
 

  
 

Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende Enhet för öppen 
hudsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2017– Förtydligande till förändringar 

 
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och 
sjukvårdsnämnden) 2016-11-23 i Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende 
Enhet för öppen hudsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2017. Dokumentet 
Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende Enhet för öppen hudsjukvård i 
Vårdval Skåne gällande år 2017 bör läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska 
kunna förstås. Redaktionella förändringar tydliggörs inte i förtydligandet. 

 
I enlighet med vad som anges i Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende Enhet 
för öppen hudsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2016 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt 
att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal 
avseende Enhet för öppen hudsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2017 samt de ekonomiska 
förutsättningarna. Om Leverantören inte accepterar de nya villkoren, ska Leverantören inom 
sextio (60) dagar skriftligen meddela Uppdragsgivaren att denne inte accepterar de ändrade 
villkoren. Om sådant meddelande inte mottagits av Uppdragsgivaren inom den angivna tidsfristen 
blir Leverantören bunden av de nya villkoren. 

 
 
Avsnitt 1 

Inga förändringar. 
 

Avsnitt 2 
Inga förändringar. 

 
Avsnitt 3 

§ 5.1 Om Leverantören inte accepterar ändring i Avtalet, 60-dagarsfristen för 
accepterande av nya villkor har ändrats till trettio (30) dagar från det datum 
Uppdragsgivaren avsände ändringsmeddelande. 

 
§ 9 Förtida Upphörande, 60-dagarsfristen ändrad till trettio (30) dagar. Avtalets 
uppsägningstid vid icke accepterande av nya villkor har ändrats till sex (6) månader 
istället för tolv (12) månader. Vid förtida upphörande för Leverantör, enligt ovan, kan ny 
ansökan först prövas när innevarande avtal upphör att gälla. 

 
Avsnitt 4 

Några nya definitioner har tillkommit. 
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Avsnitt 5 

Texten i avsnittet är reviderad. Nytt i inledningen: Verksamheter inom Region Skåne ska 
sträva efter att leva upp till Region Skånes funktionshinderspolitiska program ”Allas 
delaktighet i samhället”. 

 
5.6.6 Samverkan: Ny text; Leverantören ska medverka till en väl samordnad 
patientprocess även när Patienten har behov av annan kompetens än den som 
Leverantören kan erbjuda. Leverantören ska följa nationella och regionala styrdokument. 
Leverantören ska följa SVF. 

 
5.6.7 Vardag och kris, höjd beredskap och smittskydd: Nya begrepp med anledning av nya 
riktlinjer/rutiner inom Region Skåne; Vardag och kris. Leverantören ska redovisa hur en 
reell förmåga till kontinuitet avseende avtalad leverans säkerställs gällande vardag och 
kris. 

 
5.6.9 Forskning och utveckling: Information om att olika anslag från Regionalt 
forskningsstöd kan sökas. Region Skånes regelverk för deltagande i icke- 
interventionsstudier ska följas. 

 
5.8 Uppdraget: Målnivå minst 80 % hälso- och sjukvård i rimlig tid. 

 
Avsnitt 6 

Texten i avsnittet är avsedd för listade medborgare gällande hälsoval Skåne och gäller ej 
för verksamhet för öppen hudsjukvård. Ändring av arkivering av valblanketter från sex (6) 
år till tio (10) år. 

 
Avsnitt 7 

7.7 Miljö: Om Leverantören köper varor utanför Region Skånes varuleverantör ska dessa 
leverantörer minst uppfylla samma eller högre krav än de Region Skåne ställer på sin 
upphandlade varuleverantör. 

 
För att minska miljöbelastningen av läkemedel ska Leverantören iaktta god följsamhet till 
Läkemedelsrådets rekommendationer, följa Uppdragsgivarens instruktioner gällande s.k. 
läkemedelsgenomgångar och tillse att antibiotikaförskrivningen är rationell och i enlighet 
med nationella och regionala riktlinjer.  Leverantörens kassation av läkemedel ska ske på 
ett miljömässigt korrekt sätt. 

 
7.8.1 Basinformation: Enheten ska tillhandahålla utskrift av webbaserat material. 

 
7.8.3 Information på 1177.se; ändrat till 1177.se istället för Vårdguiden, Mina 
Vårdkontakter ändrat till 1177 Vårdguidens e-tjänster mm. 

 
7.8.3.1 1177 Vårdguidens e-tjänster: 3. Tidbok online (införandet fortsätter under 2017 
och kommer att ersätta övriga tidbokstjänster). 

 
7.10 IT-tjänster: vissa delar reviderade. 7.10.5 Priser för IT-stöd: revideras inför 2017. 
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7.17.1 Laboratoriemedicin: Leverantören ansvarar för att Enhetens personal tar del av 
information och utbildning anordnad av laboratoriemedicin. Leverantören skall utse 
Laboratoriekontaktperson/-er för verksamheten. 

 
Avsnitt 8 

Inga förändringar. Ingen uppräkning har skett från 2016 till 2017. 
 
Avsnitt 9 

Avsnitt 9 är en referenslista som innehåller länkar till refererade delar i hela 
Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal avseende Enhet för öppen hudsjukvård 
i Vårdval Skåne gällande år 2017. Nya länkar tillagda. 

 
 

I tjänsten 
Joanna Linde 
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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