Koncernkontoret
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Enheten för uppdragsstyrning
Anna-Karin Ekman
Hälso-och sjukvårdsstrateg

Datum

2017-10-19

040- 675 30 87
anna-karin.ekman@skane.se

Förfrågningsunderlag och Avtal avseende verksamhet för LARO i
Vårdval Skåne gällande år 2018–Förtydligande till förändringar.
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och
sjukvårdsnämnden) 2017-12-08 i Förfrågningsunderlag och Avtal avseende verksamhet för
LARO i Vårdval Skåne gällande år 2018.
Dokumentet Förfrågningsunderlag och Avtal avseende verksamhet för LARO i Vårdval
Skåne gällande år 2018 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 och Avtal avseende verksamhet för
LARO i Vårdval Skåne gällande år 2017 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt att, genom
politiskt beslut, ändra villkoren i Förfrågningsunderlag och Avtal avseende verksamhet för
LARO i Vårdval Skåne gällande år 2018 samt de ekonomiska förutsättningarna.
Om Leverantören inte accepterar de nya villkoren, ska Leverantören inom trettio (30) 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.
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Avsnitt 3 Kontraktsmall
§ 6.1. Tilläggsuppdrag
2017
Parterna kan komma överens om att
Leverantören, ska bedriva vårdverksamhet i
tillägg till Uppdraget (”Tilläggsuppdrag”) med
det innehåll som följer av avsnitt 5.9 och mot
den ersättning som anges i avsnitt 8,
Ersättningar och kostnadsansvar, i de Särskilda
Kontraktsvillkoren. Villkoren för sådant
Tilläggsuppdrag regleras skriftligen i separat
avtal mellan Parterna, utan påverkan på
Parternas åtaganden i detta Avtal.

2018

Hela paragrafen tas bort, gäller ej LARO.

Avsnitt 5 Uppdraget
5.1. Allmänt om uppdraget
2017
Vårdval för LARO kommer att utvärderas under
2017 avseende bland annat tillgänglighet,
differentiering av enheterna och anpassning till
utveckling inom LARO-området. Efter
genomförd utvärdering kan Beställaren besluta
att avsluta Vårdval LARO med tolv månaders
uppsägningstid.

2018
Denna text tas bort, ej längre aktuellt.

5.1.1. Ledning och styrning
Justering av text och anpassning till ny Hälso-och sjukvårdslag (2017:30). Inget nytt i sak.
5.1.1. Ledning och styrning
Rättelse av namn på Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40).
5.2. Målgrupper
.2017
Leverantören ska erbjuda uppdraget till
folkbokförda i Skåne. Leverantörens åtagande
gäller även för övriga icke folkbokförda i och
utanför Skåne; folkbokförda i andra landsting,
i andra länder samt för personer med
skyddade personuppgifter, asylsökande och
papperslösa. Regler och krav finns på
vårdgivarwebben, se avsnitt 9, Referenser, för
länk

2018
Leverantören ska erbjuda vård till:
• Personer bosatta eller folkbokförda i
Sverige
• Personer från andra länder
i enlighet med Uppdragsgivarens regler och
anvisningar, se avsnitt 9, Referenser, för
länk..

5.6.2. Medicinskt åtagande
Rättelse av hänvisning till HSL.
5.6.2. Medicinskt åtagande, viss somatisk vård
2017

2018
tillägg i text med hänvisning till;
”Regional riktlinje för provtagning för
blodsmittor inom LARO”.
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5.6.3. Samverkan
Justering av text och anpassning till ny Hälso-och sjukvårdslag (2017:30). Inget nytt i sak.
5.6.7.1. Sjuksköterskeutbildning med flera utbildningar
2017
2018
Leverantören ersätts med 830 kr per student
och vecka för studenter som genomgår
utbildning till sjuksköterska,
specialistsjuksköterska, arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast, barnmorska och
audionom.

Leverantören ersätts med 900 kr per student och
vecka för studenter som genomgår utbildning till
sjuksköterska, specialistsjuksköterska,
arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast,
barnmorska och audionom.

5.7. Läkemedel
Tillägg i text:
Ett arbete pågår att utveckla regional riktlinje – förhållningssätt till bensodiazepiner i
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, vilket kan påverka rutiner och riktlinjer
under 2018.
5.7 Läkemedel
Tillägg i text:
Ett arbete pågår att utveckla regional riktlinje för läkemedelsbehandling och val av preparat i
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, vilket kan påverka kostnadsersättningen
under 2018.
5.7. Läkemedel
2017

2018
Införandeprojekt av naloxon planeras starta
under 2018.
Efter stycke fem läggs följande text till;
Leverantören ska medverka och delta i
införandet av naloxon.

5.7. Läkemedel
2017
Läkemedel som administreras till patient vid
besök på vårdinrättning ska rekvireras av
Leverantören. För vissa specifika
rekvisitionsläkemedel har Uppdragsgivaren
kostnadsansvar. Dessa läkemedel är metadon
och buprenorfin inklusive kombinationer, för
definierade patientgrupper.

Region Skåne
Koncernkontoret

2018
Tillägg naloxon i text:
Läkemedel som administreras till patient vid
besök på vårdinrättning ska rekvireras av
Leverantören. För vissa specifika
rekvisitionsläkemedel har Uppdragsgivaren
kostnadsansvar. Dessa läkemedel är för
närvarande metadon och buprenorfin inklusive
kombinationer och naloxon för definierade
patientgrupper.
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2018
Fördjupning i LARO-mottagningarnas
följsamhet till rekommenderade läkemedel
planeras att ske under 2018.
I slutet av första stycket läggs följande text till;
med särskild fokus på användning av
prioriterade läkemedel

5.8. Uppföljning 2018;IVPatientfokuserad hälso-och sjukvård
2017
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighet
Information*
Bemötande
Delaktighet
Förtroende
Läkemedelsinformation

2018
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighet
Information och kunskap
Respekt och bemötande
Delaktighet och involvering
Kontinuitet och koordinering
Helhetsintryck

Uppdatering av redovisade parametrar i den
Nationella Patientenkäten.

5.8. Uppföljning 2018;IVPatientfokuserad hälso-och sjukvård
2017
Leverantören ska årligen genomföra
brukarundersökning via enkät. Undersökningen
ska innehålla parametrar som tillgänglighet till
behandling, bemötande och patientupplevd
nytta. Det ankommer på Leverantören att
säkerställa att samtliga patienter ges möjlighet
att delta. Analysen för 2017 ska vara färdig
senast 1 februari påföljande år.

2018
Stycket rörande årliga brukarundersökningar tas
bort. Leverantören följs upp vartannat år genom
att Uppdragsgivaren inhämtar och granskar
resultatet för Enheten ur den Nationell
Patientenkät.

5.12. Barn som anhöriga
Uppdatering av hänvisning till HSL.

Avsnitt 6 Listning och förteckning av medborgare
Texten i avsnittet är avsedd för listade medborgare gällande hälsoval Skåne och gäller ej
vårdval LARO. Rubriken kvarstår men de textavsnitt i kapitel 6 som ej gäller för vårdval
LARO tas bort.

Avsnitt 7 Allmänna villkor
7.8.3.1. 1177 Vårdguidens e-tjänster
2017
Andra stycket: Patienten ska få svar på ett
ärende inom två (2) arbetsdagar
Tredje stycket punkt 3: Tidbok online
(införandet fortsätter under 2017 och kommer
att ersätta övriga tidbokstjänster).

Region Skåne
Koncernkontoret

2018
Målsättningen är att ge patienten svar på ett
ärende nästkommande arbetsdag.
Tidbok online (införandet fortsätter under 2018
och kommer att vara ett komplement till övriga
tidbokstjänster).
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7.10.4.1. Leverantör utan direkt anslutning till Region Skånes interna nätverk (RS-Net)
2017
2018
Anslutning till Uppdragsgivarens interna nätverk Anslutning till Uppdragsgivarens interna nätverk
och åtkomst till IT-stöd sker, beroende på vilka
och åtkomst till IT-stöd sker, beroende på vilka
IT- stöd som skall användas, genom RSVPN
IT- stöd som skall användas, genom RSVPN
(Extern åtkomst) eller VDI (Virtuell Desktop
(Extern åtkomst) eller VDI (Virtuell Desktop
Infrastruktur). Vilken av tjänsterna som skall
Infrastruktur). Vilken av tjänsterna som skall
användas beror på vilka IT-stöd Leverantören
användas beror på vilka IT-stöd Leverantören
behöver tillgång till.
behöver tillgång till.
Leverantör som ansluter via tjänsten RSVPN
eller VDI ansvarar för att på egen bekostnad
inneha en Internet-förbindelse med tillräcklig
kapacitet och säkerhet för att säkerställa åtkomst
till IT-stöden. För prestandakrav relaterade till
extern åtkomst, se avsnitt 9 Referenser, för länk.

Leverantör som ansluter via tjänsten RSVPN
eller VDI ansvarar för att på egen bekostnad
inneha en internet-förbindelse med tillräcklig
kapacitet och säkerhet för att säkerställa åtkomst
till IT-stöden. För prestandakrav relaterade till
extern åtkomst, se avsnitt 9 Referenser, för länk.
Leverantören är införstådd med och godkänner
att prestandakrav relaterade till extern åtkomst
kan komma att uppdateras inför eller under
avtalsperioden.

7.10.5. Priser för IT-stöd
2017
Tabell med priser gällande 2017
7.11.3. Identiteter och åtkomst
2017

2018
Nya priser för 2018 uppdaterade

2018
Ny text under denna rubrik gällande HSA
katalogen (Skånekatalogen) och kontaktperson i
leverantörens verksamhet.

7.17. Laboratoriemedicin samt bild- och funktionsmedicin
2017
2018
tillägg i text med hänvisning till;
”Regional riktlinje för provtagning för
blodsmittor inom LARO”.

Avsnitt 8 Ersättningar och kostnadsansvar
Ingen uppräkning har skett från 2017 till 2018.
8.2.2.1. Rekvisitionsläkemedel
2017
Läkemedel som administreras till patient vid
besök på vårdinrättning ska rekvireras av
Leverantören. För vissa specifika
rekvisitionsläkemedel har Uppdragsgivaren
kostnadsansvar. Dessa läkemedel är metadon
och buprenorfin inklusive kombinationer, för
definierade patientgrupper.
Region Skåne
Koncernkontoret

2018
Tillägg av naloxon i text:
Läkemedel som administreras till patient vid
besök på vårdinrättning ska rekvireras av
Leverantören. För vissa specifika
rekvisitionsläkemedel har Uppdragsgivaren
kostnadsansvar. Dessa läkemedel är för
närvarande metadon och buprenorfin inklusive
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kombinationer och naloxon för definierade
patientgrupper.

I tjänsten
Anna-Karin Ekman
Hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Skåne
Koncernkontoret

