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Förfrågningsunderlag och Avtal avseende Psykoterapi i Hälsoval 
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 Psykoterapi i 
Hälsoval Skåne gällande år 2018. Dokumentet Förfrågningsunderlag och Avtal avseende 
Psykoterapi i Hälsoval 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 Psykoterapi i Hälsoval 
Skåne gällande år 2018 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, 
ändra villkoren i Förfrågningsunderlag och Avtal avseende Psykoterapi i Hälsoval 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 i 
ackrediterings-
villkor 

2017 2018 

5.3 Uppdragets 
utförande 

 

Samma text står under avsnitt 
5.5 Underleverantörer 

Text gällande filial är flyttad till 
5.3 Uppdragets utförande från 
5.5 Underleverantörer 

5.3.3 Vårdinnehåll 
och 
behandlingsstruktur 

 

Tidigare text var: ….i original i 
tio (10) år 

Ny text:…..tillsammans med 
patientens journal 

5.4.2 Behandlares 
kompetens 

 

Text har inte funnits i tidigare 
ackrediteringsvillkor 

Ny text: Vårdval Psykoterapi 
inriktar sig till vuxna och Region 
Skåne bedömer uppfyllnad av 
kompetenskrav vid varje enskild 
ansökan.  

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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5.4.2.1 Kompetens 
och legitimation för 
kort behandling 

 

5.4.2.1 Kompetens och 
legitimation för kort 
behandling 
Leverantören ska tillse att 
behandlare uppfyller de 
kompetenskrav som följer av 
Avtalet.  
Något av följande 
kompetenskrav ska vara 
uppfyllt för godkännande av 
behandlare inom 
behandlingsform KBT kort 
samt gruppbehandling KBT 
kort:  
A. Legitimerad psykoterapeut 
med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning 
i utbildningen.  
B. Legitimerad psykoterapeut 
med psykodynamisk inriktning 
i utbildningen och 
vidareutbildning motsvarande 
45 högskolepoäng i kognitiv 
beteendeterapi (Steg 1).  
C. Legitimerad psykolog med 
kognitiv beteendeterapeutisk 
inriktning i utbildning.  
D. Legitimerad psykolog med 
psykodynamisk inriktning i 
utbildningen och 
vidareutbildning motsvarande 
45 högskolepoäng i kognitiv 
beteendeterapi (Steg 1).  
E. Legitimerad läkare, 
legitimerad arbetsterapeut, 
legitimerad sjuksköterska eller 
legitimerad 
fysioterapeut/sjukgymnast med 
vidareutbildning motsvarande 
45 högskolepoäng i kognitiv 
beteendeterapi (Steg 1).  
F. Examinerad socionom med 
vidareutbildning motsvarande 
45 högskolepoäng i kognitiv 
beteendeterapi (Steg 1).  
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav 
för KBT kort och 
gruppbehandling KBT kort ska 
skickas med ansökan eller 
ändringsanmälan enligt 
följande:  

5.4.2.1 Kompetens och 
legitimation för kort 
behandling 
Leverantören ska tillse att 
behandlare uppfyller de 
kompetenskrav som följer av 
Avtalet. 
Något av följande 
kompetenskrav ska vara uppfyllt 
för godkännande av behandlare 
inom behandlingsform KBT 
kort. 
A. Legitimerad psykoterapeut 
och/eller legitimerad psykolog 
med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning i 
utbildningen. 
B.Legitimerad psykoterapeut 
och/eller legitimerad psykolog 
med psykodynamisk inriktning i 
utbildningen och 
kompletterande utbildning 
motsvarande 45 högskolepoäng 
i kognitiv beteendeterapi (Steg 
1). 
Nedanstående yrkesgrupper 
kan enbart verka inom ramen för 
vårdval Psykoterapi på en 
vårdcentral som Region Skåne 
har avtal med: 
C.  Legitimerad läkare, 
legitimerad arbetsterapeut, 
legitimerad sjuksköterska eller 
legitimerad 
fysioterapeut/sjukgymnast med 
kompletterande utbildning 
motsvarande 45 högskolepoäng 
i kognitiv beteendeterapi (Steg 
1). 
D.  Examinerad socionom med 
kompletterande utbildning 
motsvarande 45 högskolepoäng 
i kognitiv beteendeterapi (Steg 
1). 
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav för 
KBT kort och ska skickas med 
ansökan eller ändringsanmälan 
enligt följande: 
Kopia på legitimationsbevis 
samt examensbevis som styrker 
kognitiv beteendeterapeutisk 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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• Behandlare som omfattas av 
punkterna B till och med F ska 
handledas av legitimerad 
psykoterapeut med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning 
i utbildningen.  
• För punkten A och C krävs 
kopia på legitimationsbevis 
samt dokumentation, till 
exempel examensbevis, som 
styrker kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning 
i det handledda klientarbetet.  
• För punkten B, D och E krävs 
kopia på legitimationsbevis 
samt dokumentation som 
styrker utbildning motsvarande 
45 högskolepoäng i kognitiv 
beteendeterapi, (Steg 1).  
• För punkten F krävs kopia på 
examensbevis samt 
dokumentation som styrker 
utbildning motsvarande 45 
högskolepoäng i kognitiv 
beteendeterapi, (Steg 1).  
------------------ 
Något av följande 
kompetenskrav ska vara 
uppfyllt för godkännande av 
behandlare inom 
behandlingsform IPT kort:  

A. Legitimerad psykoterapeut 
med psykodynamisk eller 
kognitiv beteendeterapeutisk 
inriktning och vidareutbildning i 
interpersonell psykoterapi 
motsvarande nivå B.  
B. Legitimerad psykolog med 
psykodynamisk eller kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning 
och vidareutbildning i 
interpersonell psykoterapi 
motsvarande nivå B.  
C. Legitimerad läkare, 
legitimerad arbetsterapeut, 
legitimerad sjuksköterska eller 
legitimerad 
fysioterapeut/sjukgymnast med 
vidareutbildning i interpersonell 
psykoterapi motsvarande nivå 
B.  
D. Examinerad socionom med 

inriktning i utbildningen (A). 

-Legitimerad psykolog ska 
handledas av legitimerad 
psykoterapeut med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning i 
utbildningen. Aktuellt 
handledarintyg ska lämnas till 
Region Skåne (A och B). 

-För legitimerad psykoterapeut 
ska det tydligt framgå av 
examensbevis att utbildningen 
riktar sig till vuxna 
(A och B). 
-För punkt B, C och D krävs 
även kopia på utbildningsbevis 
som styrker motsvarande 45 
högskolepoäng i kognitiv 
beteendeterapi, (Steg 1). 
-För punkt C och D krävs kopia 
på examensbevis samt för punkt 
C även legitimationsbevis. 
För punkt C och D krävs 
handledning av legitimerad 
psykoterapeut med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning i 
utbildningen. Aktuellt 
handledarintyg ska lämnas till 
Region Skåne. 
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav för 
KBT kort ska skickas med 
ansökan eller ändringsanmälan. 
Blankett för detta finns på 
webbplatsen Vårdgivare Skåne, 
se avsnitt 9, Referenser, för 
länk. 
Ovanstående gäller vid 
bedömning av nya behandlare 
från 2018-01-01. 
Legitimerad läkare, legitimerad 
arbetsterapeut, legitimerad 
sjuksköterska eller legitimerad 
fysioterapeut/sjukgymnast samt 
examinerad socionom kan 
enbart verka inom ramen för 
vårdval Psykoterapi på en 
vårdcentral eller i en verksamhet 
som arbetar teambaserat med 
legitimerad psykoterapeut 
och/eller legitimerad psykolog 
som Region Skåne har avtal 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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vidareutbildning i interpersonell 
psykoterapi motsvarande (nivå 
B).  
 
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav 
för IPT kort ska skickas med 
ansökan eller 
ändringsanmälan enligt 
följande:  
• För punkten A, B, C krävs 
kopia på legitimationsbevis 
och dokumentation som 
styrker utbildning i 
interpersonell psykoterapi 
motsvarande nivå B.  
• För punkten D krävs kopia på 
examensbevis och 
dokumentation som styrker 
utbildning i interpersonell 
psykoterapi motsvarande nivå 
B.  
 
 

med.   
Behandlare som inte verkar 
inom ramen för vårdval 
Psykoterapi på en vårdcentral 
eller i en verksamhet som 
arbetar teambaserat med 
legitimerad psykoterapeut 
och/eller legitimerad psykolog 
som Region Skåne har avtal 
med ska avsluta sina 
behandlingar under 2018 med 
senaste datum för avslut, 2018-
09-30. 
Det är leverantörens skyldighet 
att avsluta Avtalet med 
Uppdragsgivaren. Om så inte 
skett avslutas Avtalet  
2018-09-30. Blankett för detta 
finns på webbplatsen 
Vårdgivare Skåne, se avsnitt 9, 
Referenser, för länk. 
------------- 
Något av följande 
kompetenskrav ska vara 
uppfyllt för godkännande av 
behandlare inom 
behandlingsform IPT kort: 

A.Legitimerad psykoterapeut 
och/eller legitimerad psykolog 
med psykodynamisk eller 
kognitiv beteendeterapeutisk 
inriktning och kompletterande 
utbildning i interpersonell 
psykoterapi (IPT) motsvarande 
nivå B. 
Nedanstående yrkesgrupper 
kan enbart verka inom ramen 
för vårdval Psykoterapi på en 
vårdcentral som Region Skåne 
har avtal med: 

B.Legitimerad läkare, 
legitimerad arbetsterapeut, 
legitimerad sjuksköterska eller 
legitimerad  
fysioterapeut/sjukgymnast 
med kompletterande 
utbildning i interpersonell 
psykoterapi (IPT) motsvarande 
nivå B. 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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C.Examinerad socionom med 
kompletterande utbildning i 
interpersonell psykoterapi 
(IPT) motsvarande nivå B. 

Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav 
för IPT kort och ska skickas 
med ansökan eller 
ändringsanmälan enligt 
följande: 

-Kopia på legitimationsbevis 
samt examensbevis som 
styrker 
psykodynamisk/beteendetera
peutisk inriktning i 
utbildningen samt intyg i 
interpersonell psykoterapi 
motsvarande nivå B (A). 
För legitimerad psykoterapeut 
ska det tydligt framgå av 
examensbevis att 
utbildningen riktar sig till 
vuxna. 

-För punkt B krävs kopia på 
legitimationsbevis samt 
examensbevis och 
dokumentation som styrker 
utbildning i interpersonell 
psykoterapi motsvarande nivå 
B. 

-För punkt C krävs kopia på 
examensbevis och 
dokumentation som styrker 
utbildning i interpersonell 
psykoterapi motsvarande nivå 
B 

Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav 
för IPT kort ska skickas med 
ansökan eller 
ändringsanmälan. 
Blankett för detta finns på 
webbplatsen Vårdgivare 
Skåne, se avsnitt 9, 
Referenser, för länk. 
 
Ovanstående gäller vid 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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bedömning av nya behandlare 
från 2018-01-01. 
Legitimerad läkare, legitimerad 
arbetsterapeut, legitimerad 
sjuksköterska eller legitimerad 
fysioterapeut/sjukgymnast 
samt examinerad socionom 
kan enbart verka inom ramen 
för vårdval Psykoterapi på en 
vårdcentral eller i en 
verksamhet som arbetar 
teambaserat med legitimerad 
psykoterapeut och/eller 
legitimerad psykolog som 
Region Skåne har avtal med.   
Behandlare som inte verkar 
inom ramen för vårdval 
Psykoterapi på en vårdcentral 
eller i en verksamhet som 
arbetar teambaserat med 
legitimerad psykoterapeut 
och/eller legitimerad psykolog 
som Region Skåne har avtal 
med ska avsluta sina 
behandlingar under 2018 med 
senaste datum för avslut, 
2018-09-30. 
Det är leverantörens skyldighet 
att avsluta Avtalet med 
Uppdragsgivaren. Om så inte 
skett avslutas Avtalet  
2018-09-30. Blankett för detta 
finns på webbplatsen 
Vårdgivare Skåne, se avsnitt 
9, Referenser, för länk. 
 
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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5.4.2.2 Kompetens 
och legitimation för 
lång behandling 

 

5.4.2.2 Kompentens och 
legitimation för lång 
behandling  
Något av följande 
kompetenskrav ska vara 
uppfyllt för godkännande av 
behandlare inom 
behandlingsform KBT lång:  
A. Legitimerad psykoterapeut 
med examen inom kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning.  
B. Legitimerad psykolog med 
specialistutbildning i klinisk 
psykologi med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning.  
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav 
för KBT lång ska skickas med 
ansökan eller 
ändringsanmälan enligt 
följande:  
• För punkten A krävs kopia på 
legitimationsbevis och 
dokumentation som styrker 
kognitiv beteendeterapeutisk 
inriktning, till exempel 
examensbevis.  
• För punkten B krävs kopia på 
legitimationsbevis och 
dokumentation som styrker 
specialistutbildning i klinisk 
psykologi med inriktning 
kognitiv beteendeterapeutisk 
behandling.  
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav 
för KBT lång ska skickas med 
ansökan eller 
ändringsanmälan.  
 
Något av följande 
kompetenskrav ska vara 
uppfyllt för godkännande av 
behandlare inom 
behandlingsform PDT lång:  
A. Legitimerad psykoterapeut 
med examen inom 
psykodynamisk/psykoanalytisk 
terapi.  
B. Legitimerad psykolog med 
specialistutbildning i klinisk 
psykologi med inriktning mot 
psykodynamisk/psykoanalytisk 

5.4.2.2 Kompetens och 
legitimation för lång 
behandling  
Leverantören ska tillse att 
behandlare uppfyller de 
kompetenskrav som följer av 
Avtalet.  
Något av följande 
kompetenskrav ska vara uppfyllt 
för godkännande av behandlare 
inom behandlingsform KBT 
lång:  
A. Legitimerad psykoterapeut 
och/eller legitimerad psykolog 
kognitiv beteendeterapeutisk 
inriktning.  
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav för 
KBT lång ska skickas med 
ansökan eller ändringsanmälan 
enligt nedan. 
• Kopia på legitimationsbevis 
samt examensbevis som styrker 
kognitiv beteendeterapeutisk 
inriktning i utbildningen.  
• Legitimerad psykolog ska 
handledas av legitimerad 
psykoterapeut med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning i 
utbildningen. Aktuellt 
handledarintyg ska lämnas till 
Region Skåne.  
• För legitimerad psykoterapeut 
ska det tydligt framgå av 
examensbevis att utbildningen 
riktar sig till vuxna.  
 
Något av följande 
kompetenskrav ska vara uppfyllt 
för godkännande av behandlare 
inom behandlingsform PDT 
lång:  
A. Legitimerad psykoterapeut 
och/eller legitimerad psykolog 
med psykodynamisk inriktning.  
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav för 
PDT lång ska skickas med 
ansökan eller ändringsanmälan 
enligt nedan.  
• Kopia på legitimationsbevis 
samt examensbevis som styrker 
psykodynamisk inriktning i 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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behandling.  
Dokument som styrker 
ovanstående kompetenskrav 
för PDT lång ska skickas med 
ansökan eller 
ändringsanmälan enligt 
följande:  
• För punkten A krävs kopia på 
legitimationsbevis och 
dokumentation som styrker 
psykodynamisk/psykoanalytisk 
inriktning, till exempel 
examensbevis.  
• För punkten B krävs kopia på 
legitimationsbevis och 
dokumentation som styrker 
specialistutbildning i klinisk 
psykologi med inriktning 
psykodynamisk/psykoanalytisk 
behandling.  
 

utbildningen.  
• För legitimerad psykoterapeut 
ska det tydligt framgå av 
examensbevis att utbildningen 
riktar till vuxna.  
Ovanstående stärkta 
kompetenskrav gäller vid 
bedömning av nya behandlare 
från 2018-01-01. Tidigare 
godkända inriktningar inom 
vårdval psykoterapi ska avsluta 
sina behandlingar under 2019 
med ett senaste avslutsdatum 
2019-03-31.  
Det är leverantörens skyldighet 
att avsluta Avtalet med 
Uppdragsgivaren. Om så inte 
skett avslutas Avtalet 2019-03-
31 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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5.4.2.3 Praktisk 
tjänstgöring för 
psykolog, PTP-
psykolog 

 

5.4.2.3 Praktisk tjänstgöring 
för psykolog, PTP-psykolog  
Efter avlagd psykologexamen 
krävs ett års praktisk 
tjänstgöring under handledning 
av en legitimerad psykolog för 
att erhålla legitimation som 
psykolog. PTP-psykologen 
arbetar under detta 
utbildningsår med eget 
yrkesansvar.   
Uppdragsgivaren kan uppdra 
åt Leverantören att fullgöra 
utbildningstjänstgöringsuppdra
g för PTP- psykologer. PTP-
psykologen deltar då i Region 
Skånes PTP-program och en 
regional studierektor erbjuder 
stöd till PTP-psykologen, 
handledaren och 
Leverantören. PTP-
tjänstgöringen regleras av 
Socialstyrelsens föreskrift 
SOSFS 2008:34, den 
nationella PTP-handboken 
samt övriga anvisningar från 
uppdragsgivaren.  
En PTP-psykolog med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning 
i utbildningen kan under året 
för praktisk tjänstgöring 
godkännas som behandlare 
inom behandlingsform KBT 
kort samt gruppbehandling 
KBT kort. PTP-psykologen ska 
efter godkännande arbeta 
under ledning av en 
verksamhetschef samt med 
handledning av en legitimerad 
psykolog och en legitimerad 
psykoterapeut med kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning 
i utbildningen. För att 
godkännas som behandlare 
ska kopia på examensbevis, 
som styrker kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning 
i det handledda klientarbetet, 
samt intyg om handledning 
skickas med ansökan eller 
ändringsanmälan.  
Efter PTP-tjänstgöring kan en 

PTP psykologer tas bort inom 
ramen för vårdval Psykoterapi 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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PTP-psykolog godkännas som 
ordinarie behandlare efter 
sedvanlig ansökan i vilken 
ingår kopia på 
legitimationsbevis samt 
dokumentation, till exempel 
examensbevis, som styrker 
kognitiv beteendeterapeutisk 
inriktning i det handledda 
klientarbetet. 

Region Skåne     
Koncernkontoret 
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5.6.4 
Verksamhetsförlagd 
utbildning 

 

5.6.4 Verksamhetsförlagd 
utbildning (2017) 
Leverantören ska bidra till 
Uppdragsgivarens långsiktiga 
strategi för personalförsörjning 
genom att tillhandahålla 
verksamhetsförlagd utbildning 
för de professioner som är 
verksamma vid enheten. Se 
avsnitt 9, Referenser, för länk. 

Detta är inte aktuellt inom ramen 
för vårdval Psykoterapi (2018) 

5.8 Uppföljning år  

 

Uppföljningen baserar sig på 
de krav som ställs i uppdraget 
och sker i olika former och på 
olika nivåer. 

Uppföljningen baserar sig på de 
krav som ställs i uppdraget och 
sker i olika former samt på olika 
nivåer. Uppföljningar sker i form 
av medicinska revisioner, 
följsamhet till avtal, 
kompetenskrav samt gällande 
lagar och författningar. 

5.10 Uppsägning av 
avtal 

 

Text som inte funnits i tidigare 
ackrediteringsvillkor 

Leverantören ansvarar för att 
skrivningarna om avtal med 
Region Skåne tas bort från den 
egna hemsidan i samband med 
att Avtalet avslutas.  
Beräknat slutdatum kan som 
längst vara 6 månader efter det 
nya godkända bolagets 
startdatum. Uppdragsgivaren 
kan besluta om sista dag för 
upphörande av avtal. 

7.8.3.1 1177 
Vårdguidens e-
tjänster 

Patienten ska få svar på ett 
ärende inom två (2) 
arbetsdagar…… 
 
3. Tidbok online (införande 
fortsätter under 2017… 

Patienten ska få svar på ett 
ärende nästkommande 
arbetsdag….. 
 
3. Tidbok online (införande 
fortsätter under 2017… 

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

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.  
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. 
 

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. Leverantör som ansluter via 
tjänsten RSVPN eller VDI 
ansvarar för att på egen 
bekostnad inneha en nternet-
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 

Tabell med priser gällande 
2017 

Nya priser för 2018 uppdaterade 
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7.11.3 Identiteter och 
åtkomster 

Text som inte funnits i tidigare 
ackrediteringsvillkor 

Leverantören ska i det fall 
identiteter behöver registreras i 
HSA-katalogen 
(Skånekatalogen) utse en 
kontaktperson som Region 
Skåne kan kontakta vid frågor 
angående identiteter och 
behörigheter. Kontaktpersonen 
ska ha en sådan ställning i 
Leverantörens organisation så 
att svar kan lämnas på frågor 
om identiteter och behörigheter. 
Kontaktpersonen ska vara nåbar 
vardagar mellan klockan 09:00 
till klockan 15:00, svensk tid. 
Region Skåne ska 
tillhandahållas aktuella 
kontaktuppgifter till 
kontaktpersonen vilket 
inkluderar telefonnummer samt 
e-postadress.  
Leverantören ska på eget 
initiativ eller vid begäran från 
Region Skåne revidera de 
identiteter som finns 
registrerade i HSA-katalogen 
(Skånekatalogen) inkluderande 
de behörigheter som tilldelats.  
Leverantören ska utan dröjsmål 
meddela Region Skåne om en 
medarbetare inte längre ska 
vara registrerad i HSA-
katalogen (Skånekatalogen) 
eller om den organisatoriska 
tillhörigheten förändras som 
föranleder ändring. Om 
leverantören inte själv kan utföra 
ändring i Skånekatalogen ska 
Vårdgivarservice kontaktas, se 
avsnitt 9, Referenser, för länk.  
Bristande regelefterlevnad eller 
ohörsamhet kan leda till att 
identitet spärras eller tas bort av 
Region Skåne vilket innebär att 
åtkomsten för berörd person 
upphör. 
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I tjänsten 
 
 
Carola Teirfolk 
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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