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Förfrågningsunderlag för Avtal avseende Vårdcentral i 
Vårdval Skåne gällande år 2018 – Förtydligande till 
förändringar för tilläggsuppdrag för vuxna med 
varaktiga funktionsnedsättningar. 

 
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade 

förändringar (Hälso- och sjukvårdsnämnden) 2018-03-01 i 

Förfrågningsunderlag och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne 

gällande år 2018. Dokumentet Förfrågningsunderlag och Avtal för 

Vårdcentral i Hälsoval Skåne 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 2018 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 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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Region Skåne  

 

Beslut 2018-03-01 Beslut 2018-05-16 

5.11 Tilläggsuppdrag 

Leverantören kan ansöka om ett eller 

flera tilläggsuppdrag inom 

 Hjärtsviktsmottagning 

 Äldremottagning 

 Mottagning för Unga Vuxna 

 Gynekologisk mottagning 

 Öron- näsa-halsmottagning 

5.11 Tilläggsuppdrag 
 

Leverantören kan ansöka om ett eller flera tilläggsuppdrag 

inom 
 

 Hjärtsviktsmottagning 

 Äldremottagning 

 Mottagning Unga Vuxna 

 Gynekologisk mottagning 

 Öron- näsa-halsmottagning 

 Mottagning för vuxna med varaktig 

funktionsnedsättning 

 
Finns ej med 2018 5.11.6 Mottagning för vuxna med varaktig funktionsnedsättning 

 

Målgruppen för uppdraget: Personer med funktionsnedsättning vilken är 

medfödd eller ska ha uppkommit före 17 års ålder och bero på sjukdom 

eller skador inom nerv, muskel och skelettsystem  

Leverantören kan bedriva tilläggsuppdrag mottagning för vuxna med varaktig 

funktionsnedsättning. Syftet är att öka tillgängligheten till basal primärvårdsnivå 

där målsättningen är en ökad trygghet för både målgruppen och dess närstående. 
 

Mottagningen för vuxna med funktionsnedsättning ska ha tillgång till följande 

kompetenser 
 

 Läkare specialist i allmän medicin 

 Kurator 

 Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut 

 Dietist 

 Psykolog 

 
 

Leverantören ska utarbeta kontaktvägar till logoped. Kompetenserna kan 

finnas på vårdcentral eller tillhandahållas via underleverantörsavtal eller i 

samverkan med kunskapscentrum för funktionshindrade. 

 

Avslutas tilläggsuppdraget inom 5 år från utbetalt startbidrag, återkrävs detta 

reducerat med en femtedel per år som uppdraget utförts. 

 

 

 
 


