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Förfrågningsunderlag för Avtal avseende Vårdcentral i Vårdval Skåne gällande år 2020 – Förtydligande till förändringar
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och sjukvårdsnämnden) 2020-04-15 i Förfrågningsunderlag och Avtal för
Vårdcentral i Hälsoval Skåne gällande år 2020. Dokumentet Förfrågningsunderlag och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne 2020 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 Vårdcentral i Hälsoval Skåne gällande år 2020 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt att, genom
politiskt beslut, ändra villkoren i Förfrågningsunderlag och Avtal avseende verksamhet för Vårdcentral i Hälsoval Skåne gällande år 2020 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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KAPITEL 4
Finns ej med i definitioner
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Kommentar

Huvudenhet
Den Enhet, med avtal/vårdöverenskommelse och som ingår i
valfrihetssystem för vårdcentral i Region Skåne, vilken ansöker om och
administrerar den ekonomiska ersättningen till de ingående Enheterna
som samverkar kring besök som genomförs i särskilt uppdrag.
Resursenhet
Den gemensamma verksamhet, med flera ingående Enheter, som efter
godkännande samverkar runt ett särskilt uppdrag, exempelvis fysiska
eller digitala vårdtjänster..

Begrepp som idag
saknas bland
definitioner förs in i
kapitel 4.

5.6.3 E-hälsa och Digitala vårdtjänster
Om Leverantören utför en del av Uppdraget som digitala vårdtjänster
via en digital enhet ska ansökan om digital enhet lämnas in för
Uppdragsgivarens godkännande, se avsnitt 7.11.

Tillägg till befintlig
text

KAPITEL 5
5.6.3 E-hälsa och digitala vårdtjänster

KAPITEL 7
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7.11 Resursenhet
En mindre del av uppdraget kan förläggas till en gemensam
resursenhet t.ex. kvälls- och helg mottagning eller en
gemensam organisation för läkarstöd till kommunal
hemsjukvård. En resursenhet är alltid kopplad till en
huvudenhet. Verksamhetschef på huvudenheten är ansvarig
för den gemensamma resursenheten på samma sätt som för
huvudenhetens verksamhet. Besök av de samverkande
vårdcentralernas individer hanteras i enlighet med regelverket
för besök inom vald Enhet. I övrigt gäller regler som anges i
avsnitt 8 Ersättningar och kostnadsansvar.

7.11 Resursenhet
Del av uppdraget kan förläggas till en gemensam verksamhet med flera
ingående enheter som samverkar runt ett särskilt uppdrag och utgör då
en resursenhet. Resursenhet kan t.ex. användas för sådan del av
Uppdraget som avser kvälls- och helgmottagning, läkarstöd till
kommunal hemsjukvård eller digitala vårdtjänster. En resursenhet är
alltid kopplad till en huvudenhet. Verksamhetschef på huvudenheten är
ansvarig för resursenheten på samma sätt som för huvudenhetens
verksamhet

Texten har kortats och
förtydligats utifrån
uppdelning i
underrubriker till 7.11.

7.11.1 Resursenhet för fysiska vårdtjänster
Leverantören kan, efter Uppdragsgivarens medgivande, utföra en del av
uppdragets fysiska vårdtjänster vid t.ex. en kvälls- och helgmottagning,
läkarstöd till kommunal hemsjukvård eller annan godkänd samverkan.
Besök av de samverkande vårdcentralernas listade individer hanteras i
enlighet med de samverkande vårdcentralernas överenskommelse. I
övrigt gäller regler som anges i avsnitt 8 Ersättningar och
kostnadsansvar.
7.11.2 Resursenhet för digitala vårdtjänster
Leverantören kan, efter Uppdragsgivarens medgivande, utföra en del av
uppdragets digitala vårdtjänster via en digital enhet. Det är inte
tvingande, såsom för Leverantören, för digital enhet att använda av
Uppdragsgivaren anvisat journalsystem. I de fall digital enhet avser att
använda annat journalsystem än för Leverantören anvisat ska detta
uppges i ansökan.
Då Leverantören erbjuder digitala vårdtjänster genom en resursenhet,
ska sådana kontakter registreras inom Region Skånes vårdvalssystem
och i enlighet med i var tid gällande regelverk och anvisningar för detta,
se avsnitt 9, Referens, för länk.
Digitala vårdtjänster för de samverkande vårdcentralernas listade
individer hanteras i enlighet med de samverkande vårdcentralernas
överenskommelse. I övrigt gäller regler som anges i avsnitt 8
Ersättningar och kostnadsansvar.
7.12 Digitala vårdtjänster som tillhandahålls av annan än leverantören
Om Leverantören avser att tillhandahålla digitala vårdtjänster genom en
underleverantör tillämpas bestämmelserna i avsnitt 7.9,
Underleverantörer. Dock krävs inte att underleverantör som endast
tillhandahåller digitala vårdtjänster ska vara verksam inom eller i direkt

Ny rubrik och avsnitt
Texten är i några delar
ny för att förtydliga vad
som avses för fysiska
resursenheter.

Ny rubrik och avsnitt
Texten är ny då det inte
tidigare funnits någon
beskrivning för
Resursenhet avseende
digitala vårdtjänster

Ny rubrik
Texten är ny då det inte
tidigare funnits någon
beskrivning för
Digitala vårdtjänster
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anslutning till Leverantörens lokaler (jfr. 7.9.2) eller att
underleverantören använder av Uppdragsgivaren anvisat journalsystem.
Leverantören åtar sig att tillse att digitala vårdtjänster som
tillhandahålls av bolag inom samma koncern som Leverantören eller
underleverantörer till Leverantören till personer folkbokförda i Skåne
faktureras via Leverantören och registreras i Region Skånes
vårdvalssystem i enlighet med vid var tid gällande regelverk och
anvisningar för detta, se avsnitt 9, Referens, för länk

som tillhandahålls av
annan än leverantören
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