Koncernkontoret
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Enheten för uppdragsstyrning
Inga-Lill Rohdin
Nicholas Burman
Enheten för uppdragsstyrning

Datum

2015-10-20

Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälso/Vårdval Skåne gällande år 2016 – Förtydligande till förändringar
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och
sjukvårdsnämnden) 2015-12-02. i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Barnmorskemottagning
Dokumentet Förutsättningar för Barnmorskemottagning Hälso-/Vårdval Skåne gällande år 2016
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 Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Barnmorskemottagning i Hälso-/Vårdval Skåne gällande år 2016 kapitel xxx äger
Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förutsättningar för
Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälso-/Vårdval Skåne 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.

Inledning

I syfte att underlätta för läsaren samt för att konsekvent med de begrepp vilka har sitt
ursprung i den lagstiftning som ligger till grund för vårdvalen, lagen om valfrihetssystem
(LOV) 2008:962, har de inledande texterna för samtliga villkorstexter omarbetats och
strukturerats enhetligt. Avsnitt 1- Inledning, 2- Ansökningsförfarande/administrativa
föreskrifter, 3- Kontraktsmall och 4- Definitioner är avsedda att vara allmänna och
tillämpliga för samtliga elva villkor1 som gäller för hälso- och vårdval i Region Skåne.
Avsnitt 5-Uppdrag, 6-Förteckning, 7- Allmänna villkor och 8-Ersättning har samma
rubrikstruktur ned till första underrubrik för samtliga hälso- och vårdval.

Avsnitt 1
Den beskrivande texten om Primärvården har flyttats till avsnitt 5 där den inleder
uppdraget för Barnmorskemottagning.
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Texten om ”Force majeur” har flyttat till avsnitt 5 där den beskriver vad som gäller för
respektive vårdval.
Texten är kompletterad med beskrivning om sk ”kvittning” vid skuldregleringVissa texter är flyttade från tidigare avsnitt 2 till avsnitt 1
Texten är förtydligad avseende att samtliga villkor i avsnitt 2 ska vara uppfyllda senast vid
avtalstecknandet samt att sökande accepterar och kommer att uppfylla samtliga krav i
villkoren för det sökta vårdvalet.
Avsnitt 2
Texten har förtydligats avseende hur ansökan går till, vilka underlag som ska bifogas samt
att ansökan är öppen.
Det tydliggörs att ansökan ska vara skriven på svenska språket.
Vidare att offentlighetsprincipen gäller för ansökan.
Texten har förtydligats avseende att rättelse och kompletteringar av ansökan kan ske.
Det framgår tydligare att driftstart kan ske tidigast 3 månader efter avtalstecknande och att
tiden är förlängd från 6 till 9 månader samt att Uppdragsgivaren ensidigt kan godkänna
annat datum.
Texten är tydliggjord avseende att fysiska personer kan ansöka och senare bilda juridisk
person samt att det vid kontraktstecknandet måste finnas ett org. nr i Bolagsverket eller
som föreningsregistrering.
Vidare att om Leverantören är en fysisk person måste registrering för F-skatt eller FAskatt finnas vid kontraktstecknandet.
Texten har förtydligats avseende villkor för juridisk och ekonomisk ställning för sökande
om denne är en juridisk eller fysik person.
Texten om ekonomiska förutsättningar för kontraktstecknande uttrycks annorlunda då
gränsvärdesbeskrivningar från kreditupplysningsföretaget ändrats.
Texten har tydliggjorts för om annan person garanterar ekonomisk ställning liksom för om
sökande ej är en juridisk person.
Kraven för utländsk sökande har skärpts och det framgår att intyg ska var på svenska.
Texten om avslag för ansökan har förtydligats avseende skäl hänförliga till ansökan resp.
till sökande.
Vidare har texten förtydligats avseende prövning av ansökan och beslutsgång, samt hur
överprövning sker och kontraktstecknadet.
Avsnitt 3
Detta avsnitt är nu en kopia av kontaktsmallen.
I texten för kontraktsmallen har förtydligande skett avseende uppgift att kontraktet endast
är en del av avtalet.
Text som tidigare funnits i avsnitt 2 har förts till kontraktstexten.
Förtydliganden har skett avseende ändringar i avtalet och om leverantören inte accepterar
ändringar. Text har lagts till om tilläggsuppdrag, om driftstart, om uppskjuten driftstart,
om förtida upphörande, om uppdragsgivarens rätt att säga upp avtalet, om politiska beslut
om tillbakadragande av vårdval samt om brister i uppdragets utförande.
Vidare har texten kompletterats med skrivningar om påföljder vid avtalsbrott.
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Avsnitt 4

Texten i avsnittet är helt ny. Här återfinns definitioner som avser stödja läsaren genom att
utgöra en katalog över viktiga förkortningar och begrepp som används i texten. Vissa
definitioner utgör bas och är gemensamma för samtliga vårdval. Dessutom finns ett antal
uttryck vilka är vårdvalsspecifika.
Avsnitt 5
Texten i avsnittet 5 har ändrats till hänvisning via länkar för de flesta av medicinska
riktlinjer och vårdprogram
Avsnitt 8
Om Leverantören arbetar med utåtriktad verksamhet i samband med gynekologisk
cellprovtagning i mobil cellprovscentral utgår ersättning med 500 kr i timmen.
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