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Förfrågningsunderlag för avtal avseende vårdval psykoterapi 2021 – Förtydligande till förändring 

 

Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och sjukvårdsnämnden) 2021-06-24 i Förfrågningsunderlag och Avtal för 

psykoterapi i vårdval Skåne gällande år 2021. Dokumentet Förfrågningsunderlag och Avtal för Psykoterapi i vårdval Skåne 2021 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 för Psykoterapi i vårdval Skåne 2021 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, 

ändra villkoren i Förfrågningsunderlag och Avtal för Psykoterapi i vårdval Skåne 2021 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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2021 2021  Kommentar 
KAPITEL 5    

5.4.2.3 Kompetens och legitimation för KBT och PDT 

Tabell 5 KBT och PDT – Typ av behandlare och kompetenskrav 

 

Typ av behandlare KBT Kompetenskrav 

A. Legitimerad psykoterapeut 

och/eller legitimerad psykolog 

med kognitiv 

beteendeterapeutisk inriktning. 

-Kopia på legitimationsbevis 

samt examensbevis som styrker 

kognitiv beteendeterapeutisk 

inriktning i utbildningen.  

- Legitimerad psykolog ska 

handledas av legitimerad 

psykoterapeut med kognitiv 

beteendeterapeutisk inriktning i 
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Kompetenskrav för 
behandlingsform KBT är 
justerat, se punkt B.  
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utbildningen. Aktuellt 

handledarintyg ska lämnas till 

Region Skåne.  

- För legitimerad psykoterapeut 

ska det tydligt framgå av 

examensbevis att utbildningen 

riktar sig till vuxna.  

 
 

utbildningen. Aktuellt 

handledarintyg ska lämnas till 

Region Skåne.  

- För legitimerad psykoterapeut 

ska det tydligt framgå av 

examensbevis att utbildningen 

riktar sig till vuxna.  

 

B. Legitimerad psykolog med 

kompletterande 

psykoterapiutbildning inom 

kognitiv beteendeterapi 

motsvarande minst 45 hp. 

 

Kompetenskravet enligt punkt 

B, träder i kraft 1 januari 

2022. En ansökan om avtal/ny 

behandlare, inom vårdval 

psykoterapi 

för behandlingsform KBT, 

enligt detta kompetenskrav, 

kan inges till Uppdragsgivaren 

under 2021 men med 

avtalsstart/start tidigast  

1 januari 2022.  

- Kopia på legitimationsbevis, 

examensbevis samt kursintyg för 

kompletterande 

psykoterapiutbildning inom 

kognitiv beteendeterapi 

motsvarande 45 hp. 

 

- Legitimerad psykolog ska 

handledas av legitimerad 

psykoterapeut med kognitiv 

beteendeterapeutisk inriktning i 

utbildningen. Aktuellt 

handledarintyg ska lämnas till 

Region Skåne. 

 

 

  

 


