
 

  
 

Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för LARO-mottagning i Hälso-/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 för LARO- 
mottagning i Vårdval Skåne gällande år 2017. Dokumentet Förfrågningsunderlag för 
Ackreditering och Avtal för LARO-mottagning 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 för LARO- 
mottagning 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 för LARO- 
mottagning 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 Allmänt om valfrihetssystemet i Region Skåne 

Inga förändringar. 
 

Avsnitt 2 Administrativa föreskrifter/ansökningsförfarande 
Inga förändringar. 

 
Avsnitt 3 Kontraktsmall 

§ 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 Definitioner 

Några nya definitioner har tillkommit. 
 
 
 
 
 

 

Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 
Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 74 Malmö 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Telefon Malmö (växel) 040-675 30 01 Fax: 040-611 02 06 
Internet: www.skane.se 
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Avsnitt 5 Uppdraget 

Inledningen av avsnittet har kompletterats med ny text om de internationella och 
nationella funktionshinderspolitiska målen som uppdragsgivaren arbetar aktivt med. 

 
5.1 Allmänt om uppdraget 
Rättelse och anpassning av text till Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:1. Smärre 
textmässig redigering av vad vårdvalet omfattar. 

 
5.1.1 Ledning och styrning 
Rättelse av namn på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:14 

 
5.2 Målgrupper 
Rättelse av namn på Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:1 

 
5.3 Uppdragets utförande 
Rättelse av namn på Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:1 

 
5.4 Bemanning och kompetens 
Rättelse av namn på Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:1. Tillägg om 
uppdragsgivarens preferens för ssk med vidareutbildning i psykiatri. 

 
5.6 Uppdragets omfattning 
Uppdatering av uppdragets omfattning och anpassning till Socialstyrelsens föreskrifter 
HSLF-FS 2016:1. 

 
5.6.2 Medicinskt åtagande 
Uppdatering av text och anpassning till Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:1, inkl. 
anpassning av vårdprocessen. 

 
5.6.3 Samverkan 
Tillägg i inledning av avsnittet som förtydligar om vikten av samverkan. I övrigt smärre 
redaktionella ändringar. 

 
5.6.4 Mottagningstider 
Anpassning av avsnittet innehåll i relation till avsnitt 7.8 Information och marknadsföring. 

 
5.6.6. Vardag och kris, höjd beredskap och smittskydd 
Anpassning av avsnittets innehåll till det som är relevant för LARO-verksamheterna, inkl. 
förtydligande om smittskyddsarbetet. 

 
5.6.8 Forskning och utveckling (FoU) 
Uppdatering av text. Information om att olika anslag från Regionalt forskningsstöd kan 
sökas. Region Skånes regelverk för deltagande i icke-interventionsstudier ska följas. 

 
5.7 Läkemedel 
Smärre textjustering, samt uppdatering av text gällande förskrivarstöd som Uppdragsgivaren 
tillhandahåller. 
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5.8 Uppföljning år 2017 
Tillägg om att uppföljningen år 2017 även kommer att inkludera följsamhet till 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruk och beroende. Justering har gjorts i 
delavsnittet Patientfokuserad hälso- och sjukvård vad gäller brukarundersökning. 

 
5.9 Val och byte av LARO-mottagning 
Avsnittet har flyttats från kapitel 6 till 5. Anpassning till Socialstyrelsens föreskrifter 
HSLF-FS 2016:1 samt uppdatering av text. Förtydligande om 6 månaders regel inkl. 
förenkling i text om byte vid de olika behandlingsfaserna.. 

 
5.10 Leverantörens ansvar för registrering 
Avsnittet har flyttats från kapitel 6 till kap. 5. Inga förändringar i övrigt. 

 
5.11 Enhetens upphörande 
Avsnittet har flyttats från kapitel 6 till kap. 5. Inga förändringar i övrigt. 

 
5.12 Barn som anhöriga 
Avsnittet har flyttats från kapitel 6 till kap. 5. Inga förändringar i övrigt. 

 
Avsnitt 6 

Texten i avsnittet är avsedd för listade medborgare gällande hälsoval Skåne och gäller ej 
för verksamheter i LARO. 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 
Punkt 3. Tidbok online (införandet fortsätter under 2017 och kommer att ersätta övriga 
tidbokstjänster). 

 
7.10 IT-tjänster 
Vissa delar reviderade. 
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7.10.5 Priser för IT-stöd 
Revideras inför 2017. 

 
7.15.1 Regionövergripande nätverk och samverkan 
Uppdatering av text. Anpassning till Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:1. 

 
7.16 Läkemedel 
Anpassat till vårdvalet i LARO. Hänvisning görs till avsnitt 5.7 om Läkemedel. 

 
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 

Ingen uppräkning har skett från 2016 till 2017. 
 

8.1.1 Vårdersättning 
Ändring i ersättning om kvalificerad telefonkontakt som innebär att fler yrkeskategorier än 
läkare kommer att ersättas. Förutsättningar för den registreringen kommer att anges av 
dokumentet Registrering av verksamhetsdata och definitioner. 

 
8.1.2 Ersättning för komplett neuropsykiatrisk utredning 
Mindre redaktionell ändring och förtydligande. 

 
Avsnitt 9 

Avsnitt 9 är en referenslista som innehåller länkar till refererade delar i hela 
Förfrågningsunderlag för Ackreditering och Avtal för LARO-mottagning i Vårdval Skåne 
gällande år 2017. Nya länkar tillagda. 

 
 

I tjänsten 
Marcela Urey Adamsson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg 

Region Skåne 
Koncernkontoret 
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