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Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning 
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Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 

Vårdcentral gällande år 2014 – kommentarer till 

förslagna förändringar 
 
Inledning 

 

Nedan följer ett förtydligande till beslutade förändringarna i Förutsättningar för 

Ackreditering och Avtal för Vårdcentral. Dokumentet Förutsättningar för 

Ackreditering och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne gällande år 2014 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 

Vårdcentral i Hälsoval Skåne kapitel 2.3 Avtal äger Uppdragsgivaren rätt att, genom 

politiskt beslut, ändra villkoren i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för 

Vårdcentral i Hälsoval Skåne samt de ekonomiska förutsättningarna 

 
 
Begreppet ”mottagning för äldre” har ändrats till ”äldrevårdcentral/äldremottagning”. 

1.2 VÄRDEGRUND  

Region Skåne har uppdaterat skrivningar för värdegrund. Textinnehållet har justerats i enlighet 

med övriga dokument i Region Skåne.  

5.9 HANTERING AV VÅRDDOKUMENTATION OCH ARKIVERING samt 5.9.1 

I Region Skåne finns ett beslut om totalbevarande av vårddokumentation för att värna om 

forskning och kulturarv. Ambitionen var att detta krav även gäller privata vårdgivare. Av 

juridiska skäl kan vi dock endast erbjuda den privata vårdgivaren att ingå i avtal om förvaring av 

vårddokumentation. Därav ändring i texten. 

6.1.1 Vårdersättning   

Vi höjer vårdersättningen per listad med 1 kr/mån, dvs från 225 kr/mån till 226 kr/mån för 

offentliga vårdgivare, respektive från 231 kr/mån till 232 kr/mån för privata vårdgivare. Detta till 

följd av det nya kravet på dietistkompetens. 

6.1.7 Ersättning för särskilda åtgärder på gynekologimottagning på Vårdcentral 

KVÅ-koder för Endometriebiopsi har uppdaterats.  

 Endometriebiopsi med PCB registreras med KVÅ-kod: LCA06+SK529  

 Endometriebiopsi utan PCB registreras med KVÅ-kod LCA06  

6.2.1 Medicinsk service, hjälpmedel mm   

Rutinen för efterdebitering av medicinsk service och hjälpmedel har förtydligats ytterligare.  
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I tjänsten 
 
 

Ulrika Stålnacke, teamledare för Hälsoval Skåne 

Carina Nordqvist Falk, avtalsförvaltare och sakkunnig i Hälsoval Skåne 

Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare 


