
 

  
 

Förfrågningsunderlag och Avtal avseende Enhet för öppen ögonsjukvård 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 Enhet för öppen 

ögonsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2018. Dokumentet Förfrågningsunderlag och Avtal 

avseende Enhet för öppen ögonsjukvård 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 Enhet för öppen 

ögonsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2017 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt att, 

genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förfrågningsunderlag och Avtal avseende Enhet för 

öppen ögonsjukvård 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 5 
5.6 Uppdragets omfattning 

2017 2018 

Uppdraget omfattar planerad och akut 

diagnostik, bedömning och behandling av ögats 
sjukdomar och skador inom öppen ögonsjukvård 

avseende personer från och med det år då de 

uppnår nio års ålder. Detta innefattar inom 
specialiteten förekommande ögonsjukdomar, 

undantagna är de sjukdomar/behandlingar som 

kräver den icke ackrediterade ögonsjukvårdens 
resurser/regionvård och de som specifikt 

undantagits från uppdraget se 5.10 

Uppdraget omfattar planerad och akut 

diagnostik, bedömning och behandling av 

ögats sjukdomar och skador inom öppen 

ögonsjukvård avseende alla åldrar. Detta 

innefattar alla förekommande ögonsjukdomar 

med undantag av de sjukdomar/behandlingar 

som kräver den icke ackrediterade 

ögonsjukvårdens resurser och de som 

specifikt undantagits från uppdraget se 5.10. 

För handläggning av barn med sjukdom/skada 

som kräver barnoftalmologisk kompetens och 

ortoptikkompetens, krävs särskilt 

tilläggsuppdrag, se 5.9. 

 

 

5.6.8.1 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. 

 
5.9 Tilläggsuppdrag 

2017 2018 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd; Legitimerade optikers 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården, 3 

§, får en optiker endast efter anvisning av 

läkare eller under läkares ledning färdigställa, 

tillhandahålla eller lämna ut optiska 

synhjälpmedel för barn under åtta år. För detta 

krävs speciell barnoftalmologisk kompetens. 

Detta innebär att förutom vad som gäller 

bemanning och kompetens för ackreditering 

enligt avsnitt 5 krävs för tilläggsackreditering 

barn att ortoptistkompetens finns tillgänglig. 

Uppdraget kan omfatta Tilläggsuppdrag 

öppen ögonsjukvård för barn till och med åtta 

år. Sådant uppdrag omfattar undersökning, 

bedömning och behandling av sjukdomar och 

skador som kräver barnoftalmologisk 

kompetens inklusive tillgång till ortoptist. 

Bakgrunden är att enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd; Legitimerade 

optikers arbetsuppgifter inom hälso- och 

sjukvården, 3 §, får en optiker endast efter 

anvisning av läkare eller under läkares ledning 

färdigställa, tillhandahålla eller lämna ut 

optiska synhjälpmedel för barn under åtta år. 

Tilläggsuppdraget omfattar således enbart 

barn med åkommor som kräver 

barnoftalmologisk kompetens och/eller 

ortoptikkompetens.  
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5.8 Uppföljning år 2018, Punkt V, Effektiv hälso- och sjukvård 

2017 2018 
All verksamhet måste noggrant planeras så att 

tillgängliga resurser utnyttjas på bästa möjliga 
sätt för att nå uppsatta mål. 

Leverantören följs upp genom att 

Uppdragsgivaren på enheten mäter följsamheten 
till de regionala riktlinjerna.  

 

All verksamhet måste noggrant planeras så att 

tillgängliga resurser utnyttjas på bästa möjliga 
sätt för att nå uppsatta mål. 

Leverantören följs upp genom att 

Uppdragsgivaren på enheten mäter följsamheten 
till de regionala riktlinjerna.  

Kvantitativ och kvalitativ data på Enhetsnivå 

diskuteras vid gemensamma dialogmöten som 

Uppdragsgivaren kallar till. 
 

 
5.8 Uppföljning år 2018 

2017 2018 

Uppföljningsindikatorer kopplas till de sju 

kvalitetsområdena som Socialstyrelsen anger i 

God Vård enligt nedan. Angivna datum för 
registrering av efterfrågade uppgifter är 

definitiva.  

Uppgifter som lämnas därefter kommer inte att 
användas vid beräkning av eventuell 

målrelaterad ersättning. 

Uppföljningsindikatorer kopplas till de sju 

kvalitetsområdena som Socialstyrelsen 

anger i God Vård enligt nedan. Angivna 

datum för registrering av efterfrågade 

uppgifter är definitiva.  

 

 

 

Avsnitt 6 
Texten i avsnittet är avsedd för listade medborgare gällande hälsoval Skåne och gäller ej 

vårdval öppen ögonsjukvård.  Rubriken kvarstår men de textavsnitt i kapitel 6 som ej 

gäller för vårdval öppen ögonsjukvård tas bort.  

 

Avsnitt 7 

 
7.8.3.1 1177 Vårdguidens e-tjänster 
2017 2018 

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). 

Målsättningen är att ge patienten ett svar 

nästkommande arbetsdag. 

 
Tidbok online (införandet fortsätter under 2018 

och kommer att vara ett komplement till övriga 

tidbokstjänster). 

 

 

7.10.4.1 Leverantör utan direkt anslutning till Region Skånes interna nätverk (RS-Net) 

2017 2018 

Anslutning till Uppdragsgivarens interna nätverk 

och åtkomst till IT-stöd sker, beroende på vilka 

IT- stöd som skall användas, genom RSVPN 
(Extern åtkomst) eller VDI (Virtuell Desktop 

Infrastruktur). Vilken av tjänsterna som skall 

användas beror på vilka IT-stöd Leverantören 
behöver tillgång till.  

 

Anslutning till Uppdragsgivarens interna nätverk 

och åtkomst till IT-stöd sker, beroende på vilka 

IT- stöd som skall användas, genom RSVPN 
(Extern åtkomst) eller VDI (Virtuell Desktop 

Infrastruktur). Vilken av tjänsterna som skall 

användas beror på vilka IT-stöd Leverantören 
behöver tillgång till.  
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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 2018 

Tabell med priser gällande 2017 Nya priser för 2018. 

 
7.11.3 Identiteter och åtkomst 

2017 2018 

 Ny text under denna rubrik gällande HSA 

katalogen (Skånekatalogen) och kontaktperson i 

leverantörens verksamhet. 

 
 

Avsnitt 8 

 

Ingen uppräkning har skett från 2017 till 2018. 

 
8.1.1 Vårdersättning 

2017 2018 

 Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om 

dagen – den av vårdkontakterna som genererar 
högst ersättning, med undantag för: 
 

Undersökning med: 

 OCT (Optical Coherence Tomography) 

= kartläggning av näthinnan (AC022). 

 

 Undersökning med ögonangiografi 

(fluoresceinangiografi) = undersökning 

av blodkärlen i näthinnan (AC052). 
 

 Undersökning av synfält (AC031). 

 

 

 

 

8.1.2 Övriga rörliga ersättningar, punkt 6 

2017 2018 

 För öppenvårdsbesök hos annan 

vårdgivare än läkare med efterföljande 

läkarbedömning utan att läkaren träffar 

patienten (se nedan vilka besök det 

 För öppenvårdsbesök hos annan 

vårdgivare än läkare med efterföljande 

läkarbedömning utan att läkaren träffar 

patienten (se nedan vilka besök det 
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avser) ersätts med 700 kr under 

förutsättning att det registreras med 
KVÅ-kod XS008 Konferens om 

patient. 

o glaukombesök hos 

sjuksköterska 
o angiografiska undersökningar 

av sjuksköterska (där det krävs 

läkarnärvaro i anslutning till 
den lokal som används pga. 

risk för reaktion hos patienten 

och där resultatet av 
undersökningen alltid bedöms 

av läkare) 

o mottagningsbesök hos 

sjuksköterska i anslutning till 
intravitreala injektioner 

o ögonbottenfoton för 

screening/bedömning avseende 
diabetesretinopati och andra 

förändringar i något av ögats 

segment. 

 

avser) ersätts med 700 kr under 

förutsättning att det registreras med 
KVÅ-kod XS008 Konferens om 

patient. 

o glaukombesök hos 

sjuksköterska 
o angiografiska undersökningar 

av sjuksköterska (där det krävs 

läkarnärvaro i anslutning till 
den lokal som används pga. 

risk för reaktion hos patienten 

och där resultatet av 
undersökningen alltid bedöms 

av läkare) 

o screening/bedömning avseende 

diabetesretinopati och andra 
förändringar i något av ögats 

segment. 

 
 

 Följande besök hos annan vårdgivare 

än läkare med efterföljande läkarbesök 

ska betraktas som självständiga och 

ersätts med 400 kr under förutsättning 
att det registreras med respektive 

angiven KVÅ-kod. 

o Undersökning med OCT 
(Optical Coherence 

Tomography) = kartläggning 

av näthinnan (AC022). 
o Undersökning med 

ögonangiografi 

(fluoresceinangiografi) = 

undersökning av blodkärlen i 
näthinnan (AC052). 

o Undersökning av synfält 

(AC031). 
 

 
 

I tjänsten 

Joanna Linde 

Hälso- och sjukvårdsstrateg 


