som en fördel, för såväl medborgare som vårdgivarna och 
uppdragsgivaren, att primärvården erbjuds i enlighet med ett sammanhållet system med samma uppdrag och 
ersättning och inte enligt olika parallella system. Observera att erbjudandet förutsätter start av verksamhet inom  
Hälsoval Skåne senast från och med 2011-07-01. Innan avtal kan tecknas föreligger sedvanligt 
ackrediteringsförfarande i enlighet med vad som anges i kapitel 2.7 Beslutsgång och handläggningstid. 
 
 
8.1.6 RÖRLIGA ERSÄTTNINGAR 
Södra Sjukvårdsregionens prislista för år 2010 har fastställts och därmed har krontalen justerats.  
 
 
I tjänsten 
 
Carina Nordqvist Falk, chef                            
Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare 
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