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1  Om Landstinget Blekinge  
Landstingets viktigaste uppdrag är att främja hälsa och ge vård till Blekinges drygt 150 000 
invånare. Landstinget Blekinges vision är ”Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss”. 
Landstingets uppgift är att förebygga, lindra och bota sjukdomar. I de fall vi inte kan bota kan vi 
lindra och på så sätt få människor att ändå uppleva livskvalitet i vardagen. För att kunna ge 
hälso- och sjukvård av hög kvalitet försöker vi också hela tiden förbättra oss. Landstingets 
ansvar omfattar även utbildningsverksamhet med mera.  

Landstinget Blekinge är geografiskt detsamma som landskapet och länet Blekinge.  

Som alla landsting och regioner är Landstinget Blekinge en demokratiskt styrd organisation med 
landstingsfullmäktige som högsta beslutande organ. Under landstingsfullmäktige lyder bland 
annat landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsberedningen och landstingets verksamheter. 
Landstingets verksamheter består från och med 1 oktober 2011 av fem förvaltningar och staber 
(se nedan). Dessa förvaltningar är Blekingesjukhuset, Primärvården, Psykiatri och habilitering, 
Folktandvården och Landstingsservice.  

 

 
 

Att driva landstingets verksamheter under ett år kostar cirka 4,3 miljarder kronor. Förutom 
landstingsskatt täcks landstingets kostnader främst av statsbidrag och patientavgifter. Antalet 
anställda inom landstinget uppgår till omkring 4 800 anställda. Knappt 80 % av dessa är kvinnor. 

Hälsoval Blekinge ställer krav på att landstinget kan garantera en producentneutral hantering av 
vårdgivarna inom hälsovalet och därför har också en hälsovalsenhet organiserats. 
Hälsovalsenheten organiseras inom förvaltning landstingsservice. Hälsovalsenhetens uppdrag är 
godkännande av nya vårdgivare, uppföljning och utveckling av hälsovalet, utbetalning och 
uppföljning av hälso- och sjukvårdspengen, handläggning av och utbetalning till vårdenheter 
med vårdavtal och läkare/sjukgymnaster på nationell taxa, systemförvaltning av listnings- och 
betalningssystem, fördelning av närområden utifrån nyckelkoderna, ge information till 
medborgare och vårdgivare om Hälsoval Blekinge, utbildningsplanering för ST/AT-läkare och 
kvalitetssäkring avseende barnhälsovården. Barnhälsovårdsteamet (BHV-teamet) är organiserat i 
hälsovalsenheten. Hälsovalsenheten har ett nära samarbete med många verksamheter inom hela 
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landstinget.  

Landstinget prioriterar hälsa. I framtidens hälso- och sjukvård kommer hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser att få större betydelse än någonsin. Fokus på att leva ett friskare 
liv kommer att öka. Även om man har en sjukdom eller ett funktionshinder kan man få god 
livskvalitet. Med denna framtidstro och ambition är det naturligt att Landstinget Blekinge valde 
begreppet hälsoval för det vårdvalssystem som infördes under 2010.   

2  Allmänt om Hälsoval Blekinge  

2.1  Inledning och bakgrund  

Den 25 februari 2009 beslutade Riksdagen att landstingen skulle bli skyldiga att införa 
vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården 
(Regeringens proposition 2008/2009:74). Alla vårdgivare som uppfyller de av landstingen 
beslutade kraven i vårdvalssystemet skall ha rätt att etablera sig med offentlig ersättning.  
När landstingen beslutat införa vårdvalssystem skall Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
(LOV) tillämpas.  

Grunderna i vårdvalssystemet skall enligt propositionen vara att ersättningen följer den enskildes 
val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är sedan upp till 
varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning. Landstingen kan också själva 
precisera de krav som vårdgivaren skall uppfylla utifrån vad som anges i 5 § Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763).  

Den nya lagstiftning som trädde i kraft 2010-01-01 ligger tillsammans med dokumentet 
”Medborgarens val av vård i Blekinge”, till grund för uppdragsbeskrivningen och regelboken 
inom Hälsoval Blekinge. Denna uppdragsbeskrivning och regelbok är den tredje som har 
upprättats och gäller för år 2012. Uppdragsbeskrivningen och regelboken är skriven med 
patientens bästa i centrum och skall också tolkas utifrån detta.  

2.2  Grundläggande värdering  

Begreppet primärvård definieras i hälso- och sjukvårdslagen § 5 som:  

”Den del av den öppna vården som, utan avgränsning avseende sjukdom, ålder eller  
patientgrupp, skall svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk  
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering, som inte kräver  
sjukhusens tekniska och medicinska resurser eller annan särskild kompetens.”   

För medborgarna och patienterna skall verksamheterna inom primärvården skapa trygghet och 
upplevas som det naturliga förstahandsvalet vid behov av kontakt med sjukvården. 
Verksamheterna skall ge råd och stöd till medborgarna i hur de kan bibehålla eller förbättra 
hälsan. Kontakten med verksamheterna skall kännetecknas av en mycket god tillgänglighet. 
Medborgarna skall få ett gott bemötande, bli respekterade och ha möjlighet att påverka sin vård. 
Mötet skall vara anpassat efter de enskilda individernas behov. För att skapa trygghet krävs att 
medborgarna och patienterna känner tillit till att bedömningar, behandlingar och råd är säkra 
och av bästa kvalitet och att verksamheten tar ansvar för patienternas väg i vården. 
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Verksamheten skall också drivas utifrån de krav som anges i Hälso- och sjukvårdslagen om en 
för alla människor god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 
vården (HSL § 2).   

Primärvårdens arbetssätt skall präglas av sammanhållna vårdprocesser vilket innebär krav på ett 
fördjupat och gränsöverskridande samarbete för att undersökning, diagnos, behandling och 
efterföljande rehabilitering i möjligaste mån kan ske i ett sammanhang. De enskilda vårdgivarna 
skall erbjudas stora frihetsgrader att kunna organisera vården inom de ramar av regler som 
Landstinget Blekinge formulerat och utifrån medborgarnas behov. Mångfalden och 
frihetsgraderna kan därmed vara till gagn för att skapa ett bättre anpassat och större vårdutbud. 
 
Socialstyrelsens skrift, ”God Vård – ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården”, är vägledande. Av texten framgår att hälso- och sjukvården skall vara  

 kunskapsbaserad och ändamålsenlig, vilket innebär att vården skall bygga på vetenskap 
och beprövad erfarenhet  

 säker, vilket innebär att vårdskador skall förhindras  

 patientfokuserad, vilket innebär att vården skall ges med respekt och lyhördhet för 
individens specifika behov, förväntningar och värderingar  

 effektiv, vilket innebär att tillgängliga resurser skall utnyttjas på bästa sätt  

 jämlik, vilket innebär att vården skall tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla  

 i rimlig tid, vilket innebär att ingen patient skall behöva vänta oskälig tid på de vård-
insatser som hon eller han har behov av.  

 
Bästa möjliga vård kräver ett systematiskt arbete för att säkerställa vårdens kvalitet. Alla 
verksamheter inom hälso- och sjukvården skall utveckla sitt kvalitetsarbete för att öka patient-
säkerheten och minska kvalitetsbrister.  

Vården och behandlingen skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Varje patient 
som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges 
en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.  

2.3  Beskrivning av modellen  

Hälsoval Blekinge innebär att alla medborgare i Blekinge fritt skall kunna välja vårdenhet inom 
primärvården från och med den 1 januari 2010. Fr.o.m. med den 1 april 2010 är reformen helt 
genomförd och Hälsoval Blekinge kan anses infört.  Alla vårdgivare som ingår i hälsovalet skall 
behandlas lika och ersättningen skall följa den enskildes val av vårdgivare. Lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem skall tillämpas.   

Hälsoval Blekinge utgår från att primärvården skall vara ett förstahandsval för medborgaren vid 
behov av vård inom ramen för LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagande nivå). 
Vårdenheter inom hälsovalet skall genom hög tillgänglighet, behovsanpassad vård och god 
kvalitet ge medborgarna den bästa möjliga hälso- och sjukvården inom de ramar som ställs till 
förfogande. Hälso- och sjukvården skall ges på lika villkor och vårdgivaren skall särskilt värna 
om de medborgare som av olika anledningar befinner sig i en särskilt utsatt situation.  
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För att få bedriva en vårdenhet inom hälsovalet krävs att Landstinget Blekinge först godkänt 
verksamheten. Detta sker genom ett godkännandeförfarande. Vårdgivare som fått sin 
vårdenhet godkänd av landstinget har sedan rätt att teckna ett avtal om att bedriva verksamhet 
utifrån hälsovalets uppdragsbeskrivning och regelbok för godkännande.   

Med vårdenhet avses i detta sammanhang en organisatorisk enhet som har tecknat avtal om att 
ingå i Hälsoval Blekinge. En vårdenhet kan vara identisk med nuvarande vårdcentraler eller 
familjeläkarverksamheter, om dessa verksamheter innefattar hela primärvårdsåtagandet, men kan 
även vara en funktionellt sammanhållen enhet genom avtal med underleverantörer.  

Med vårdgivare avses i detta sammanhang den som har ansvar för och bedriver hälso- och 
sjukvård i offentlig eller privat regi. 
 
I godkännandeprocessen skall en fördjupad dialog ske mellan vårdgivaren och Landstinget 
Blekinge. En verifiering om att vårdgivarens verksamhet uppfyller kraven för att få ingå i 
Hälsoval Blekinge skall ske innan ett avtal kan undertecknas.  

 
Efter att vårdgivaren fått ett avtal har vårdgivaren rätt att starta sin verksamhet och mark-
nadsföra verksamheten för medborgare i Blekinge. En vårdersättning (hälso- och sjuk-
vårdspeng) utgår sedan till vårdenheten för att utföra uppdraget.  

De uppdrag som omfattar alla vårdenheter som ingår i hälsovalet benämns grunduppdrag. Viss 
verksamhet i primärvården kommer inte att bedrivas som grunduppdrag. Istället kommer 
denna verksamhet att bedrivas av landstinget utanför Hälsoval Blekinge eller som ett 
tilläggsuppdrag. Exempel på verksamheter som inte kommer att ingå i grunduppdraget är 
ungdomsmottagning, sårcentrum och mödrahälsovård.   

Läkare och sjukgymnaster med ersättning från den nationella läkarvårdstaxan respektive den 
nationella sjukgymnasttaxan finns parallellt med de vårdenheter som ingår i Hälsoval Blekinge. 
Dessa vårdgivare omfattas inte av de regler och ersättningar som gäller för Hälsoval Blekinge.  

3  Godkännande av vårdgivare  

3.1  Krav inom Hälsoval Blekinge  

Samtliga privata vårdgivare som vill bedriva primärvård inom Hälsoval Blekinge skall först bli 
godkända, utifrån särskilda krav, av landstinget. Först när vårdgivaren har blivit godkänd av 
landstinget kan sedan ett avtal ingås mellan vårdgivaren och landstinget, vari parterna reglerar 
uppdraget för vårdenheten. Ett godkännande och ett avtal fordras för varje vårdenhet som 
vårdgivaren avser bedriva. De särskilda krav som gäller för Hälsoval Blekinge framgår av 
”Uppdragsbeskrivning och regelbok för godkännande” samt av avtalet.  

Även så kallade filialmottagningar omfattas av kraven i ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för 
godkännande”. Etablering av filialmottagning skall ske i samråd med Landstinget Blekinge och 
mottagningarna skall godkännas av Landstinget Blekinge.  
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3.2  Kontroll av vårdgivaren  

Vårdgivaren skall uteslutas från godkännande om denne   

 är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller 
tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud  

 är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 
annat liknande förfarande  

 är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom eller är dömd för 
brott enligt lagakraftvunnen dom för brott ägnat att allvarligt rubba förtroendet för 
vårdgivarens förmåga eller personliga lämplighet att fullfölja åtagandet  

 har en verksamhetschef eller annan person i ledande ställning som enligt lagakraftvunnen 
dom är dömd för brott mot person inom ramen för sin yrkesutövning eller dömts för 
annat brott ägnat att allvarligt rubba förtroendet för vårdgivarens förmåga eller personliga 
lämplighet att fullfölja åtagandet  

 av Socialstyrelsen eller av allmän förvaltningsdomstol genom lagakraftvunnet beslut helt 
eller delvis förbjudits bedriva verksamhet enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område. Detta gäller under förutsättning att den förbjudna 
verksamheten inverkar på detta avtals fullgörande.  

 
Vårdgivaren intygar, genom att ansökan undertecknas av behörig företrädare för vårdgivaren, 
att förhållanden under detta avsnitt inte föreligger vid ansökan om godkännande.    

3.3  Kontroll av registrering  

Vårdgivaren skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina re-
gistrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.   

Vårdgivaren skall vara  

 registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret  

 registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-
skatt och arbetsgivaravgifter  

 fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter.   
 
Vårdgivare skall styrka förhållandena genom att till ansökan bifoga  

 av Skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820, ”Begäran/Svar Offentliga uppgifter”, 
vilken kan hämtas på www.skatteverket.se. Då blanketten endast är tillämpbar i Sverige 
skall utländsk anbudsgivare insända motsvarande dokumentation som intyg på att denna 
fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar   

 kopia på företagets gällande registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet 
(motsvaras i Sverige av Bolagsverket).   

 
SKV 4820 skall inte vara daterad tidigare än en månad före datum för ansökan.  

3.4  Kontroll av ekonomisk stabilitet  

Vårdgivaren skall ha ekonomisk stabilitet och ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra 
uppdraget och avtalet med Landstinget Blekinge.  

http://www.skatteverket.se/
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Landstinget kommer att göra en finansiell helhetsbedömning, bland annat genom att inhämta 
kreditupplysning. Vårdgivaren skall visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att 
tillhandahålla fastställda årsredovisningar inklusive undertecknade revisionsberättelser alternativt 
balans- och resultaträkningar avseende de två senaste räkenskapsåren. Vårdgivaren skall på 
begäran lämna information om referens till bank eller annan finansiär.   

3.5  Företag under bildande  

Ansökan kan även lämnas av fysiska personer eller andra juridiska personer under bildande. Av 
sådan ansökan skall framgå nuläge, förutsättningar och tidplan. En ekonomisk plan för 
vårdgivarens kommande verksamhet skall bifogas ansökan. Planen skall vara intygad av revisor 
eller bank. I övrigt ställs samma krav som ovan, men den ekonomiska bedömningen kan grundas 
på kontakt med personens eller personernas revisorer eller bank. För samtliga gäller att den 
juridiska personen skall vara bildad vid avtalstecknande. Vårdgivaren skall vid samma tillfälle 
inneha F-skattesedel och uppvisa registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.  
 

3.6  Försäkran om verksamhetens bedrivande  

Vårdgivaren skall göra troligt att man kan uppfylla förutsättningarna i detta dokument och i 
förfrågningsunderlaget samt kunna leva upp till avtalet. Vårdgivaren skall skriftligen i ansökan 
om godkännande beskriva hur verksamheten skall bedrivas samt vilka uppdrag och kompetenser 
som vårdgivaren avser att bedriva eller inneha inom egen verksamhet alternativt har för avsikt 
att bedriva eller köpa via ett underavtal.   

3.7  Handläggningsrutin för godkännandet inom Hälsoval 

 Blekinge  

Godkännandet av en vårdenhet inom Landstinget Blekinges hälsoval skall handläggas 
producentneutralt inom landstingets organisation. Ansökan skall handläggas skyndsamt och 
behandlas inom två månader. Dialogmöten skall ske med samtliga vårdgivare som ansökt om 
godkännande av sin vårdenhet. Mötena skall behandla en presentation av vårdgivarens planerade 
vårdverksamhet inom hälsovalet samt hur vårdgivaren skall kunna uppfylla landstingets krav för 
godkännande. Dialogen föregår godkännandet av vårdenheten och tecknandet av avtal med 
privat vårdgivare och tecknandet av vårdöverenskommelse med offentligt driven vårdenhet.  

3.8  Återkallande av ett godkännande av en vårdgivare  

Vårdgivaren skall vara medveten om att Landstinget Blekinge har rätt att återkalla godkännandet 
för en vårdenhet om vårdgivaren inte uppfyller villkoren för att bedriva vårdenheten. Detta 
omfattar både kraven i ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för godkännande” samt gällande 
avtal. Landstinget har också rätt att återkalla godkännandet om avtalet avseende den aktuella 
vårdenheten har sagts upp.   

Landstinget Blekinge kan också återkalla en vårdöverenskommelse om den offentligt drivna 
vårdenheten inte skulle uppnå tillämpliga krav i ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för 
godkännande” eller de ställda kraven i vårdöverenskommelsen.  

Efter att Landstinget Blekinge godkänt vårdenheten har vårdgivaren sex månader på sig att 
teckna ett avtal med landstinget. I det fall ett avtal ej tecknats inom sex månader äger landstinget 
rätt att återkalla godkännandet.  

Skulle vårdgivaren under avtalsperioden inte uppfylla villkoren enligt avsnitt 3.2 Kontroll av 
vårdgivaren till 3.4 Kontroll av ekonomisk stabilitet eller något annat villkor enligt ”Uppdragsbe-
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skrivning och regelbok för godkännande” skall vårdgivaren underrätta landstinget om detta, så 
fort detta blir känt för vårdgivaren.  

3.9  Ansökningsblankett för godkännande av vårdenhet  

Ansökan om godkännande av en vårdenhet görs på särskild blankett. Blanketten finns att 
hämta på Landstinget Blekinges webbplats, Ansökningsblankett eller på den nationella 
webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem, www.kammarkollegiet.se.  

4  Förutsättningar  

4.1  Avtal  

Innan verksamheten får påbörjas skall vårdgivaren ha ingått ett avtal för vårdenheten med 
Landstinget Blekinge. Avtalstiden skall uppgå till fem år om inget annat överenskommes.  
Ett avtal fordras för varje vårdenhet som godkänts av Landstinget Blekinge och som vård-
givaren avser att bedriva verksamhet vid. 

Undertecknandet av avtalet innebär att vårdgivaren åtar sig att följa de krav och villkor för 
verksamheten som landstinget fastställt för sitt godkännande.  

Landstinget Blekinge äger rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i förutsättningarna för 
godkännandet och i avtalet. Även de ekonomiska förutsättningarna kan förändras genom 
politiskt beslut. Villkor och förutsättningar skall fastställas av Landstingsfullmäktige en gång per 
år.  

Så snart Landstinget Blekinge har fattat beslut om ändring av villkor och förutsättningar för 
godkännandet eller innehållet i vårdgivarens avtal skall landstinget skriftligen informera 
vårdgivaren om ändringen. Om vårdgivaren inte accepterar de nya villkoren, skall vårdgivaren 
inom 60 dagar från den tidpunkt meddelandet om ändringar avsänts, skriftligen meddela 
landstinget att man inte accepterar de ändrade villkoren.  

Om vårdgivaren meddelar landstinget att vårdgivaren inte accepterar de ändrade villkoren 
upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående 
avtalstiden gäller förutsättningar för godkännandet och avtalet i sin fulla lydelse (inklusive 
ersättningsnivåer) som det såg ut den dag vårdgivaren meddelade landstinget att man inte 
accepterade de ändrade villkoren.  

4.2  Offentligt drivna vårdenheter  

För offentligt drivna vårdenheter inom Hälsoval Blekinge tecknas en vårdöverenskommelse. 
Förutsättningar för godkännandet och avtalstecknandet av privat drivna vårdenheter skall även 
gälla för vårdöverenskommelserna med undantag för avsnitten 3.1 Krav inom Hälsoval Blekinge till 
3.5 Företag under bildande.  

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare/alltinforansokanochavtalsskrivning/saharansokerdu.4.778eaf512491a2916c8000186596.html
http://www.kammarkollegiet.se/
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5  Medborgarnas val av vårdenhet  

5.1  Allmänt  

Personer folkbokförda i Blekinge skall fritt erbjudas möjlighet att få välja vårdenhet inom 
primärvården. Valet kan ske till en av de vårdenheter som ingår i Landstinget Blekinges hälsoval.   

För medborgare som är folkbokförda i andra landsting finns också en möjlighet att välja 
vårdenhet inom landstinget. Detta kan ske inom ramen för gällande regionavtal. Det finns dock 
ingen möjlighet för medborgare som är folkbokförda i ett annat landsting att lista sig till en 
vårdenhet inom Landstinget Blekinge. Hälso- och sjukvårdspeng utgår heller inte för dessa 
personer, utan vårdgivaren erhåller istället en besöksersättning då dessa personer gör ett besök 
vid vårdenheten. Angående besöksersättning, se avsnitt 8 Ekonomi.  

5.2  Medborgarnas val av vårdenhet  

Information om hur ett val går till samt vilka vårdenheter som invånarna har möjlighet att välja 
bland skall finnas på landstingets webbplats under rubriken Hälsoval Blekinge. På webbplatsen 
skall det också finnas en kortfattad presentation av varje vårdenhet. För de medborgare som 
inte har möjlighet att besöka webbplatsen skall det finnas information om hälsovalet i 
Landstingskatalogen eller via särskild utskickad information.  

Medborgaren skall ange sitt val av vårdenhet på en särskild valblankett, som lämnas eller skickas 
in underskriven till den vårdenhet medborgaren väljer (ett så kallat aktivt val). Valblanketter ska 
finnas på alla vårdenheter och på landstingets webbplats. Av blanketten skall framgå att samtidigt 
som medborgaren väljer vårdenhet ger medborgaren också sitt samtycke till att den nya 
vårdenheten får rekvirera journalkopior från tidigare vårdenhet.  

Om en medborgare inte är nöjd med sitt val av vårdenhet kan hon eller han göra ett omval. 
Medborgaren anger sitt nya val av vårdenhet på en valblankett, som lämnas eller skickas in 
underskriven till den nya vårdenhet personen valt (aktivt val). Medborgare som gör ett omval 
direkt efter ett tidigare val ska av patientsäkerhetsskäl vänta en månad innan det nya valet av 
vårdenhet kan bli godkänt.  

Medborgaren skall få en skriftlig bekräftelse på valet av vårdenhet när detta är godkänt och 
registrerat i landstingets listningssystem. Skulle valet av vårdenhet inte kunna godkännas på 
grund av att för många medborgare valt vårdenheten har vårdenheten som längst tre månader på 
sig att åtgärda detta. Därefter skall medborgarens val godkännas. Medborgaren skall få ett 
skriftligt besked om detta och medborgarens önskemål skall registreras på vårdenhetens 
väntelista.  

5.3  Vårdgivarens ansvar för valet av vårdenhet  

Vårdgivaren är ansvarig för att de medborgare som valt vårdenheten, utifrån grunduppdraget, får 
en adekvat hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå dygnet runt. Valet innebär också en 
överenskommelse mellan medborgaren och vårdgivaren om att vårdenheten utgör den långsik-
tiga förstahandskontakten vid behov av hälso- och sjukvård.  

Vårdgivaren äger inte rätt att neka någon medborgare att välja vårdgivarens vårdenhet. 
Vårdgivaren kan, som längst, skjuta upp valet av vårdenhet tre månader om för många 
medborgare skulle välja vårdenheten samtidigt.  

http://www.ltblekinge.se/halsoval
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Medborgaren har obegränsad rätt att byta till annan godkänd vårdenhet eller valbar familje-
läkarmottagning. Medborgare som gör ett omval direkt efter ett tidigare val får dock av pati-
entsäkerhetsskäl vänta en månad innan det nya valet av vårdenhet kan bli godkänt.  

Medborgare som finns förtecknade på vårdenheten skall informeras om förhållandena förändras 
på ett sådant sätt att detta påverkar medborgarens val. Information skall ske genom brev, där 
vårdenheten redogör för de förändrade förhållandena. Det är den berörda vårdenhetens ansvar 
att stå för informationen och kostnaden för denna.  

5.4  Val av enskild läkare  
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, § 5, skall landstinget organisera sin primärvård så att alla som 
är bosatta inom landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt i primärvården. 
Önskar någon vårdgivare att valet av vårdenhet även skall innefatta val av en läkare är detta 
också möjligt inom Hälsoval Blekinge. Företrädesvis gäller detta personer i behov av hög 
kontinuitet, såsom multisjuka eller personer som har en kronisk sjukdom. Godkända val av 
läkare registreras direkt i listningssystemet. Vårdgivaren har dock på denna nivå rätt att säga nej 
till valet om exempelvis den valde läkaren redan är fulltecknad eller det av särskilda skäl inte 
bedöms vara lämpligt. Listningssystemet medger här även en möjlighet för personer att ställa sig 
i kö till en viss läkare, tills det finns en ledig plats på läkarens lista. Denna möjlighet bör 
begränsas till maximalt fem procent av antalet förtecknade personer på läkarens lista.  
Skulle läkaren sluta på vårdenheten skall personerna på hennes eller hans patientlista informeras 
skriftligt om situationen och personens val omföras till vårdenhetens gemensamma patientlista.  

5.5  Övergångsregel vid införandet av Hälsoval Blekinge   

Inom Landstinget Blekinge har alla invånare, sedan år 2004, varit förtecknade vid någon 
vårdenhet, antingen aktivt eller passivt. De medborgare som gjort ett aktivt val och valt någon 
läkarmottagning eller familjeläkare uppgick vid årsskiftet 2008/2009 till cirka 70 procent av 
befolkningen. Dessa medborgares val kom även att gälla för hälsovalet under förutsättning att 
vårdenheten gick med i Hälsoval Blekinge eller hade ett gällande vårdavtal med landstinget. 
Återstående del av befolkningen blev passivt förtecknade på närmast belägna godkända 
vårdenhet i förhållande till medborgarens folkbokföringsadress (se vidare avsnitt 7.7 
Närområdesansvar). Undantag gällde dock för de medborgare som bodde inom ett närområde eller 
upptagningsområde som reglerades av ett gällande vårdavtal.  

5.6  Om en vårdenhet upphör  

Om en vårdenhet upphör helt skall vårdgivaren skriftligen meddela alla sina förtecknade 
medborgare och informera om situationen och uppmana dem att göra ett nytt aktivt val. Om 
inget aktivt omval gjorts när vårdenheten upphör med sin verksamhet skall de kvarvarande 
medborgarna, av landstinget, förtecknas på någon av de geografiskt närmast belägna godkända 
vårdenheterna i förhållande till medborgarens folkbokföringsadress (se vidare avsnitt 7.7 
Närområdesansvar).  

Om en vårdenhet övertas av annan juridisk person, så att organisationsnumret i avtalet blir 
förändrat, är huvudprincipen att de förtecknade personerna skall tillskrivas och om de även 
fortsättningsvis önskar bli förtecknade till vårdenheten måste de göra ett nytt val av vårdenheten. 
Medborgare som inte gör något nytt val av vårdenheten skall förtecknas på någon av de 
geografiskt närmast belägna godkända vårdenheterna i förhållande till medborgarens 
folkbokföringsadress (se vidare avsnitt 7.7 Närområdesansvar).  
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5.7  Nyinflyttade och nyfödda  

Landstinget ansvarar för att nyinflyttade och vårdnadshavare till nyfödda får information om 
Hälsoval Blekinge. Landstinget kommer även uppmana dem att göra ett aktivt val av vårdenhet. 
Om inget aktivt val gjorts kommer nyinflyttade medborgare, av landstinget, förtecknas på den 
geografiskt närmast belägna godkända vårdenheten i förhållande till medborgarens folkbok-
föringsadress (se vidare avsnitt 7.7 Närområdesansvar). 

Nyfödda kommer i första hand att förtecknas på samma vårdenhet som barnets mamma tillhör 
och i andra hand till vårdenhet annan vårdnadshavare tillhör.  

5.8  Administration av valen av vårdgivare  

Val av vårdenhet eller i förekommande fall val av läkare skall ske genom att personen fyller i och 
undertecknar en valblankett.  

För att kunna underteckna en ansökan om val av vårdenhet måste medborgaren fyllt 16 år. För 
barn och ungdomar under 16 år skall vårdnadshavare underteckna ansökan. Vid gemensam 
vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under valblanketten. För personer med nedsatt 
autonomi kan ansökan om vårdenhet göras och undertecknas av närstående person eller av god 
man.  

Blanketten skall lämnas eller skickas till den vårdenhet personen önskar välja.   

Vårdenheten skall vid godkänt val  

 registrera medborgarens val i det IT-baserade listningssystemet  

 bekräfta godkännandet av valet av vårdenhet (i förekommande fall även val av läkare) till 
berörd person genom att skicka ett skriftligt meddelande (standardbrev) inom 14 dagar 
(30 dagar vid omval inom en månad).   

 
Vårdenheten skall då godkännandet av valet skjuts upp  

 registrera medborgarens val på väntelista i det IT-baserade listningssystemet  

 inom 14 dagar informera medborgaren om att valet för närvarande inte kunnat god-
kännas, att medborgarens val blivit förtecknat på väntelista samt att medborgarens val 
kommer att bli godkänt inom tre månader (standardbrev).  

 
Medborgare med sekretesskyddad personidentitet får inte registreras i listningssystemet.  

Det är vårdgivaren som ansvarar för att medborgarnas val av vårdenhet blir korrekt registrerade i 
listningssystemet. Blanketten för val av vårdgivare skall vårdenheten spara i tre år. Landstinget 
har rätt att gå igenom vårdenhetens blanketter om behov av detta skulle uppstå.  

När en medborgare som själv valt vårdenhet (aktivt val) flyttar inom länet kvarstår valet av 
vårdenhet tills medborgaren väljer en annan vårdenhet. Om medborgaren däremot inte gjort 
något eget val av vårdenhet (passivt val) kommer medborgarens tillhörighet till en vårdenhet 
automatiskt flyttas till närmast belägna godkända vårdenhet i förhållande till medborgarens nya 
folkbokföringsadress (se vidare avsnitt 7.7 Närområdesansvar).  

Om medborgaren flyttar utanför länet avförs medborgaren från vårdenheten om inte särskilda 
skäl finns.  
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Dokumentation och inrapportering av uppgifter till listningssystemet som berör nyfödda och 
nyinflyttade medborgare, som inte gjort något aktivt val av vårdenhet, görs av landstinget. 
Landstinget ansvarar vidare för att listningssystemet erhåller korrekta uppgifter från be-
folkningsregistret via aviseringar.  

Varje vårdgivare har i listningssystemet tillgång till de uppgifter som berör vårdgivarens 
vårdenhet och de medborgare som valt vårdenheten.  

Via listningssystemet skall vårdenheten bland annat kunna hämta följande uppgifter:  

 hur många medborgare och poäng vårdenheten, eller i förekommande fall läkaren, har på 
sin patientlista  

 vilka medborgare som står på vårdenhetens, eller i förekommande fall läkarens, patient-
lista eller väntelista  

 vilka medborgare som nyregistrerats eller avregistrerats på vårdenhetens patientlista 
under en viss tidsperiod  

 en geografisk fördelning av var de medborgare som valt vårdenheten bor.  
 
Via listningssystemet kan även vårdenheten skicka meddelande och brev till de medborgare 
som valt vårdenheten.  

6  Uppdraget  
Varje del av uppdraget skall genomföras med hög kvalitet, hög kompetens och på ett för 
landstinget kostnadseffektivt sätt. Samarbetet med övrig hälso- och sjukvård skall ständigt 
utvecklas i takt med den medicinska utvecklingen och utifrån de beslut som landstinget fattar.  

Vårdenheten skall kännetecknas av hög tillgänglighet, kontinuitet och patientsäkerhet.  

6.1  Allmänt om uppdraget  

Primärvården utgör basen för hälso- och sjukvården i Blekinge. Primärvårdens huvudsakliga 
uppgift är att ge vård på primär nivå, det vill säga utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder, 
patientgrupp eller tid på dygnet. Primärvården skall svara för befolkningens behov av sådan 
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som 
inte kräver länssjukvårdens medicinska eller tekniska resurser eller kompetens. Förutom att ge ett 
brett spektrum av behandlingar och åtgärder skall primärvården vara patientens rådgivande 
instans dit man med förtroende vänder sig för råd och anvisningar. Primärvården skall även vara 
den instans som remitterar patienten till rätt vårdnivå och till rätt vårdspecialitet i de fall 
patientens tillstånd så kräver. Detta innebär också att patienten snarast remitteras tillbaka till 
primärvården när specialistinsatser inte krävs för den fortsatta vården.  

Primärvården skall genom sina omfattande kontakter med befolkningen utgöra mötesplatsen för 
samverkan med olika organisationer kring hälso- och sjukvårdsfrågor. Primärvårdens verksamhet 
skall kännetecknas av en fortlöpande kvalitetsutveckling och en ständig strävan till nära 
samverkan med andra vårdgivare inom och utom landstinget. Primärvården skall också utgöra 
basen för det folkhälsoarbete som utförs i Blekinge.  

Primärvården har även en viktig roll i landstingets ambitioner att finna kostnadseffektiva 
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behandlingsformer och att minska den sammanlagda kostnaden för hälso- och sjukvården.  

Vårdgivare som ingår i Hälsoval Blekinge skall bedriva sin verksamhet utifrån denna definition 
av primärvården i Blekinge.  

Vårdgivaren skall lämna patienten lättillgänglig och förståelig information. Vårdgivaren skall 
informera om hur patienter kan lämna klagomål och övriga synpunkter samt redovisa hur de tas 
om hand.  

Vårdgivaren har till alla delar det fulla ansvaret för sin verksamhet.  

6.2  Grunduppdragets omfattning  

Grunduppdraget skall omfatta:  

 hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser  

 medicinskt åtagande  
o rådgivning  
o hembesök  
o utredning  
o diagnostik  
o behandling  
o uppföljning 

 sjukskrivning  

 jour  

 läkarinsatser i det egna boendet  

 läkarinsatser vid korttidsvård  

 läkarmedverkan vid särskilda boenden  

 smittskydd och insatser vid influensapandemi  

 barnhälsovård  

 insatser vid psykisk ohälsa 

 rehabiliteringsinsatser  

 åtagande vid stor olycka, allvarlig händelse och katastrof  

 verksamhetsförlagd utbildning  

 forskning och utveckling.  
 

6.2.1  Hälsoinriktad hälso- och sjukvård  

I april 2003 enades Sveriges riksdag om det nationella folkhälsomålet ”Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Till detta mål finns elva 
målområden kopplade, varav ett är ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. För att nå det 
nationella folkhälsomålet krävs ett sektorsövergripande arbete, som är både målinriktat och 
långsiktigt, där alla samhällsaktörer medverkar. Det finns mycket att vinna, både i form av sparat 
lidande och sparade pengar, på en aktiv samverkan mellan olika samhällsaktörer. Hälso- och 
sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet kan identifieras i tre huvuduppdrag: 
 

 stödja en positiv hälsoutveckling hos individer och grupper  

 stödja en jämlik hälsoutveckling i befolkningen  

 använda hälsoinriktning som strategi för en effektiv hälso- och sjukvård.  
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En hälsoinriktad hälso- och sjukvård innebär att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
synsättet integreras med det vårdande och behandlande synsättet och blir en självklar del i all 
vård och behandling och i alla möten med patienter. Befolkningens levnadsvanor är viktiga 
bestämningsfaktorer för den framtida hälsan och behovet av hälso- och sjukvård. Av strategiska 
skäl är det därför viktigt att landstinget kontinuerligt följer levnadsvanornas förekomst i 
befolkningen och offensivt arbetar för att främja så goda levnadsvanor som möjligt.  

Ett av Landstinget Blekinges övergripande strategiområden för perioden 2012-2014 är ”En mer 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. 
 
Under 2012-2014 är följande frågor av särskild politisk prioritet: 

 en jämställd hälso- och sjukvård 

 ökat fokus på levnadsvanor inom all hälso- och sjukvårdsverksamhet 

 fortsatt utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder och arbetssätt 

 förstärkning av kompetensen i första linjen, för bättre bemötande och omhändertagande 
av patienter med psykisk ohälsa. 

 
Primärvården har unika förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande då 
de träffar en stor andel av befolkningen under loppet av ett år.  

Hösten 2011 publicerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
avseende levnadsvaneområdena tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost. Riktlinjerna utgör ett 
viktigt stöd för landstingens och regionernas hälsoinriktade arbete.  

Vårdgivaren skall, utifrån ovanstående inriktningsmål och prioriterade områden, i samverkan 
med andra samhällsaktörer bedriva ett offensivt folkhälsoarbete för de förtecknade 
medborgarna.  
 
Vårdgivaren skall tillsammans med övriga primärvårdsaktörer i samma kommun gemensamt 
ombesörja att minst en aktör finns representerad i hemkommunens folkhälsoråd. 
 
Beträffande insatser gällande psykisk ohälsa som också är av hög prioritet, se avsnitt 6.2.10. 
Psykisk ohälsa. 
 
Beträffande mål för 2012, se avsnitt 7.29.2 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård.   

6.2.2  Medicinskt åtagande  

Vårdenheten ansvarar för behovet av primärvård till de medborgare som valt vårdenheten. 
Detta skall ske i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling och uppföljning. 
Vårdenhetens ansvar omfattar även akut sjukvård till medborgare folkbokförda utanför 
Blekinge och till medborgare som valt en annan vårdenhet, men som av medicinska skäl 
omgående har behov av medicinsk bedömning och behandling och som vänder sig till 
vårdenheten eller befinner sig i dess närhet.  

Vårdenheten skall särskilt beakta att god tillgänglighet och kontinuitet tillförsäkras kroniskt 
sjuka och personer med nedsatt funktionsförmåga.  

Vårdenhetens läkare skall utföra hembesök när det medicinska tillståndet eller andra kom-
plicerande faktorer så kräver.  
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Vårdenheten skall ge vård till och genomföra hälsoundersökningar av asylsökande och flyktingar 
inom närområdet i enlighet med landstingets riktlinjer. Asylsökande under 18 år har rätt till all 
slags vård medan asylsökande över 18 år bara har rätt till akut vård och vård som inte kan anstå. 
Särskild ersättning ges med belopp som fastställs av landstinget. Vårdenheten skall även ge akut 
eller annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar. Särskild ersättning ges med belopp 
som fastställs av landstinget.  

Vårdgivaren skall utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsak för avlidna som är förtecknade på 
vårdenheten om de avlider i hemmet eller på någon annan plats utanför sjukhusen. Samma 
ansvar gäller vårdintygsbedömningar och utfärdande av vårdintyg och begäran av 
polishandräkning i samband med detta. Vid långa avstånd eller vid andra försvårande om-
ständigheter kan detta ske genom samverkan med annan vårdenhet. Vid dödsfall och vård-
intygsbedömningar för medborgare som inte är folkbokförda eller listade vid någon enhet i 
Blekinge ligger ansvaret på den vårdenhet som ansvarar för läkarbemanningen på den aktuella 
jourcentralen den aktuella dagen, även om det sker utanför jourtid.  

Vårdgivaren skall medverka till en väl samordnad vårdprocess när patienten har behov av 
annan kompetens än den som vårdgivaren kan erbjuda.   

6.2.3  Sjukskrivning  

Sjukskrivning är en aktiv del av patientens vård och behandling och skall också följa samma krav 
på kvalitet, uppföljning och utvärdering som annan behandling som patienten erbjuds. I enlighet 
med detta skall vårdenheten följa Landstinget Blekinges riktlinjer för sjukskrivningar, Hälsovalet 
för vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 6.2.3. 
All sjukskrivning skall ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. Se vidare 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Vårdenheten skall ha dokumenterade och uppdaterade mål och lokala rutiner för 
sjukskrivningsprocessen. Samtliga läkare skall ha relevant kunskap om försäkringsmedicin. Minst 
en läkare vid varje vårdenhet skall ha deltagit i fördjupad utbildning i försäkringsmedicin som ges 
av Försäkringsmedicinska kommittén. 

Vårdenheter skall, som en del av vård och behandling, utse s.k. sjukskrivningskoordinator. 
Denne har till uppgift att vara ett stöd (för läkare, vårdenhetschef och rehabiliterande 
yrkeskategorier på vårdenheten) i sjukskrivningsarbetet samt för att främja tidiga insatser i 
sjukskrivningsprocessen för de aktuella patienterna i syfte att minska långtidssjukskrivning. 

6.2.4  Jour  

Samtliga vårdenheter inom Hälsoval Blekinge har tillsammans med landstinget ett gemensamt 
ansvar för att medborgarna och personer som befinner sig i Blekinge har tillgång till nödvändig 
hälso- och sjukvård utifrån grunduppdraget också under kvällar, nätter och helger. Landstinget 
svarar primärt för detta genom att den länsgemensamma sjukvårdsrådgivningen (1177) är 
öppen för hälso- och sjukvårdsrådgivning dygnet runt.   

Vårdgivaren har ett ansvar för att medborgare som valt vårdenheten har tillgång till läkare även 
på tider då mottagningen är stängd. Detta sker vardagar och helgdagar genom medverkan i lokal 
jourorganisation i enlighet med landstingets beslut.   

Deltagandet med läkarinsatser i jourverksamheten sker i proportion till hur många av vård-
givaren förtecknade medborgare som besökt jourmottagningarna i länet under föregående år. 
Nyetablerade vårdenheter skall dock även under första verksamhetsåret deltaga med läkarinsatser 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod
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i jourverksamheten, trots att de inte bedrivit någon verksamhet föregående år. Omfattningen av 
deltagandet i jourverksamheten bestäms av landstinget.  

Stor vikt läggs vid att Blekingesjukhusets akutverksamhet endast är till för allvarliga eller 
livshotande sjukdomstillstånd. Övriga sjukdomstillstånd och vårdbehov skall så långt detta är 
möjligt handläggas i primärvården i enlighet med jouröverenskommelse.  

6.2.5  Läkarinsatser i det egna boendet  

Medborgare i behov av hemsjukvård skall få detta tillgodosett så långt det är möjligt. Samordnad 
vårdplanering skall ligga till grund för vård, behandling och rehabilitering i hemsjukvården. Vård-
planering skall ske vid behov, även utan aktuell vårdperiod på sjukhus.  

Vårdenheten har ansvar för läkarinsatsen i det egna boendet. Övriga hemsjukvårdsinsatser 
organiseras inom ramen för en landstingsgemensam organisation i avvaktan på ett eventuellt 
kommunalt övertagande. Ansvaret för övriga hemsjukvårdsinsatser ingår således inte i grundupp-
draget.  

Vid vård i hemmet skall patientens hemmiljö respekteras.  

Specialiserad sjukvård i hemmet som kräver insatser dygnet runt av multiprofessionella team 
ingår ej i grunduppdraget.  

6.2.6  Korttidsvård  

Ett övertagande av det medicinska ansvaret skall föregås av en samordnad vårdplanering. Även 
under perioder då den förtecknade personen befinner sig på enheter för korttidsvård ansvarar 
vårdenheten för personens behov av läkarinsatser. Om patienten befinner sig på korttids-
vårdsenheter utanför närområdet kan en vårdöverenskommelse göras med en annan vårdenhet 
inom aktuellt närområde.  

6.2.7  Läkarmedverkan vid särskilda boenden   

En särskild prioritering av äldre multisjuka och kroniskt sjuka finns i hälsovalet. Läkarmed-
verkan i äldre- och handikappomsorgen behöver vara kontinuerlig och systematisk. Personalen 
vid boendena måste också kunna få råd och stöd i sitt handlande från läkare.  
Vårdenheten skall ansvara för läkarmedverkan i de särskilda boenden som finns inom när-
området. Detta ingår i grunduppdraget och omfattar följande:  

 att de särskilda boendena, med respekt för individens valfrihet, har tillgång till speciellt 
utsedd läkare och att denne läkare har schemalagd tid avsatt för boendet  

 att ge medicinsk konsultation inklusive telefonrådgivning till sjuksköterskorna vid 
boendet  

 att det finns kontinuerlig och aktuell journaldokumentation med diagnoser och ak-
tualiserad läkemedelslista för varje vårdtagare vid boendet  

 att utfärda delegation för influensavaccination till sjuksköterska som ej är distrikts-
sköterska.  

6.2.8  Smittskydd och insatser vid influensapandemi   

Vårdenheten skall medverka i Landstinget Blekinges smittskyddsarbete och ansvara för 
smittskyddsinsatser för de vid vårdenheten förtecknade medborgarna.   
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Vårdenheten ansvarar även för smittskyddsinsatser av samhällsmedicinsk karaktär i det 
geografiska närområdet. Detta innebär en skyldighet att agera i form av åtgärder, information 
och stöd vid olika typer av ohälsoutbrott till exempel vid smittsam sjukdom. Smittskyddsläkaren 
skall ha en kontaktperson, kallad smittskyddskontakt, vid varje mottagning. Det kan vara en 
sjuksköterska eller läkare. Smittskyddsläkaren informerar kontinuerligt vederbörande om viktiga 
nyheter samt arrangerar årliga utbildningar. Smittskyddskontakten blir operativ vid epidemier i 
närområdet. Detta inträffar mycket sällan för den enskilda mottagningen. 

Vårdenheten skall följa de nationella vaccinationsprogrammen som inkluderar influensa- och 
pneumokockvaccination till riskgrupper samt Hepatit B-vaccination till barn i riskgrupp.   

Vid en influensapandemi kommer belastningen på vårdenheterna att öka markant. Målsätt-
ningen för primärvården är då att så få som möjligt skall behöva komma till vårdenheterna för 
att få vård. Det är därför viktigt att vårdenheterna förstärker antalet sjuksköterskor i sjukvårds-
rådgivningen samt kraftigt utökar antalet hembesök.   

Skulle beslut tas om vaccination av befolkningen skall detta företrädesvis ske vid den vårdenhet 
som personen har valt.  

Vårdgivaren skall vid en influensapandemi organisera sin verksamhet utifrån ovanstående 
anvisningar samt utifrån de rekommendationer och anvisningar som utfärdas av smittskydds-
läkaren.  

6.2.9  Barnhälsovård  

Barnhälsovård skall kostnadsfritt erbjudas alla barn 0-6 år bosatta i Blekinge. Verksamheten skall 
följa FN:s barnkonvention och omfatta:  

 individuellt föräldrastöd  

 föräldrastöd i grupp  

 hälsoövervakning  

 vaccinationer  

 hälsovägledning  

 samverkan med andra aktörer i verksamheter runt barnfamiljen.  
 
Arbetet på barnavårdscentralen (BVC) skall följa de författningar som finns rörande verk-
samheten och utgå från dokumentet Kravspecifikation Barnhälsovård. Se bilaga 1. Detta dokument 
omfattar även mål och uppföljning för 2012 och bygger på Socialstyrelsens Allmänna råd 
1991:8 samt Rikshandboken för barnhälsovård.  

 
Vårdgivarens åtagande omfattar de barn som finns förtecknade hos vårdgivaren. Vårdgivaren 
ansvarar för verksamheten som organiseras i form av BVC eller familjecentral, där lokalen är 
särskilt anpassad för ändamålet. Vårdgivaren skall samarbeta med barnhälsovårdspsykolog för 
såväl handledning av personal och som remissinstans. Vid behov remitteras till andra 
specialistfunktioner inom landstinget. En god tillgänglighet och största möjliga kontinuitet skall 
eftersträvas liksom en hög kompetens hos personalen.   

6.2.10  Psykisk ohälsa  

Vårdenheten skall erbjuda kompetens för att möta psykisk ohälsa där behov av specialistpsykiatri 
inte föreligger. Psykologiska behandlingar skall ha karaktären av korttidsterapi. Insatserna skall 
ske i form av kompetens på vårdenheten eller genom samverkan med annan vårdenhet.   
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Vårdgivaren skall medverka i samverkan med specialistpsykiatrin, kommunerna, Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen i de fall patientens behov bäst tillgodoses och koordineras 
genom sådan samverkan. Samverkan mellan primärvård och psykiatri avseende an-
svarsfördelning gällande omhändertagande av patienter skall utgå från det samverkansavtal som 
är träffat mellan landstingets primärvård och psykiatri. Se vidare Samverkansavtal. 

Samverkan gällande somatisk hälso- och sjukvård avseende den primärkommunala psykiatrin 
skall utgå från avtal träffat mellan landstingets psykiatri och länets kommuner. Se vidare 
Samverkansavtal. 

6.2.11  Rehabiliteringsinsatser  

Rehabilitering syftar till att så långt som möjligt återställa patientens funktionsförmåga, bevara 
uppnådd funktion, träna kompenserande funktioner och därigenom förbättra förutsättningarna 
för full aktivitet och delaktighet i samhällslivet. Ansvaret för rehabilitering och habilitering åvilar 
såväl primärvården som kommunerna beroende på om patienten är i behov av hemsjukvård eller 
ej. Vårdgivaren skall ansvara för tidiga och allsidiga rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering skall 
vara en naturlig del i de vårdprocesser som finns inom vårdgivarens verksamhet.  

Rehabilitering kan ges av enskild profession eller av flera professioner i samverkan. Vårdenheten 
skall tillhandahålla rehabilitering för patienter, som på grund av sjukdom eller skada, har nedsatt 
funktionsförmåga och eventuellt som en följd också har nedsatt arbetsförmåga. Patienterna skall 
ha tillgång till bedömning, utredning samt vid behov behandling och rehabilitering utifrån 
gällande vårdprogram/riktlinjer eller motsvarande inom ramen för primärvårdsnivån. 

Ett komplement till vårdenhetens åtagande för patienter i arbetsför ålder (16-67 år) som har haft 
långvarig smärta i minst tre månader från nacke, skuldror och/eller ländrygg samt generaliserad 
smärta (t ex fibromyalgi) är behandling med multimodal smärtbehandling (MMS).  Behandlingen 
utförs vid verksamhet med särskilt avtal för MMS inom ramen för rehabiliteringsgarantin i 
Hälsoval Blekinge eller inom landstingets specialistrehabilitering. Multimodal smärtbehandling 
ingår således inte i grunduppdraget. 

Vårdenheten ansvarar inom ramen för sitt uppdrag för att patienter efter att vården har gjort en 
medicinsk bedömning, får tillgång till kognitiv beteendeterapi (KBT) i enlighet med 
rehabiliteringsgarantin. 

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en särskild 
rehabiliteringsgaranti gäller från och med den 1 juli 2008, Rehabiliteringsgarantin. Syftet med 
överenskommelsen är att stärka den enskilde i sjukskrivningsprocessen. 

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten följer nationella, regionala och lokala riktlinjer för 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.  

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering 
SOSFS 2007:10 skall olika insatser samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Vårdenheten skall 
medverka till en kring patienten sammanhållen sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. En 
samordnad vård- och rehabiliteringsplan upprättas i samråd med patienten samt vid behov med 
andra myndigheter och rehabiliteringsaktörer.  

Förskrivning av hjälpmedel är en del av rehabiliteringsprocessen (se vidare avsnitt 7.19 Or-
dination av hjälpmedel och medicintekniska produkter).  

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare/alltinforansokanochavtalsskrivning/dokumentsomaberopas.4.778eaf512491a2916c8000186523.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare/alltinforansokanochavtalsskrivning/dokumentsomaberopas.4.778eaf512491a2916c8000186523.html
http://www.skl.se/web/rehabiliteringsgarantin.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-10
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6.2.12  Åtagande vid stor olycka, allvarlig händelse och katastrof  

Primärvårdens insatser vid stor olycka, allvarlig händelse eller katastrof kan variera mycket 
beroende på omständigheterna och vilka uppgifter landstingets kris- och katastrofledning 
behöver hjälp med. Vårdgivaren skall kunna utföra sitt grunduppdrag även vid dessa händelser 
och är dessutom skyldig att bistå landstinget med ett utökat åtagande.  

Det utökade åtagandet som åvilar vårdgivaren är att på begäran från kris- och katastrofledningen 
öppna vårdenheten inom en timme dygnet runt för att enheten skall kunna fungera som 
uppsamlingsplats för drabbade och för att bedriva mottagningsverksamhet. Patienter från 
olyckan skall dokumenteras och registreras i enlighet med de anvisningar som är utfärdade av 
kris- och katastrofkommittén. Uppgifterna skall sedan på lämpligt sätt översändas till kris- och 
katastrofledningen.  

För att vårdenheterna skall kunna fungera som mottagningsenhet vid dessa tillfällen fordras att 
vårdenheten har en lokal kris- och katastrofplan, som beskriver hur den egna verksamheten skall 
organiseras. Aktionskort skall finnas för nyckelbefattningar och övningar bör genomföras. Till 
den länsgemensamma sjukvårdsrådgivningen skall vårdenheten lämna in en larmplan som 
rådgivningen kan använda sig av om vårdenheten måste öppnas upp för patientmottagning 
utanför ordinarie öppettider. Vårdenheten skall i första hand bemannas med egen personal. För 
personal kan det också bli aktuellt med tillfällig omplacering till annan vårdenhet för att den 
enheten skall klara av sitt åtagande.  

Jourcentralerna i Karlskrona och Karlshamn kan, efter beslut av kris- och katastrofledningen, 
fungera som tillfällig akutmottagning vid stor olycka, allvarlig händelse eller katastrof.  

Vårdenheten skall till landstinget lämna den information som behövs för att landstinget skall 
kunna utarbeta en kris- och katastrofplan för verksamheterna inom Hälsoval Blekinge och för att 
landstinget skall kunna besvara efterfrågade uppgifter från exempelvis Sveriges Kommuner och 
Landsting eller central myndighet.  

6.2.13  Verksamhetsförlagd utbildning  

Vårdgivaren skall bidra till landstingets långsiktiga strategi för personalförsörjning genom att 
tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsplatser för de professioner som är 
verksamma vid vårdenheten. Utbildningar som avses är gymnasiala utbildningar, högskole-
utbildningar och AT-/ST-tjänstgöring för läkarutbildningen.   

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten på begäran av landstinget tillhandahåller utbild-
ningsplatser med de kvalitetskrav som gäller för utbildningen och de krav som landstinget 
föreskriver. Landstinget ansvarar för fördelning av utbildningsplatser.   

Verksamhetschefen skall ansvara för att gällande målbeskrivningar uppfylls.   

 
Allmäntjänstgöring inom allmänmedicin för läkare  

Tjänstgöring inom allmänmedicin är en obligatorisk del av läkarnas allmäntjänstgöring (AT). 
Landstinget Blekinge kan uppdra åt en vårdenhet att fullgöra ett sådant uppdrag. Vårdenheten 
skall då följa Socialstyrelsens författningar och allmänna råd SOSFS 1999:5 och Landstinget 
Blekinges kravspecifikation gällande AT i allmänmedicin.   

För att kunna åta sig ett sådant utbildningsuppdrag för landstingets räkning skall vårdenheten ha 
minst två verksamma specialister i allmänmedicin fast anställda (eller med motsvarande 
anställningsförhållande) med en sammanlagd tjänstgöringsgrad motsvarande minst 150 %. En av 
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läkarna skall dessutom ha, av studierektor, godkänd handledarutbildning. En studierektor skall 
också vara knuten till verksamheten. Studierektorn kvalitetssäkrar tjänstgöringen och samordnar 
den i samverkan med studierektorerna vid Blekingesjukhuset, där AT-läkaren har sin anställning 
under hela allmäntjänstgöringen. AT-läkarens grundlön betalas också av landstinget.    

Kravspecifikation avseende allmäntjänstgöring i allmänmedicin finns att hämta på landstingets 
webbplats Hälsovalet för vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, 
punkt 6.2.13. 

Specialiseringstjänstgöring inom allmänmedicin för läkare 

Landstinget Blekinge har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra 
åt en vårdenhet inom Hälsoval Blekinge att fullgöra hela eller delar av detta uppdrag för en 
eller flera läkare. Vårdenheten skall då följa Socialstyrelsens författningar och allmänna råd 
SOSFS 2008:17 (M) samt Landstinget Blekinges gällande kravspecifikation för specialise-
ringstjänstgöring (ST) i allmänmedicin. Extern granskning av vårdenheten enligt SOSFS 
2008:17 skall göras minst vart fjärde år. Kostnaden för granskningen åvilar den vårdenhet som 
har ST-läkaren anställd.  

Landstinget Blekinge ansvarar för planering och fördelning av antalet utbildningsplatser utifrån 
en beslutad ekonomisk ram. Studierektorn, anställd av landstinget, skall medverka vid anställning 
av ST-läkare. Landstinget kan även uppdra åt vårdenheten att fullgöra kortare 
utbildningsuppdrag för ST-läkare i andra specialiteter inom ramen för deras utbildningsplaner.  

Beträffande ST-läkarna skall dessutom följande gälla:  

 ST-läkaren skall vara tillsvidareanställd vid en vårdenhet. 

 Anställning sker efter godkännande från studierektor.  

 Avtal om specialiseringstjänstgöring upprättas mellan vårdgivaren och landstinget, där 
kravspecifikationen ingår som bilaga. 

 En grundersättning per ST-läkare fastställs och betalas av landstinget. Är beslutad 
ekonomisk ram för detta ändamål redan fullt utnyttjad får vårdgivaren ingen ersättning 
förrän utrymme finns inom denna ram. Turordning för tillgång till grundersättning 
administreras av Hälsoval Blekinge. Datum för godkännande av ansökan om ST-bidrag 
avgör plats i kön (turnummer). 

 Ersättning för jour, beredskap, eventuellt vikariat med mera betalas av vårdenheten som 
läkaren är anställd vid.  

 Vårdenheten ersätts inte för utebliven produktion på grund av handledning av ST-läkare.  

 Ekonomiska resurser för de kurser och konferenser som behövs för att ST-läkaren skall 
uppnå målen i Socialstyrelsens föreskrifter tillhandahålls av landstinget enligt beslutad 
ekonomisk ram. Kurserna och konferenserna skall vidare vara godkända av studierektorn 
och handledaren för att ersättning skall utgå. Pengarna görs tillgängliga efter uppvisad, 
reviderad och av handledare och studierektor godkänd utbildningsplan där planerade 
kurser eller konferenser framgår.  

 Utbildning som ingår i vårdenhetens egen kvalitetsutveckling betalas av vårdenheten.  
 
För att kunna åta sig utbildningsuppdraget för ST-läkare för landstingets räkning skall vård-
enheten ha minst två verksamma specialister i allmänmedicin fast anställda (eller med 
motsvarande anställningsförhållande) med en sammanlagd tjänstgöringsgrad motsvarande minst 
150 %. En av läkarna skall dessutom ha, av studierektor, godkänd handledarutbildning. 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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Landstinget kan vid behov erbjuda handledarutbildning till vårdgivarna. Till vårdenheten skall 
också vara knuten en studierektor, som ger stöd till ST-läkare, handledare och verksamhetschef 
och kvalitetssäkrar ST-läkarens utbildningstjänstgöring. Landstinget har samordningsansvar för 
studierektorsverksamheten för ST-läkare.  

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin finns att hämta på landstingets 

webbplats Hälsovalet för vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, 

punkt 6.2.13. 

Studierektor  
En studierektor skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter finnas tillgänglig för alla vårdenheter som 
utbildar ST-läkare. Landstinget Blekinge har därför en studierektor anställd för ST-läkare inom 
allmänmedicin. Studierektorn skall vara specialist i allmänmedicin och ha för uppdraget 
erforderlig utbildning. Studierektorn skall se till att de krav som ställs i landstingets 
kravspecifikationer för AT och ST följs och att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i 
SOSFS 2008:17 följs. Studierektorn skall medverka vid anställning, upprättande av preliminär 
utbildningsplan efter senast sex månaders ST och vid den årliga revideringen av ST-läkarens 
utbildningsplan. Vid ansökan om specialistkompetens intygar studierektor tillsammans med 
handledare och verksamhetschef, med avsedd specialitet, att målbeskrivningens krav är 
uppfyllda. Om verksamhetschef saknar avsedd specialistkompetens delegeras uppgiften.   

Övriga högskoleutbildningar   
Gällande andra högskoleutbildningar som kräver speciell handledning efter examen får 
överenskommelse träffas mellan landstinget och vårdgivare i varje enskilt fall.  

6.2.14  Forskning och utveckling   

Primärvårdens uppdrag är kompetensmässigt brett och utvecklas ständigt. Primärvården 
erbjuder unika forskningsmöjligheter genom ambitionen att upprätthålla kontinuitet i patient- 
kontakten och uppföljning av verksamheten.   

De vårdgivare som bedriver av landstinget finansierad hälso- och sjukvård förbinder sig att 
bedriva verksamhet som underlättar för forskning och kliniska prövningar. Det innebär att 
tillhandahålla patientuppgifter och material i enlighet med gällande regelverk och förordningar 
angående forskning och kliniska prövningar. Vårdgivaren har möjlighet att delta i forsknings- 
och utvecklingsarbete (FoU) som bedrivs inom primärvården. Finansiering av detta kan ske 
genom sökande av landstingets FoU-anslag. Vetenskapliga rådet beslutar om fördelning av FoU-
anslaget och möjligheterna att få tillgång till anslaget är likvärdiga för alla vårdgivare inom 
Hälsoval Blekinge.  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten aktivt samverkar med landstinget avseende forskning 
och kvalitetsutveckling i primärvården. Anställda på vårdenheten skall medverka i sådant 
övergripande processinriktat kvalitets- och utvecklingsarbete som bedrivs inom landstinget.  
Ett prioriterat område för forsknings- och utvecklingsarbete är folkhälsa och hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård. Landstinget avser att särskilt organisera utvecklingsarbetet rörande dessa 
områden.  

Familjeläkaren och övrig personal skall delta i systematisk fortbildning och i kvalitets- och 
verksamhetsutveckling. Vårdenhetens personal har möjlighet att deltaga i utbildningar, 
fortbildningar, konferenser med mera som anordnas av landstinget till självkostnadspris. 
Fortbildningsinsatserna skall dokumenteras och särskilt redovisas till landstinget.  

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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Vårdgivaren ansvarar för att vårdenhetens personal på landstingets anmodan deltar i sådan 
utbildning som anordnas kring det medicinska uppdraget och kring frågor som i övrigt berör 
grunduppdraget enligt ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för godkännande”.  

6.3  Grunduppdraget omfattar inte  

Nedanstående verksamhetsområden som är av primärvårdskaraktär ingår inte i Hälsoval 
Blekinge och vårdenheten har heller inget kostnadsansvar för förtecknade medborgares besök 
vid följande enheter:  

 ungdomsmottagning  

 sårcentrum  

 medicinsk fotvård  

 mödrahälsovårdsmottagning  

 andra insatser än läkarinsatser inom hemsjukvården  

 specialiserad palliativ verksamhet  

 demenssköterskor  

 dietistmottagning.  
 
Vårdenheten kan utöver grunduppdraget och eventuellt tilläggsuppdrag även utföra andra 
tjänster. Med andra tjänster avses åtgärder utan samband med sjukdom som resevaccination, 
hälsoundersökning, skolhälsovård och utfärdande av olika intyg som inte ingår i 
grunduppdraget. Tjänsterna ersätts inte inom ramen för hälsovalet, utan får finansieras genom 
patientavgifter eller via ersättningar och avgifter som helt tillfaller vårdgivaren.   

7  Allmänna villkor  

7.1  Villkor för att bedriva verksamhet inom Hälsoval Blekinge  

För att få bedriva primärvård inom Hälsoval Blekinge skall vårdgivaren vara godkänd och ha 
ingått ett avtal eller en vårdöverenskommelse med Landstinget Blekinge. Privata vårdgivare skall 
ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar för att fullgöra uppdraget. De skall 
dessutom ha erforderliga tillstånd och bemyndigande och uppfylla gällande anmälningsskyldighet 
avseende sin verksamhet. För de fall myndighet skulle återkalla tillstånd, bemyndigande eller F-
skattesedel skall vårdgivaren omedelbart informera landstinget om detta.  

Eventuell annan verksamhet som vårdgivaren bedriver skall hållas åtskild från den verksamhet 
som ingår i Hälsoval Blekinge. Vårdgivaren ansvarar för att detta är tydligt även för medborgarna 
och patienterna. Den andra verksamheten får heller inte vara av sådan karaktär att den kan 
minska förtroendet för vårdgivarens uppdrag i hälsovalet.  

7.2  Lagar och förordningar  

Vårdgivaren förbinder sig att bedriva verksamheten i enlighet med gällande konventioner, 
lagstiftning, författningar och Socialstyrelsens allmänna råd. Riktlinjer och föreskrifter som 
utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk skall också följas. Vårdgivaren skall 
därför ha tillgång till adekvat referenslitteratur samt erforderliga lagar och avtal inom 
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verksamhetsområdet.  

Vårdgivaren skall åta sig att följa utvecklingen på området och anpassa verksamheten till 
eventuella nya lagar, författningar och förordningar liksom till övergripande inriktningsbeslut. 

7.3  Regelverk, vårdprogram och riktlinjer   

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten följer av Landstinget Blekinge beslutade mål, regelverk, 
vårdprogram, riktlinjer och policys, som generellt berör den verksamhet som vårdgivaren 
bedriver. Landstinget ansvarar för att kontinuerligt uppdatera och hålla de lokala dokument som 
vårdgivaren bör känna till tillgängliga.   

Vårdprogram, handlingsprogram och överenskommelser som upprättas mellan primärvården 
och andra verksamheter inom landstinget för definierade patientgrupper skall följas.  

Vårdgivaren skall kunna följa upp sina behandlingsresultat utifrån de diagnoser och kriterier som 
gäller inom Landstinget Blekinge.  

Läkare skall använda rutiner som sjukvårdshuvudmannen har fastställt i fråga om 
remisshantering och vårdplanering. Vid behov av remiss till länssjukvården skall denna remiss 
skrivas till länssjukvården inom Landstinget Blekinge. Vårdgivaren skall även ha rutiner för 
uppföljning och bevakning av remisser. Vårdgivaren äger inte rätt att utfärda remiss till 
högspecialiserad vård.  

7.4  Vårdgaranti och övriga patienträttigheter   

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten tillämpar nationella och av Landstinget Blekinge 
fastställda vård- och patientgarantier.  

Inom Södra sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg) gäller fritt vårdsökande 
enligt överenskommelse mellan berörda landsting. Inom Sverige gäller fritt vårdval enligt 
nationella regelverk. Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten följer såväl de nationella som 
regionala riktlinjerna och de tillämpningar som finns.   

Vårdgivaren ansvarar för att personalen vid vårdenheten har kunskap om den nationella 
vårdgarantin och övriga patienträttigheter och för att patienterna får information om sina 
rättigheter.  

Vårdgivaren har en skyldighet att tillse att vårdenheten medverkar i de nationella uppföljningar 
som sker, exempelvis nationell väntetidsmätning och nationell patientenkät.  

7.5  Ledning, styrning och kvalitet  

Vårdgivaren skall åta sig att bedriva ett fortlöpande, systematiskt och dokumenterat arbete med 
kvalitets- och verksamhetsutveckling, så att Hälso- och sjukvårdslagens krav på god kvalitet i 
hälso- och sjukvård tillgodoses. Arbetet skall leda fram till att de krav på kvalitetssystem och 
kontinuerligt utvecklingsarbete som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) uppfylls.  

I Hälso- och sjukvårdslagen ges direktiv om hur vården skall utvecklas, säkras och organiseras:  

 ”Inom hälso- och sjukvården skall kvalitet i verksamheten systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras” (31 § HSL).  
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 ”Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet” (28 § HSL).  

 
I Patientdatalagen (SOSFS 2008:14) anges att det i ledningssystemet skall finnas en infor-
mationssäkerhetspolicy (se även avsnitt 7.28 Kvalitet, uppföljning och granskning och 7.29 Uppföljning 
av mål inom olika kvalitetsområden).  

7.6  Tillgänglighet och vårdgaranti  

Vårdgivaren skall erbjuda vård med hög tillgänglighet inom ramen för den nationella vård-
garantin och de krav landstinget i övrigt ställer. Om vårdgivaren inte kan uppfylla sitt uppdrag 
enligt vårdgarantin skall patienten informeras om detta och aktivt stödjas i att nyttja 
vårdgarantins regler. Vårdgivaren äger inte rätt att utan landstingets medgivande begränsa 
tillgängligheten.  

Vårdgivaren svarar för att vårdsökande har tillgång till läkare och annan behörig personal vid 
besök på mottagningen och för hembesök. När det gäller tillgången till läkare gäller detta hela 
dygnet. På kvällar, nätter och helger sker detta genom medverkan i lokal jourorganisation 
gemensam för hela primärvården.  

Läkarmottagningen skall vara utrustad med ett datoriserat återuppringningssystem eller med en 
telefonväxel som erbjuder möjligheten att avläsa hur många samtal som besvarades respektive 
inte besvarades. Mottagningen skall erbjuda sjukvårdsrådgivning.  

Vid de tider då vårdenheten inte har öppet skall telefonsvarare ge information om vårdenhetens 
öppettider samt hänvisa till alternativa vårdenheter och till den länsgemensamma 
sjukvårdsrådgivningen.   

7.7  Närområdesansvar  

Ansvaret för vården av de blekingar som inte valt någon vårdenhet åvilar den geografiskt 
närmast belägna godkända vårdenheten i förhållande till medborgarens folkbokföringsadress, 
utifrån en fördelning av nyckelkodsområden. Nyckelkodsområden är geografiska områden inom 
kommuner avsett för främst statistikredovisning. Medborgarnas nyckelkodsområde framgår av 
befolkningsregistret.  

Närområdesansvaret är en gemensam angelägenhet som berör hela Hälsoval Blekinge och inte 
bara en enskild vårdenhet. Noggrann samplanering måste därför ske så att en enskild person 
inte hamnar utanför hälso- och sjukvården.   

 
Vilken närmast belägna godkända vårdenhet som gäller för vilket nyckelkodsområde beslutas av 
landstinget utifrån vilka godkända vårdenheter som finns i närområdet. Närområdesindelningen 
kan komma att förändras, om nya vårdenheter öppnat inom kommunen. Förändring av 
närhetsområdena kommer då att ske vid två tillfällen per år, den 1 april och den 1 oktober. Dessa 
omfördelningsdatum gäller oavsett vilket datum den nya vårdenheten öppnar sin mottagning. 
Berörda vårdenheter kommer att informeras innan omfördelningen verkställs. 

 
Om en medborgare som inte valt någon vårdenhet flyttar inom länet kommer personens 
vårdenhetstillhörighet att omföras till den närmast belägna godkända vårdenhet i förhållande till 
medborgarens nya folkbokföringsadress. Samma gäller för nyinflyttade medborgare i Blekinge 
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innan de aktivt valt en vårdenhet.  

7.8  Verksamhetschef  

Vårdgivaren skall senast vid avtalstecknandet ha utsett en namngiven verksamhetschef och en 
medicinskt ledningsansvarig läkare för vårdenheten. Detta kan vara samma person under förut-
sättning av att personen är legitimerad läkare. Verksamhetschefen och den medicinskt 
ledningsansvarige läkaren skall vara väl förtrogna med de lagar, förordningar, föreskrifter, 
riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården, både nationellt och 
lokalt. 

Vid byte av verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig läkare skall vårdgivaren 
skriftligen informera landstinget om detta, innan förändringen träder i kraft.   

7.9  Bemanning och kompetens  

Vårdgivaren ansvarar för att all personal på vårdenheten har adekvat utbildning och kompetens 
och legitimation där så erfordras och i den omfattning som krävs för att tillhandahålla en god 
och säker vård enligt grunduppdraget. För att säkerställa en fortsatt god hälso- och sjukvård med 
hög kvalitet och hög servicenivå skall vårdgivaren se till att all personal i verksamheten 
fortlöpande erhåller erforderlig fort- och vidareutbildning. Anställda av vårdgivaren, som har 
kontakt med vårdsökande och närstående, skall tala och förstå svenska språket.  

Under vårdenhetens öppettider skall vårdenheten vara bemannad med läkare med specia-
listkompetens i allmänmedicin och sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och 
sjukvård eller annan vidareutbildning som bedöms lämplig för att säkerställa uppdraget och 
tillgängligheten. Sjuksköterskan bör dessutom ha förskrivningsrätt.   

Läkare som arbetar med barnhälsovård skall vara specialistkompetent eller ST-läkare inom 
allmänmedicin eller inom barn- och ungdomsmedicin och vara väl insatt i landstingets 
barnhälsovårdsprogram. Sjuksköterska verksam inom barnhälsovården skall ha vidareutbildning 
inom öppen hälso- och sjukvård eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.  

Vårdenheten kan därutöver bemannas med andra specialistläkare, sjuksköterskor och andra 
yrkeskompetenser som krävs för att vårdgivaren skall klara sitt grunduppdrag, som bland annat 
även omfattar rehabilitering och insatser vid psykisk ohälsa.  

Vårdgivaren ansvarar för att även annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal har samma 
tystnadsplikt som hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller även underleverantörer, 
samarbetspartners och deras personal.  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten inte anlitar läkare eller sjukgymnast verksam enligt 
Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller Lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik 
utan landstingets medgivande.  

7.10  Lokaler  

Vården skall bedrivas i för verksamheten inbjudande och säker vårdmiljö. Lokalerna skall vara 
ändamålsenliga och anpassade för den typ av verksamhet som uppdraget avser. Lokalerna måste 
uppfylla de lagar och normer (Arbetsmiljölag, Plan- och bygglag, Miljöbalken etc.) som gäller 
för lokaler där vårdverksamhet bedrivs. Hygienkraven på lokalerna och på städningen av dessa 
skall vara högt ställda för att minska risken för infektioner och smittospridning.  
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Samtliga lokaler skall vara tillgängliga för personer med alla typer av funktionsnedsättningar och 
vara utformade så att vården av patienterna kan ske med full respekt för individens behov av 
integritet och ostördhet. I de verksamheter där barn vistas skall miljön vara barnanpassad.  

Mottagningen skall även vara så utformad att det går lätt för ambulanspersonal att hämta en 
patient på bår.   

Hälsovalssymbolen skall sitta väl synlig vid vårdenhetens entré.   

Ändring av lokalisering skall föregås av ett godkännande av landstinget. Vårdgivaren skall vid 
förändring avseende lokalisering av sin vårdenhet också skriftligen informera de invånare som 
valt vårdenheten.  

7.11  Vårdhygien   

Hälso- och sjukvårdslagen framhåller att vården ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler och med 
god hygienisk standard avseende såväl lokaler, utrustning/maskinpark som arbetsrutiner. Basala 
hygienrutiner skall följas. Vad god hygienisk standard är har ej specificerats av Socialstyrelsen 
utan bedöms av vårdhygienisk expertis bland annat med hjälp av BOV (Byggegenskap och 
Vårdhygien) och kunskapsunderlaget "Att förebygga vårdrelaterade infektioner" från 
Socialstyrelsen. Vårdgivaren förutsätts hålla sig à jour med Vårdhygiens dokument publicerade på 
landstingets intranät resp. Vårdhygien på landstingets externa webb.  

Vid oklarheter har vårdgivaren rätt att kostnadsfritt konsultera landstingets vårdhygienfunktion. 
Vårdhygien kan även medverka vid hälsovalsenhetens årliga inspektioner. Vid eventuella brister 
inlämnar vårdgivaren till hälsovalsenheten en åtgärdsplan som skall vara genomförd inom den 
tidplan som beslutats.  

7.12  Miljö   

Vårdenheten skall följa landstingets miljöpolicy med tillhörande handlingsplan. Se vidare 
Landstingets miljöpolicy med tillhörande handlingsplan 

Vid inköp och upphandling av varor och tjänster utanför landstingets verksamhet skall 
vårdgivaren  

 ställa miljö- och hållbarhetskrav, enligt upphandlingskriterier från Svenska 
Miljöstyrningsrådet AB. Kriterierna finns tillgängliga på webbplatsen www.msr.se  

 ställa krav på att leverantören respekterar grundläggande sociala och etiska krav i sin 
verksamhet. Det innebär att produkten eller tjänsten som levereras skall vara förenlig 
med ILO:s (International Labour Organization) åtta kärnkonventioner, FN:s 
barnkonvention samt det arbetarskydd och den arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet.  

  
Vårdenheter med färre än fem anställda skall arbeta efter ett miljöledningssystem med ständiga 
systematiska miljö- och hållbarhetsförbättringar i verksamheten. Vårdenheter med fem anställda 
eller fler skall senast inom 36 månader efter avtalstecknandet vara miljöcertifierade enligt ISO 14 
001, EMAS (Eco Management and Audit Scheme) eller likvärdigt system.  

Vårdenheten ska vid begäran inkomma med en miljö- och hållbarhetsredovisning och 
beskrivning på hur landstingets miljö- och hållbarhetskrav i Hälsoval Blekinge uppfylls.  

../~$gelbok%202012_version%204.1_%2020111020).doc
../~$gelbok%202012_version%204.2_.doc
http://www.msr.se/
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7.13  Varuförsörjning och förbrukningsartiklar  

Vårdgivaren skall själv ombesörja och bekosta sina inköp av förbrukningsartiklar. Privata 
vårdgivare äger rätt att rekvirera sitt material från landstingets centraldepå till samma kostnad 
som de offentligt drivna vårdenheterna. Se vidare Hälsovalet för vårdgivare, ”Dokument som 
åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 8.5  alternativt på landstingets intranät, Beställning 
och Service/Varor. 

Landstinget Blekinge har träffat ramavtal med ett antal varuleverantörer om köp av vissa 
förbrukningsartiklar. Privata vårdgivare äger hos dessa varuleverantörer rätt att efterhöra om 
köp av förbrukningsartiklar också kan ske på de villkor som avtalats med landstinget. Det 
ankommer i sådana fall på vårdgivaren att träffa ett eget ”hängavtal” med berörd 
varuleverantör.  

7.14  Medicinteknisk utrustning  

All utrustning som behövs för att fullgöra grunduppdraget skall införskaffas och bekostas av 
vårdgivaren. Vårdgivaren ansvarar för att utrustningen som används inom verksamheten 
uppfyller lagar, förordningar, vedertagna normer och krav på tillförlitlighet, prestanda och 
kvalitet för att tillförsäkra en god vård och en ändamålsenlig funktion.   

Vårdgivaren ansvarar för att all utrustning på vårdenheten erhåller fortlöpande service och 
förebyggande underhåll och att detta dokumenteras. Avvikelser avseende utrustningen skall 
dokumenteras och rapporteras i vårdenhetens avvikelseregister i enlighet med gällande regelverk.  

Vårdgivarens spirometri- och EKG-utrustning skall kunna leverera undersökningsresultatet i det 
filformat som landstinget anger. Resultatet kommer att lagras centralt hos landstinget, så att det 
även kan nås av annan vårdverksamhet vid behov och efter godkännande från patienten. Den 
utrustning som landstinget använder sig av är för närvarande av fabrikatet Diagnostica för 
spirometri och av fabrikatet Cardiolex för EKG.  

7.15  IT-tjänster  
Vårdgivarens verksamhet ingår som en integrerad del av hälso- och sjukvården i landstinget och 
vårdgivaren skall därför använda de IT-system, bland annat elektronisk patientjournal, som 
landstinget anger i sina riktlinjer. Riktlinjerna och vårdgivarens rättigheter och skyldigheter 
framgår av bilaga 2. Utgångspunkten är att dessa system är en integrerad del i arbetet med att 
tillgodose patientens behov och säkerhet.  

Vårdgivaren skall ingå i sammanhållen journalföring, enligt Patientdatalagen, för att möjliggöra 
direktåtkomst till patientuppgifter mellan vårdgivare.  

För att reglera IT-säkerheten skall vårdgivaren enligt Personuppgiftslagen teckna ett 
personuppgiftsbiträdesavtal med landstinget, som genom detta blir personuppgiftsbiträde.  

7.16  Dokumentation och journalhantering  
Vårdgivaren och anställd personal skall dokumentera sina åtgärder i enlighet med Patient-
datalagen. Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten hanterar dokumentationen, arkivmaterial 
och annan information i sin verksamhet avseende uppdraget i enlighet med gällande lagar och 
författningar.   

Vårdgivaren är ansvarig för utfärdande av vårdintyg, rättsintyg och dödsbevis, utlåtande till 
Försäkringskassan och övriga intyg som är förenade med grunduppdraget. Vårdgivaren skall 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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följa uppgjorda rutiner för utdrag av information enligt Personuppgiftslagen.   
I den utsträckning det erfordras för utredning och behandling av enskild patient har vårdgivaren 
rätt och skyldighet att kostnadsfritt erhålla och tillhandahålla kopia av patientjournal, från och till 
den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården, vårdenheter inom Hälsoval Blekinge eller 
vårdgivare med vårdavtal. I förekommande fall krävs patientens samtycke. Vårdgivaren skall i 
dessa fall medverka till att patientens samtycke kan erhållas.   

Vårdgivaren skall vid avtalets upphörande, utan ersättning, överlämna uppgifter i patient-
journaler till landstinget eller till vårdenhet som landstinget anvisar. I förekommande fall krävs 
patientens samtycke. Vårdgivaren skall i detta fall medverka till att patientens samtycke kan 
erhållas.  

Vid överlämnande av kopior av patientjournal till medborgaren ansvarar vårdgivaren för att 
vårdenheten följer gällande lagstiftning och landstingets avgiftsregler.   

7.17  Läkemedel  
Vårdgivaren ansvarar för att vårdenhetens läkemedelsbehandling sker på ett rationellt, säkert och 
kostnadseffektivt sätt med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. Vid 
förskrivning av läkemedel ansvarar vårdgivaren för att vårdenheten följer den av 
Läkemedelskommittén i Landstinget Blekinge utgivna rekommendationslistan på läkemedel, 
uppsatta kvalitetsmål och övriga rekommendationer och riktlinjer från Läkemedelskommittén 
och landstinget. Läkemedelskommittén och landstinget kommer kontinuerligt att följa 
läkemedelsförskrivningen och i dialog med vårdenheten diskutera resultatet av uppföljningen.   

Vårdgivaren förbinder sig att vid förskrivning av läkemedel på vårdenheten eller hos 
underleverantör ange förskrivarkod och arbetsplatskod, både i klartext och i streckkodsformat, 
på receptblanketten eller på det elektroniskt överförda receptet till apoteket. Arbetsplatskoden 
tilldelas av landstinget. Vårdgivaren ansvarar för vårdenhetens samtliga kostnader att hänföra till 
recepthanteringen.   

Det åligger vårdgivaren att ta del av Läkemedelskommitténs informationsmaterial och 
inbjudningar till utbildningar. Vårdgivaren ansvarar vidare för att vårdenheten minst en gång 
per år avsätter tid för producentobunden läkemedelsinformation, analys av 
förskrivningsmönster och andra frågor som avser läkemedel tillsammans med representanter 
från Läkemedelskommittén.  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten erbjuder influensa- och pneumokockvaccination till 
förtecknade medborgare hemmahörande i Blekinge. Vaccinationen är för närvarande gratis för 
personer som är 65 år och äldre. Privata vårdgivare kan utnyttja landstingets upphandlade avtal 
med vaccinleverantörer.   

Vårdgivaren har kostnadsansvaret för alla allmänläkemedel, oavsett förskrivare, som skrivs ut till 
de medborgare som finns förtecknade på vårdenheten. Utformningen av ersättningen till 
vårdgivarna för detta framgår under avsnitt 8 Ekonomi. Vilka läkemedel som räknas som 
allmänläkemedel beslutas av Läkemedelskommittén och redovisas i bilaga 4. Läkemedels-
kommittén har även uppdraget att arbeta med kvalitetsindikatorer.  

Kliniska prövningar av läkemedel som genomförs vid vårdenheten av vårdgivaren eller som 
vårdgivaren medverkar i, skall meddelas landstinget och Läkemedelskommittén.   
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7.18  Medicinsk service  

Vårdgivaren skall ombesörja att erforderliga laboratoriemedicinska och röntgendiagnostiska 
undersökningar och analyser genomförs. Vårdgivarens egna resurser (avser patientnära analyser) 
eller landstingets laboratorier skall anlitas. Från och med 2013 avser landstinget att ge 
vårdgivaren möjlighet att även anlita andra laboratorier än landstingets egna under förutsättning 
att kvaliteten på undersökningen, omhändertagandet av prover, analysen och den elektroniska 
överföringen av provsvaret håller samma kvalitet som om den gjorts vid landstingets 
laboratorier. 

 
Förteckning på rekommenderad laboratorieutrustning för en vårdenhet framgår av bilaga 3. 
Bilagan innehåller även uppgift på vilka analysmetoder som används inom primärvården i 
landstinget.  

Vid remittering för medicinsk service ansvarar vårdgivaren för att vårdenheten använder av 
landstinget beslutad rutin.  

Vårdgivaren skall elektroniskt kunna överföra vissa undersökningsresultat för central lagring 
hos landstinget (se vidare avsnitt 7.14 Medicinteknisk utrustning).  

Vårdgivaren ansvarar för att all utrustning för patientnära analyser erhåller fortlöpande service 
och förebyggande underhåll och att kvalitetskontroller av utrustningen genomförs regelbundet. 
Vårdgivaren betalar för samtliga laboratorieundersökningar och laboratorieanalyser för för-
tecknade personer. Vårdgivaren har också kostnadsansvar för medicinsk service som beställts 
vid vårdenheten åt utomlänspatienter, asylsökande, gömda och utländska patienter. Prover 
enligt smittskyddslagen bekostas av vårdenheten. Se vidare under avsnitt 8 Ekonomi.  

Landstinget äger rätt att granska vårdgivarens nyttjande av medicinsk service.  

7.19  Ordination av hjälpmedel och medicintekniska produkter  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten förskriver hjälpmedel till patienter med 
funktionsnedsättning orsakade av såväl somatiska som psykiska besvär, sjukdom och skada. De 
hjälpmedel som används i patientens hem- och närmiljö bör förskrivas i samband med 
hembesök. Förskrivning av hjälpmedel som behöver utprovas i hemmet ska i huvudsak anses 
höra till hemsjukvårdens ansvarsområde. 

Vårdenheten skall ha tillgång till behörig hälso- och sjukvårdspersonal som efter utbildning 
skall ha uppgiften att förskriva hjälpmedel och medicintekniska produkter enligt Landstinget 
Blekinges fastställda regelverk. Vid beställning av hjälpmedel skall vårdenheten anlita av 
landstinget antagna leverantörer.   

Det är endast vårdenheten som har personen förtecknad som har rätt att skriva ut hjälpmedel. 
Vilka hjälpmedel som kan förskrivas framgår av Hjälpmedelshandboken. Vårdenheten har 
kostnadsansvar för de hjälpmedel som förskrivs. Inkontinenshjälpmedel ingår inte i vårdenhetens 
kostnadsansvar. Se vidare under avsnitt 8.7 Hjälpmedel.  

7.20  Tolk  

Vårdgivaren skall tillhandahålla tolk till patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska 
språket eller har behov av teckentolk (döva, dövblinda och gravt hörselskadade). Landstingets 
riktlinjer för tolkservice skall följas. Anlitande av tolk eller tolkförmedling med vilken 
landstinget har avtal är kostnadsfritt för vårdgivaren. Se vidare under avsnitt 8 Ekonomi samt på 

http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/sastyrslandstinget/organisation/landstingsservice/hjalpmedelscenter/anvisningarforutskrivningavhjalpmedel.4.2094adf512699d5d9d0800015318.html
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landstingets intranät under Beställning och service/Tolkservice. 

7.21  Sjukresor  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten har kännedom om och följer landstingets regler för 
sjukresor. Se vidare Hälsovalet för vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och 
regelbok, punkt 7.21.”  

Vårdenheten skall vid behov informera patienter om reglerna, utfärda erforderliga intyg för 
sjukresa och vara behjälplig vid beställning av resa.  

7.22  Säkerhet  

Vårdenheten skall tillhandhålla en säker och trygg miljö för patienter, besökare och anställda. 
Hot och risker skall identifieras och åtgärder för att i möjligaste mån undvika dessa skall vidtas. 
Säkerhetsansvaret skall vara tydligt beskrivet på vårdenheten. 

Genomgång av brandskyddet skall ske kontinuerligt och all personal skall erhålla utbildning i 
brandskydd. Vårdenhetens lokaler skall vara utrustade med brandvarnare. 

Reservrutiner skall finnas för avbrott i infrastrukturen (el, vatten, telefoni, data). Skulle någon 
oplanerad händelse ske som kan bero på bristande säkerhet skall detta rapporteras i 
vårdenhetens avvikelsesystem.  

7.23  Försäkringar  
Vårdgivaren skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla egendomsförsäkring, ansvars-
försäkring och samtliga de försäkringar som vårdgivaren enligt tillämpliga författningar är 
skyldig att inneha. Försäkringarna skall vara på sådana belopp och övriga villkor som är 
sedvanliga för en verksamhet av aktuellt slag. Vårdgivarens ansvar är inte begränsat till de 
belopp som omfattas av de försäkringar som vårdgivaren tecknat.  
För den verksamhet som bedrivs enligt detta avtal gäller Landstinget Blekinges patientförsäkring 
med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Vårdgivaren har skyldighet att utan 
kostnad lämna intyg, journaler, med mera som LÖF:s skaderegleringsbolag Personskadereglering 
AB (PSR) begär för de patienter som behandlats hos vårdgivaren. Detta gäller även om skadan 
inträffat på annan vårdenhet, men patienten har en eller flera vårdepisoder hos vårdgivaren.  

Vårdgivaren skall, om så begärs, före tillträdesdagen eller under avtalsperioden, tillhandahålla 
bestyrkta kopior av samtliga försäkringsbrev samt bevis att samtliga förfallna försäk-
ringspremier erlagts.  

7.24  Samverkan  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten samverkar med berörda vårdgrannar, myndigheter, 
organisationer och övriga i patientens vård engagerade personer när patientens behov inte kan 
tillgodoses enbart av vårdenheten. Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten aktivt medverkar till 
att skapa en sammanhållen vårdkedja i syfte att bidra till en välfungerande vårdprocess utifrån 
patientens och närståendes perspektiv. Vårdenheten har vid remittering en skyldighet att 
informera patienten om tillämpning av vårdgarantin. Vårdgivaren skall se till att vårdenheten i 
rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen ansvarar för och medverkar i planeringen kring 
enskild patient tillsammans med engagerade parter såsom Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och kommunala verksamheter.  

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten aktivt medverkar i samordning, samarbete och 
informationsöverföring mellan specialistvård, öppenvård och kommunal hälso- och sjukvård. 
Samarbetet mellan landstinget och kommunerna regleras i lokala samarbets- och samverkansavtal 
baserade på ett regionalt ramavtal som vidareutvecklas kontinuerligt. Vårdgivaren ansvarar för att 
vårdenheten i tillämpliga delar följer dessa avtal.  

 
Vårdenheten skall utifrån sitt breda uppdrag samverka med vårdgrannar och andra 
samhällsaktörer. Vårdenheten skall aktivt delta i det befolkningsinriktade hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet i närområdet. Vårdgivaren skall tillsammans med övriga 
primärvårdsaktörer i samma kommun gemensamt ombesörja att minst en aktör finns 
representerad i hemkommunens folkhälsovård.  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten samverkar med Sjukvårdsrådgivningen, 1177, då det 
gäller tillgänglighet, medicinska prioriteringar och egenvårdsråd.   

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten samverkar med bland annat Läkemedelskommittén 
och STRAMA genom att bl.a. utse ett s.k. STRAMA-ombud på vårdenheten. STRAMA är ett 
samverkansorgan med syfte att verka för samordning av frågor som rör förutsättningar att 
bevara möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner.  

Riktlinjer och överenskommelser som rör samverkan inom landstinget lokalt eller regionalt skall 
följas. Vårdgivaren ansvarar också för att vårdenheten är delaktig i planering och utveckling av 
primärvården i samverkan med landstinget, kommuner och andra vårdaktörer. Vårdgivaren skall 
på uppmaning av landstinget, inlämna en samverkansplan som beskriver hur vårdcentralen 
samverkar med landstinget, kommunen och andra vårdaktörer. 

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten följer överenskommelserna om samverkansformer 
(angående information, utbildning med mera) mellan läkemedelsföretag respektive medicin-
tekniska företag och anställda i den offentliga hälso- och sjukvården enligt överenskommelse 
mellan LIF (de forskande läkemedelsföretagen), Swedish medtech och Sveriges kommuner och 
landsting.  

7.25  Nationella kvalitetsregister  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten registrerar i de nationella kvalitetsregister som 
landstinget har beslutat skall vara obligatoriska, Nationella diabetesregistret, Svenska 
palliativregistret och RiksSår.  

7.26  Utvecklingsarbete  

Vårdgivaren skall medverka i det utvecklingsarbete som sker inom landstinget, såsom utveckling 
av behandlingsrutiner, vårdprocesser, nyckeltal med mera. Vårdgivaren ansvarar för att 
vårdenheten på anmodan av landstinget deltar i detta arbete (se vidare avsnitt 6.2.14 Forskning 
och utveckling och 7.24 Samverkan).  

7.27  Underleverantörer  

Vårdgivaren kan anlita underleverantörer avseende del av sitt grunduppdrag och för service- 
tjänster. Vårdgivaren ansvarar för underleverantörens åtagande och eventuell underlåtenhet på 
samma sätt som för sin egen verksamhet. Underleverantör som skall utföra del av uppdraget 
skall godkännas av landstinget. Detta innebär dock inte att landstinget tar över något ansvar från 
vårdgivaren avseende underleverantörs åtagande.  
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Vårdgivare verksamma enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652) om 
ersättning för sjukgymnastik får inte anlitas som underleverantör så länge de är verksamma enligt 
dessa lagar. Detta förhindrar inte att vårdgivaren samverkar med annan offentligt finansierad 
vårdgivare, utan att denne ingår i vårdgivarens verksamhet, så länge den samverkande vård-
givaren inte uppbär ersättning från vårdgivaren.  

7.28  Kvalitet, uppföljning och granskning  

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten har ett kvalitetsledningssystem i enlighet med So-
cialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
SOSFS 2011:9. 

Vårdgivaren ansvarar även för att vårdenheten har ett system för avvikelsehantering så att 
uppföljning kan ske. Arbetet skall bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens handbok för 
patientsäkerhetsarbete ”Händelseanalys och riskanalys”.  

Landstinget Blekinge har rätt att granska den utförda verksamheten, utifrån hur vårdgivaren 
genomför sitt uppdrag och den medicinska kvaliteten på uppdraget. Uppföljningsmöten skall 
hållas kontinuerligt mellan landstinget och vårdgivaren. Vårdgivaren ansvarar för att 
vårdenheten tillhandahåller de uppgifter som behövs för granskningen. Landstinget har rätt att 
använda utomstående granskare och svarar för de kostnader som avser granskaren.   

Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten är tillgänglig för och medverkar i, kvalitetsrevisioner 
och undersökningar av exempelvis tillgänglighet och patienttillfredsställelse på det sätt och vid 
den tidpunkt som bestäms av Landstinget Blekinge. Detta inkluderar vid behov utlämnandet av 
patientuppgifter. Exempel på sådana mätningar är den nationella väntetidsmätningen och den 
nationella patientenkäten. Vårdgivaren ansvarar för att vårdenheten vid begäran från Landstinget 
Blekinge levererar efterfrågad data och patientuppgifter för enkätutskick. Landstinget Blekinge 
har rätt att såväl använda som publicera resultaten och kräva att vårdgivaren offentliggör 
vårdenhetens resultat. Publicering och redovisning skall ske vid den tidpunkt och på det sätt som 
landstinget fastställt och i de system eller i de sammanhang som landstinget anvisar.  

Landstingets uppföljning omfattar även rätten att göra de kontroller som behövs för att bedöma 
om vårdgivarens underlag för ersättning till vårdenheten är korrekt.  Även landstingets revisorer 
omfattas av rätten att granska de underlag som ligger till grund för regleringen av ersättningen. 

Uppföljning av uppsatta mål och kvalitetsmått skall ske i enlighet med landstingets anvisningar 
eller på landstingets begäran. Landstinget Blekinge äger rätt att årligen revidera kvalitetsmål och 
mätningar av dessa, utifrån aktuell forsknings- och utvecklingskunskap. Graden av måluppfyllelse 
kan för vissa indikatorer kopplas till ett system med bonus och vite för goda respektive sämre 
resultat.  

Vårdgivaren skall årligen till landstinget redovisa sitt informationssäkerhetsarbete (enligt 
SOSFS 2008:14).  

7.29  Uppföljning av mål inom olika kvalitetsområden  

De kvalitetsområden som Landstinget Blekinge anger för uppföljning av hälsovalet sam-
manfaller med Socialstyrelsens strategier för ”God vård” (SOSFS 2005:12). ”God Vård” är 
framtaget av Socialstyrelsen som vägledning för arbete med kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
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och sjukvården. Därtill har landstinget gjort tillägg avseende hälsofrämjande arbete. 
Även om författningen har ersatts den 1 januari 2012 av SOSFS 2011:9 väljer landstinget att 
behålla indelningen avseende kvalitetsområden i enlighet med ”God Vård”. 

Landstinget kommer årligen att genomföra uppföljningar och revisioner av vårdenheternas 
verksamheter. Uppföljningarna och revisionerna sker både i dialog med vårdenheterna eller 
självständigt av landstinget. Det är viktigt för vårdens utveckling att landstinget och vård-
enheterna uppnår samtliga mål. Uppföljningen görs en till tre gånger per år i samband med 
landstingets övriga verksamhetsuppföljningar. Vårdenheterna är då skyldiga att lämna efter-
frågade uppgifter. Informationen om vårdenhetens resultat kan komma att presenteras löpande 
för medborgarna i Blekinge.  

7.29.1  Kvalitetsområden i enlighet med God Vård  

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård 

En hälsoinriktad hälso- och sjukvård innebär att det vårdande och behandlande synsättet 
integreras med det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsättet och blir en självklar 
del i all vård och behandling och i alla möten med patienter. Vårdgivaren skall på individnivå 
arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, såväl primär- som 
sekundärpreventiva, egenvårdsråd och tidigt upptäcka riskfaktorer. 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård  
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården skall bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov 
på bästa möjliga sätt.  

Säker hälso- och sjukvård  

Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador skall förhindras genom ett aktivt riskföre-
byggande arbete.  

Patientfokuserad hälso- och sjukvård  
Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för 
individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska 
besluten.  

Effektiv hälso- och sjukvård  

Effektiv hälso- och sjukvård innebär att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå 
uppsatta mål. Vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på 
tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna.   

Jämlik hälso- och sjukvård  

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.  

Hälso- och sjukvård i rimlig tid  

Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att alla patienter får vård i rimlig tid och att landstinget 
lever upp till minst vårdgarantin inom samtliga verksamheter.  

7.29.2  Hälsoinriktad hälso- och sjukvård  

Mål: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder skall följas. 
Vårdenheterna skall i alla planerade patientbesök med patienter i åldern 13-75 år på ett 
systematiskt sätt ta upp frågor som rör sambandet mellan patientens hälsa och levnadsvanor 
(tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och kost). Vid behov skall interventioner 
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genomföras och följas upp ur såväl medicinska som patientupplevda aspekter. Hela förloppet 
skall registreras i journalsystemet. 
 
Målet följs upp genom: 
  

 uppföljning av antalet patienter mellan 13-75 år, med vilka samtal förts om tobak, 
alkohol, fysisk aktivitet respektive kost per 1 000 förtecknade medborgare i 
åldersintervallen på vårdenheten, där registrering av levnadsvanor har gjorts  

 andelen influensavaccinerade, förtecknade personer 65 år och äldre. Målet är att 75 % av 
den äldre befolkningen vaccineras årligen.  

 
För att skapa en samlad bild av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet som 
bedrivs idag inom primärvården, skall vårdenheterna under 2012 dokumentera och redovisa detta 
enligt följande: 

 nulägesbeskrivning av vårdenhetens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
inklusive en beskrivning av befintlig kompetens och behov av framtida kompetens på 
vårdenheten inom detta område. Redovisningsdatum 2012-02-29 

 handlingsplan, antagen av vårdenhetens ledningsgrupp, med vårdenhetens mål för det 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet år 2012-2013. Redovisningsdatum 
2012-03-31. 

7.29.3  Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård  

Mål: Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och den medicinska kvaliteten skall relateras 
till nationellt framtagna mål och mått. Kvaliteten skall kunna följas upp och vara dokumenterad 
för att möjliggöra extern granskning och medicinsk revision.  

 
Målet följs upp genom redovisning av:  

 av vårdenhetens förtecknade medborgare med diagnosen diabetes som är av vårdenheten 
registrerade i Nationella diabetesregistret. Målet är minst 80 procent  

 total behandling med antibiotika mätt som det totala antalet utfärdade recept per 1 000 
förtecknad medborgare, d.v.s. inte enbart enhetens egen förskrivning. Målvärdet är 
medelvärdet för samtliga landsting i Sverige. 

 Ovanstående kvalitetsmål är det enda kvalitetsmål för läkemedel som 2012 kopplas till en 
 ekonomisk ersättning vid måluppfyllelse. Målet innebär fokus på regeringens, SKL:s och 
 STRAMA:s satsning på minskad antibiotikaförbrukning som del i en nationell patient-
 säkerhetssatsning.  
 
Målet följs också upp genom följande indikatorer:  

 de vid vårdenheten anställdas kompetens  

 de vid vårdenheten anställdas deltagande i kompetensutveckling under året rekom-
menderad av landstinget.  

7.29.4  Säker hälso- och sjukvård   

Mål: Vårdenhetens verksamhet skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och ut-
formas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt.  
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Målet följs upp genom följande indikatorer:  

 förskrivning av läkemedel med antikolinerga effekter till förtecknade medborgare > 75 
år. Läkemedel med betydande antikolinerg effekt (medel mot urinträngningar) är inte 
upptagna på rekommendationslistan för Blekinge då den kliniska nyttan bedöms som 
begränsad i förhållande till preparatens biverkningar. Därför bör användningen vara så 
låg som möjligt, särskilt till äldre 

 förskrivning av långverkande bensodiazepiner till förtecknade medborgare > 75 år.   
Förskrivningen bör vara så låg som möjligt pga. risken för tillvänjning samt biverkningar. 

Blekinge har i jämförelse med andra landsting en inte önskvärd hög förskrivning 

 förskrivning av inflammationsdämpande läkemedel till förtecknade medborgare > 75 år.  
Detta är en läkemedelsgrupp där förskrivning till äldre bör vara noga övervägd och av 
kortvarig karaktär då risken för allvarliga biverkningar från mage/tarm, hjärta och njurar 
är överhängande  

 upprättande av patientsäkerhetsberättelse för vårdenheterna enligt landstingets 
anvisningar. 

7.29.5  Patientfokuserad hälso- och sjukvård  

Mål: Vården skall ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar 
och värderingar.  

Målet följs upp genom följande indikator:  

 resultat för vårdenheten hämtade från den nationella patientenkäten. Enkäten mäter, 
utifrån vårdenheten, slumpvis utvalda patienters upplevelse av:  
o tillgänglighet  
o information  
o bemötande  
o delaktighet  
o trygghet.  

7.29.6  Effektiv hälso- och sjukvård 

Mål: Tillgängliga resurser skall utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. 

Målet följs upp genom redovisning av:  

 täckningsgraden. Vårdenhetens förtecknade medborgares konsumtion av öppen hälso- 
och sjukvård skall så långt detta är möjligt ur medicinskt hänseende tillgodoses hos den 
valda vårdenheten eller hos de med vårdenheten samverkande vårdgivarna på 
primärvårdsnivå. För att stimulera till detta kommer vårdenheternas täckningsgrad att 
mätas varje månad och de vårdenheter som har en täckningsgrad som är högre respektive 
lägre än medelvärdet kommer att erhålla ett tillägg respektive avdrag på sin hälso- och 
sjukvårdspeng. Målvärde är således alla vårdenheters genomsnittliga täckningsgrad. 

 
 Målet följs också upp genom följande indikatorer:  

 

 utnyttjandegraden av medicinsk service. Avvikelser med mer än 15 procent från median 
kan leda till att landstinget initierar en medicinsk revision av verksamheten  

 undvikbar slutenvård enligt definition från ”Öppna jämförelser”.  
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7.29.7  Jämlik hälso- och sjukvård  

Mål: ”En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” är en ledstjärna för 
svensk hälso- och sjukvård.  

Målet följs upp genom följande indikatorer:  

 att landstinget följer upp graden av jämlik hälso- och sjukvård i Blekinge genom den 
nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”  

 att landstinget mäter samtliga förekommande mål ur ett genderperspektiv där detta är 
möjligt. 

 

7.29.8  Hälso- och sjukvård i rimlig tid  

Mål: Vårdenheten skall till 100 procent uppfylla den nationella vårdgarantin. 

Målet följs upp genom redovisning av: 

  andelen patienter som erbjuds läkarbesök inom vårdgarantins sju dagar. 

Målet följs också upp genom följande indikatorer: 

 telefontillgängligheten via den nationella väntetidsmätningen  

 andel besök vid jourmottagningarna i länet.  
 

7.30  Information  

Landstinget kommer att informera medborgarna om vårdenhetens kontaktuppgifter och om 
dess grunduppdrag. Vårdenheten skall därför förse landstinget med uppgifter för publicering i 
telefonkataloger och söktjänster på internet.  När en förändring sker skall vårdenheten lämna 
uppdaterad information till landstinget.  

Landstinget kommer att på sin webbplats eller på 1177.se publicera resultatet från olika 
jämförelser utifrån patientenkäter och andra mätningar. Länkar till dessa resultat skall finnas på 
vårdenhetens webbplats.  

Landstinget ansvarar för att vårdenheterna via landstingets webbplats och nyhetsbrevet 
Hälsovalsnytt kan ta del av sådan verksamhetsinformation som behövs för att fullgöra 
uppdraget. Vårdenheten har ansvar för att söka aktuell verksamhetsinformation som landstinget 
ger ut på landstingets webbplats. 

Vårdenheten skall följa de riktlinjer för patientinformation som landstinget ger ut. Det innebär 
bland annat att vårdenheten skall bereda plats för det grundutbud av information om patienters 
rättigheter och skyldigheter som landstinget ger ut. Vårdenheten skall också tillhandahålla 
valblankett för hälsoval. Informationen tillhandahålls kostnadsfritt och skall finnas på väl synlig 
plats i vårdenhetens väntrum. Vårdgivaren ansvarar för att aktuell information kommuniceras 
med patienterna (se vidare Hälsovalet för vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning 
och regelbok”, punkt 7.30).  

http://www.1177.se/Blekinge/?ar=True
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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Vårdenheten skall använda hälso- och sjukvårdsinformation från 1177.se i sina kontakter med 
patienter och brukare. Informationen som finns på 1177.se erbjuder kvalitetssäkrad och 
producentoberoende information och ägs av alla landsting och regioner. 

Vårdenhetens information skall följa de riktlinjer som finns i landstingets handikappolitiska 
program. Det innebär bland annat att alla grupper i samhället skall kunna ta del av informa-
tionen. På efterfrågan skall vårdenheten tillhandahålla information i anpassade former (se vidare 
Hälsovalet för vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 7.30). 

Vårdenheten skall tydligt visa att den är godkänd och ingår i Landstinget Blekinges hälsoval. 
Hälsovalssymbolen skall användas i all kommunikation med medborgarna.  
Landstinget ansvarar för att medborgarna får grundläggande information i samband med 
exempelvis influensavaccination. Vårdenheten har också möjlighet att delta i samlingsannonser 
gällande öppettider och kontaktuppgifter som landstinget tar fram i samband med vaccination 
och semesterperioder. Det bekostas då av vårdenheten.  

7.31  Marknadsföring  
Marknadsföringslagen skall följas. Vårdgivaren ansvarar för att vårdenhetens marknadsföring av 
egen verksamhet är saklig. Beträffande riktlinjer för marknadsföring (se vidare Hälsovalet för 
vårdgivare ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok, punkt 7.31”). 

Vårdenheter som bedrivs i offentlig regi inom landstinget skall följa landstingets grafiska profil. 
Privata vårdgivare skall på ett av landstinget fastställt sätt ange att de är en del av Hälsoval 
Blekinge och arbetar på uppdrag av Landstinget Blekinge. De använder däremot inte 
Landstinget Blekinges logotyper eller grafiska profil i övrigt.  

Reklam för behandlingsmetoder och preparat som inte är förenliga med vetenskap och beprövad 
erfarenhet får inte finnas i väntrummen eller kommuniceras med patienterna. Detta gäller även 
för vårdenhetens kommunikation via Internet.  

Partipolitisk information i form av affischer och flygblad eller liknande skall inte förekomma i 
väntrum eller andra lokaler där patienterna uppehåller sig.  

7.32  Förtroendenämnden i Blekinge  
Förtroendenämnden arbetar med att hjälpa patienter, vårdtagare och anhöriga om det uppstår 
problem i kontakten med vården. Förtroendenämnden kan  

 utreda problem som uppstår inom hälso- och sjukvård som bedrivs av eller på uppdrag 
av landstinget eller kommunerna i länet  

 informera och svara på frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet  

 förmedla kontakter mellan patient, vårdtagare, anhöriga och vården  

 föreslå förbättringar utifrån de synpunkter som lämnas.  
 
Vårdgivaren skall samarbeta med Förtroendenämnden och lämna de uppgifter som nämnden 
behöver för att fullgöra sitt uppdrag.  

7.33  Vårdgivarens ansvar för krav från tredje man  

Vårdgivaren har fullt ansvar för uppdraget och för all skada och alla förluster som kan 
komma att orsakas i uppdraget.   

Vårdgivaren skall hålla landstinget skadeslös om krav väcks mot landstinget som en följd av 

http://www.1177.se/Blekinge/?ar=True
http://www.1177.se/Blekinge/?ar=True
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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vårdgivarens handlande eller underlåtenhet att handla.   

Landstinget skall genast underrätta vårdgivaren om krav framställs mot landstinget som avses i 
föregående stycke och skall inte utan vårdgivarens samtycke göra medgivanden eller träffa 
uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka vårdgivarens ersättningsskyldighet. 
Landstinget är därtill skyldigt att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av 
att krav mot landstinget framförs vilket omfattas av vårdgivarens ersättningsskyldighet.  

7.34  Vårdgivarens ansvar gentemot uppdragsgivaren  

Vårdgivaren skall ersätta landstinget för samtliga kostnader och förluster som landstinget 
åsamkas som en följd av att vårdgivaren bryter mot förpliktelse i ”Uppdragsbeskrivning och 
regelbok för godkännande”.  

 

7.35  Meddelarfrihet och insyn  

Meddelarfrihet för anställda hos landstinget regleras i svensk lag. Anställda hos privata 
vårdgivare, inklusive underleverantörer, skall omfattas av en liknande meddelarfrihet. Vård-
givaren förbinder sig därför att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller 
efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för 
offentliggörande i tryckt skrift eller i radioprogram eller andra upptagningar. Förbudet gäller inte 
sådana meddelanden som avser företagshemlighet som skyddas av Lagen om skydd för 
företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för vårdgivarens anställda utanför det 
verksamhetsområde som uppdraget omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av 
meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 16 kapitlet i Sekretesslagen.   

Enligt kommunallagen 3:19 skall landstinget tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och följa 
upp vårdgivarens verksamhet.   

7.36  Force majeure  

Parterna är befriade från åtagande om parts respektive åtagande förhindras av force majeu-
rekaraktär. Som force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, miljökatastrof, 
allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som 
förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. Arbetskonflikt som har sin grund i 
brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.   

Landstinget skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse.  

Någon befrielse från åtagande föreligger dock inte för vårdgivaren om händelsen är att beteckna 
som stor olycka, allvarlig händelse eller katastrof, där vårdgivaren har ett åtagande i 
”Uppdragsbeskrivning och regelbok för godkännande”. 
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8 Ekonomi  

8.1  Ersättning för uppdraget  

Vårdgivare inom Hälsoval Blekinge får månadsvis ersättning från landstinget i form av en hälso- 
och sjukvårdspeng och en läkemedelspeng för att bedriva verksamhet vid sin vårdenhet. 
Vårdgivaren kan därutöver få målrelaterad ersättning och ersättning för vård av patient som inte 
har valt vårdenheten. Ersättning betalas endast ut till godkända vårdenheter inom Hälsoval 
Blekinge, som har ett avtal eller en vårdöverenskommelse med landstinget. Ingen ersättning 
betalas ut till eventuella underleverantörer.  

De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en vårdenhet inom Hälsoval Blekinge kan 
förändras genom politiskt beslut (se vidare avsnitt 4.1 Avtal).  

8.1.1  Hälso- och sjukvårdspeng  

Inom Hälsoval Blekinge finansieras vårdgivarens kostnader av en hälso- och sjukvårdspeng. 
Hälso- och sjukvårdspengen är dimensionerad för att vårdgivaren skall få ekonomiska 
förutsättningar att ta ett kostnadsansvar för all hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå till de 
medborgare som valt vårdenheten i enlighet med grunduppdraget. De eventuella 
tilläggsuppdrag som vårdgivaren åtar sig utöver grunduppdraget ersätts i särskild ordning.   

Hälso- och sjukvårdspengen skall omfatta följande delar:  

 finansiering av den egna vårdenhetens drifts- och kapitalkostnader, inklusive lokal-
kostnader  

 förtecknade medborgares besök hos vårdaktörer som är underleverantör till vårdenheten  

 förtecknade medborgares besök hos andra vårdenheter inom hälsovalet 

 förtecknade medborgares besök hos läkare med ersättning enligt lag om läkarvårds-
ersättning och sjukgymnast med ersättning enligt lag om ersättning för sjukgymnastik  

 förtecknade medborgares besök hos vårdgivare på primärvårdsnivå utanför länet   

 förtecknade medborgares konsumtion av medicinsk service beställd av vårdenheten eller 
annan vårdenhet inom Hälsoval Blekinge eller läkare med ersättning enligt lag om 
läkarvårdsersättning.  

 
Åldersrelaterad ersättning  

Hälso- och sjukvårdspengens storlek beror på de förtecknades ålder. Förtecknade är de 
medborgare som valt vårdenheten eller som bor inom vårdenhetens närområde utan att ha gjort 
ett eget val av vårdenhet (se vidare avsnitt 5 Medborgarnas val av vårdenhet). Olika åldersintervall 
ger olika poäng och därmed också en differentierad hälso- och sjukvårdspeng per medborgare. 
Den totala ersättningen per poäng och år under 2012 är 2 639 kronor exklusive moms och 
2 718 kronor inklusive kompensation för moms. Följande ersättningar ges per åldersgrupp och 
förtecknad medborgare:  
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Åldersintervall Poäng Ersättning/individ exkl. 

momskompensation 
Ersättning/individ inkl. 
momskompensation 

0-6 år 1,00 2 639 kronor 2 718 kronor 

7-39 år 0,40 1 056 kronor 1 087 kronor 

40-64 år 1,00 2 639 kronor 2 718 kronor 

65-74 år 2,00 5 278 kronor 5 436 kronor 

över 75 år 2,50 6 598 kronor 6 795 kronor 

 
Uppgifterna som ligger till grund för beräkningen av hälso- och sjukvårdspengen hämtas från 
listningssystemet den 20:e i månaden innan utbetalningen sker. Skulle den 20:e vara en helgdag 
sker uttaget närmast följande vardag.  

Momskompensation   
Särskild momskompensation utbetalas till privata vårdgivare med tre procent på den fasta hälso- 
och sjukvårdspengen. På övriga ersättningar utgår ingen momskompensation. Den särskilda 
momskompensationen är till för att kompensera utebliven möjlighet för de privata vårdgivarna 
inom Hälsoval Blekinge att göra avdrag för ingående moms. Momskompensation återsöks av 
Landstinget Blekinge hos Skattemyndigheten.  

8.1.2  Läkemedelspeng  

Hälsoval Blekinge utgår från ett decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel, där vårdenheten 
har kostnadsansvar för de allmänläkemedel som förskrivs till de personer som har valt 
vårdenheten, oavsett om läkemedlet förskrivs på vårdenheten eller av någon annan förskrivare av 
läkemedel. Vilka läkemedelsgrupper som ingår i de allmänläkemedel som vårdenheten har 
kostnadsansvar för framgår av bilaga 4. Vad som är allmänläkemedel fastställs årligen av 
Läkemedelskommittén.  

Den ekonomiska ramen för allmänläkemedlen uppgår till 144 400 000 kronor för år 2012. Av 
denna ram fördelas 142 400 000 kronor ut till vårdenheterna som en läkemedelspeng. Som 
grund för fördelningen ligger antalet förtecknade personer vid vårdenheten samt deras ålder och 
kön. Den största delen av läkemedelspengen för allmänläkemedel decentraliseras således ut på 
befolkningsbasis till vårdenheterna.  
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Läkemedelspengen för allmänläkemedel för år 2012 uppgår till nedanstående belopp per 
förtecknad person och år: 

Åldersgrupp   Kvinnor      Män 
0-4 år      74 kronor     88 kronor 
5-9 år    128 kronor    213 kronor 
10-14 år    279 kronor    234 kronor 
15-19 år    388 kronor    321 kronor 
20-24 år    208 kronor    183 kronor 
25-29 år    227 kronor    204 kronor 
30-34 år    284 kronor    247 kronor 
35-39 år    412 kronor    311 kronor 
40-44 år    571 kronor    402 kronor 
45-49 år    774 kronor    524 kronor 
50-54 år    962 kronor    703 kronor 
55-59 år 1 119 kronor 1 243 kronor 
60-64 år 1 558 kronor 1 585 kronor 
65-69 år 1 780 kronor 1 776 kronor 
70-74 år 2 158 kronor 2 284 kronor 
75-79 år 2 669 kronor 2 621 kronor 
80-84 år 2 643 kronor 2 885 kronor 
85-89 år 2 671 kronor 2 721 kronor 
90 år och äldre 2 895 kronor 2 126 kronor 

 

 
Läkemedelspengen samt kostnaden för förtecknade personers läkemedel regleras månadsvis. 
Regleringen sker med en månads förskjutning. 

Läkemedelskostnader som inte går att hänföra till någon vårdenhet regleras inom den totala 
läkemedelspengen.   

Resterande del (2 000 000 kronor) av den ekonomiska ramen för allmänläkemedel kommer år 
2012 fördelas ut till vårdenheterna som ett tilläggsbelopp (bonus) till de vårdenheter som uppfyllt 
kvalitetsmålet för läkemedel. Skulle den totala kostnaden för läkemedelspengen 2012 överskrida 
142 400 000 kronor minskas den ekonomiska ramen för kvalitetsmålet för läkemedel med samma 
belopp som överskrider 142 400 000 kronor.   

Kvalitetsmålet är  

 total behandling med antibiotika mätt som det totala antalet utfärdade recept per 1 000 
förtecknad medborgare, d.v.s. inte enbart enhetens egen förskrivning. Målvärdet är 
medelvärdet för samtliga landsting i Sverige (se vidare avsnitt 7.29.3 Kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård). 

 
De vårdenheter som uppnår ovanstående mål delar på ersättningen (bonusen) för uppfyllandet 
av kvalitetsmålet. Fördelningen av ersättningen till de vårdenheter som uppnår målet sker 
utifrån antalet förtecknade medborgare. Ersättningen är dock maximerad, en vårdenhet kan 
som mest erhålla 300 000 kronor. Reglering av kvalitetsmålet för läkemedel sker en gång per år 
i samband med årets sista utbetalning.   
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Skulle det efter regleringen av läkemedelspengen och fördelningen av tilläggsbelopp (bonus) 
återstå ekonomiska medel utifrån den ekonomiska ramen för allmänläkemedel skall detta 
överskott fördelas ut till vårdenheterna enligt samma fördelningsprincip som gäller vid 
fördelningen av läkemedelspengen.  

8.1.3  Målrelaterad ersättning 

Under år 2012 kommer ett kvalitetsmål att vara förknippat med ett tillägg eller ett avdrag på 
hälso- och sjukvårdspengen. Detta mål är uppföljning av täckningsgraden (se vidare avsnitt 

7.29.6 Effektiv hälso- och sjukvård). 

Tillägg eller avdrag för uppnådd täckningsgrad  
Täckningsgraden visar hur stor andel av vårdenhetens förtecknade medborgares konsumtion av 
öppen hälso- och sjukvård (besök) som tillgodoses hos samtliga enheter inom Hälsoval Blekinge 
och hos andra vårdenheter på primärvårdsnivå i förhållande till förtecknade medborgares totala 
konsumtion av all öppen hälso- och sjukvård (besök).  

Med konsumtion av öppen hälso- och sjukvård avses alla besök i öppen hälso- och sjukvård som 
finansieras av landstinget och som registreras inom primärvård, psykiatri och länssjukvård inom 
länet. En närmare definition av vad som avses med besök inom öppen hälso- och sjukvård och 
vilka besök som inte ingår i landstingets beräkning framgår av bilaga 5. 
  
Täckningsgraden beräknas en gång per månad med en månads förskjutning. Tillägg eller avdrag 
från hälso- och sjukvårdspengen görs utifrån det genomsnitt av täckningsgrad alla vårdenheter 
tillsammans uppnår för den aktuella perioden för mätningen. Det är således alla vårdenheters 
genomsnitt av täckningsgrad som är målvärdet. De totala tilläggen och avdragen för alla 
vårdenheter tillsammans möter på så sätt varandra. De vårdenheter som har en högre täcknings-
grad än genomsnittet erhåller ett tillägg medan de vårdenheter som har en lägre täckningsgrad än 
genomsnittet får ett avdrag. 

Vårdenheter som har en täckningsgrad som överstiger respektive understiger målvärdet erhåller 
ett tillägg eller avdrag på sin hälso- och sjukvårdspeng enligt tabellen nedan. För att omfattas av 
tillägg eller avdrag utifrån detta mål krävs att vårdenheten bedrivit verksamhet under minst sex 
månader innan täckningsgraden regleras.   

Tillägg och avdrag för täckningsgraden kommer att göras enligt nedanstående tabell:  

Avvikelse från målvärde - över eller under Tillägg eller avdrag per år per procent 
+ eller - 1 procent   + eller - 10 kronor 
+ eller - 2 procent + eller - 20 kronor 
+ eller - 3 procent + eller - 30 kronor 
+ eller - 4 procent + eller - 40 kronor 
 
Krontalet multipliceras sedan med vårdenhetens poäng utifrån de förtecknade medborgarna. 

Skulle de totala tilläggen och avdragen inte exakt möta varandra kommer krontalet för tillägget 
och avdraget att justeras så att summan av tillägg och avdrag möter varandra och blir noll.  

8.1.4  Ersättningar för vård av ej förtecknad patient  

De patientgrupper som avses är patienter som valt annan vårdenhet i Blekinge, patienter som är 
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folkbokförda i annat landsting, patienter med skyddad identitet, patienter som är utländska 
medborgare, utlandssvenskar och patienter som är asylsökande.   

Endast ett besök per patient och dag ersätts.  

Ersättning för vård av patient som valt annan vårdenhet i Blekinge  
Vårdenhet som ger vård till patient förtecknad vid annan vårdenhet inom Hälsoval Blekinge får 
ersättning enligt nedan.  

Typ av besök   Ersättning per besök 
Besök hos samtliga vårdgivarkategorier 400 kronor 

 
Ersättningen administreras av landstinget och betalas ut i efterskott i samband med utbetalningen 
av hälso- och sjukvårdspengen. Ersättningen förutsätter att besöket har registrerats i Systeam 
Cross och att besöket omfattas av grunduppdraget i Hälsoval Blekinge. 
 
Eventuell medicinsk service betalas av den vårdenhet där medborgaren är förtecknad. Detta sker 
genom att den vårdenhet som ordinerar den medicinska servicen betalar för denna, för att sedan 
debitera den vårdenhet som har personen förtecknad.  

Ersättning för vård till utomlänspatienter och patienter med skyddad identitet  
Vård till utomlänspatienter och patienter med skyddad identitet ersätts med schablonbelopp 
enligt ”Regionala priser och ersättningar för södra sjukvårdsregionen” enligt nedan. Beloppen 
gäller för 2011. 

 
Typ av besök Ersättning per besök 
Läkarbesök 1 325 kronor 
Sjukvårdande behandling    540 kronor 
Provtagning som görs utan samband med annan vård     300 kronor  

 
Ersättningen administreras av landstinget och betalas ut i efterskott i samband med utbe-
talningen av hälso- och sjukvårdspengen. Landstinget ansvarar för faktureringen till patientens 
hemlandsting vid utomlänsvård. Ersättningen förutsätter att besöket har registrerats i Systeam 
Cross och att besöket omfattas av grunduppdraget i Hälsoval Blekinge.   

Ersättning för eventuell medicinsk service är inkluderad i ovanstående belopp, vilket innebär att 
den vårdenhet som tar emot besöket också kommer att debiteras för den medicinska service 
som besöket föranleder.  

Ersättning för vård till utländska medborgare och utlandssvenskar  
Försäkringskassan lämnar ersättning för nödvändig vård av patienter bosatta i EU- eller ESS-
land, de nordiska länderna eller konventionsland. Vården ersätts med schablonbelopp enligt 
”Regionala priser och ersättningar för södra sjukvårdsregionen” enligt nedan. Beloppen gäller 
för 2011.  

Typ av besök Ersättning per besök 
Läkarbesök 1 325 kronor 
Sjukvårdande behandling    540 kronor 
Provtagning som görs utan samband med annan vård     300 kronor  

 
Ersättningen administreras av landstinget och betalas ut i efterskott i samband med utbetalningen 
av hälso- och sjukvårdspengen. Landstinget ansvarar för faktureringen till Försäkringskassan 
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efter att nödvändiga och giltiga underlag, såsom kopia på giltigt EU-kort, pass eller intyg erhållits. 
Saknas detta utgår ingen ersättning. Ersättningen förutsätter också att besöket har registrerats i 
Systeam Cross och att besöket omfattas av grunduppdraget i Hälsoval Blekinge.   

Ersättning för eventuell medicinsk service är inkluderad i ovanstående belopp, vilket innebär att 
den vårdenheten som tar emot besöket också kommer att debiteras för den medicinska service 
som besöket föranleder.   

Utländska medborgare från övriga länder får själva betala för sin vård. De av landstinget 
beslutade patientavgifterna för utländska medborgare skall följas (se vidare Hälsovalet för 
vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 8.1.4). 

För mer information finns dokumentet ”Vård av personer från andra länder” (pdf-fil) att 
hämta på www.skl.se/web/vard_av_personer_fran_andra_lander.aspx 

Ersättning för vård till asylsökande och gömda flyktingar 
Asylsökande under 18 år har rätt till all slags vård medan asylsökande över 18 år bara har rätt 
till akut vård och vård som inte kan anstå. Övrig vård bekostas av vårdtagaren själv.   
Vården av asylsökande ingår i grunduppdraget för varje vårdgivare och ersätts med scha-
blonbelopp enligt ”Regionala priser och ersättningar för södra sjukvårdsregionen” enligt 
nedan. Beloppen gäller för 2011. 

Typ av besök  Ersättning per besök 
Läkarbesök 1 325 kronor 
Sjukvårdande behandling    540 kronor 
Provtagning som görs utan samband med annan vård     300 kronor 

 
Ersättningen administreras av landstinget och betalas ut i efterskott i samband med utbe-
talningen av hälso- och sjukvårdspengen. Landstinget ansvarar för faktureringen till Migra-
tionsverket efter att nödvändiga och giltiga underlag, såsom den asylsökandes LMA-korts ID-
nummer (Lagen om mottagande av asylsökande) erhållits. LMA-kortet är ett bevis på att 
personen är inskriven hos Migrationsverket. Saknas detta utgår ingen ersättning. Ersättningen 
förutsätter också att besöket och LMA-numret har registrerats i Systeam Cross och att besöket 
omfattas av grunduppdraget i Hälsoval Blekinge.  

Då språktolk används vid vård av asylsökande skall denna tjänst betalas av landstinget. Detta 
förutsätter att vårdgivaren anlitar tolk eller tolkförmedling med vilken landstinget har avtal (se 
vidare avsnitt 8.1.6 Tolk).  

Ersättning för eventuell medicinsk service är inkluderad i ovanstående belopp, vilket innebär att 
den vårdenheten som tar emot asylsökande patienter också kommer att debiteras för den 
medicinska service som besöket föranleder.  

Samma regler och ersättningar, med undantag för LMA-numret, gäller för gömda flyktingar.  

För information om landstingets vårdåtagande se dokumentet ”Vård av personer från andra 
länder” (pdf-fil) som finns att hämta på 
www.skl.se/web/vard_av_personer_fran_andra_lander.aspx. 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.skl.se/web/vard_av_personer_fran_andra_lander.aspx
http://www.skl.se/web/vard_av_personer_fran_andra_lander.aspx
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8.1.5  Hälsosamtal och hälsoundersökningar av asylsökande/nyanlända  

Ansvarig för hälsosamtal och hälsoundersökning av asylsökande och nyanlända i Sverige är 
den vårdenhet inom vars närområde den asylsökande eller den nyanlände bor.   

Hälsosamtal och hälsoundersökningar för asylsökande ersätts av landstinget med en scha-
blonersättning enligt Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till 
asylsökande under förutsättning att besöket har registrerats i Systeam Cross (se vidare Hälsovalet 
för vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 8.1.5). År 2011 är 
ersättningen 2 000 kronor inklusive ersättning för tolk. Endast ett hälsosamtal och 
hälsoundersökning per asylsökande ersätts av landstinget.  

Hälsosamtal och hälsoundersökningar av personer med uppehållstillstånd ersätts av landstinget 
med en schablonersättning enligt § 34 för personer med uppehållstillstånd och som innefattas av 

personkretsen (5 § 2010:1122), under förutsättning att besöket har registrerats i Systeam Cross. 
År 2011 är ersättningen 2 000 kronor inklusive ersättning för tolk. Endast ett hälsosamtal och 
hälsoundersökning per person med uppehållstillstånd ersätts av landstinget. 

 
Ersättningen administreras av landstinget och betalas ut i efterskott i samband med utbetalningen 
av hälso- och sjukvårdspengen. Landstinget ansvarar för faktureringen till Migrationsverket. 
Ersättningen förutsätter att besöket och LMA-kortets ID-nummer har registrerats i Systeam 
Cross. För personer med uppehållstillstånd behövs inget LMA-kort då dessa inte är asylsökande.  

8.1.6  Tolk  

Tolkning kan ske både direkt vid besöket eller genom telefon. Vårdkontakter som kräver tolk är 
generellt mer tidskrävande jämfört med de kontakter som inte kräver tolk. Landstinget betalar 
fakturan från tolkföretaget och vårdenheten får för varje besök som kräver tolk 600 kr oavsett 
vilken form av tolkning som sker. Förutsättningen för att landstinget skall betala fakturan för 
tolksamtal är att LMA-nummer för asylsökande lämnats till tolkföretaget vid beställning av 
tolktjänst och att detta nummer redovisas på fakturan från tolkföretaget.  
  
Landstingets upphandlade tolkservice skall användas för att vårdgivaren skall få ersättning för 
sina tolkkostnader av landstinget.  

Ovanstående gäller inte för hälsoundersökningar och hälsosamtal för asylsökande, där er-
sättningen enligt avsnitt 8.1.5 Hälsosamtal och hälsoundersökningar av asylsökande/nyanlända är 
inklusive tolkersättning.  

Tolkservice åt döva, dövblinda och gravt hörselskadade föranleder i normalfallet ingen extra 
kostnad för vårdgivaren. Skulle det i undantagsfall uppstå kostnader för tolkservicen har 
vårdgivaren kostnadsansvar för detta.  

8.1.7  Vaccination av barn tillhörande riskgrupp  

Hepatit B-vaccination av barn tillhörande riskgrupp ersätts med faktisk merkostnad jämfört med 
kostnad för vaccination inom basprogrammet för barn som inte tillhör riskgrupp. Vårdenheten 
skickar uppgifter på utförda Hepatit B-vaccinationer till landstinget. Ersättningen administreras 
av landstinget och betalas ut i efterskott i samband med utbetalningen av hälso- och 
sjukvårdspengen.  

 
8.1.8  Provtagning för annans räkning  

Vid extern provtagning remitterad av Blekingesjukhuset eller psykiatrin erhåller vårdgivaren  

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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200 kronor per person och provtagningstillfälle. Detta sker i efterhand vid utbetalning av hälso- 
och sjukvårdspengen. Vid extern provtagning, remitterad av annan vårdgivare inom Hälsoval 
Blekinge, har vårdgivaren rätt att debitera remitterande vårdgivare 200 kronor per person och 
provtagningstillfälle.   

Analyskostnaden av provet skall debiteras remitterande klinik eller vårdgivare direkt av la-
boratoriet som svarar för analysen.  

8.1.9  Utbildningsläkare  

En grundersättning per ST-läkare fastställs årligen av landstinget och betalas ut till vårdgivare 
som har en, av landstinget godkänd, ST-läkare anställd (se vidare avsnitt 6.2.13 Verk-
samhetsförlagd utbildning). Ersättningen betalas ut per månad tillsammans med hälso- och 
sjukvårdspengen utifrån inkommet underlag från vårdgivaren.   

Ekonomiska resurser för de kurser och konferenser som behövs för att ST-läkaren skall uppnå 
målen i Socialstyrelsens föreskrifter bekostas av landstinget, maximalt 25 000 kronor per år för 
ST-läkare, för vilken vårdgivaren erhåller grundersättning från Hälsovalet. Kurserna och 
konferenserna skall vara godkända av studierektor och handledare för att ersättning skall utgå. 
Pengarna görs tillgängliga efter uppvisad reviderad och av handledare och studierektor godkänd 
utbildningsplan där planerade kurser och konferenser framgår.  

Kostnader för den kompetensvärdering av ST-läkaren som verksamhetschef är skyldig att göra 
enligt SOSFS 2008:17, 3 kap samt enligt Landstinget Blekinges kravspecifikation för ST i 
Allmänmedicin betalas av vårdgivaren. 

8.2  Avdrag på ersättningen  
Avdrag på hälso- och sjukvårdspengen sker om förtecknade medborgare vid vårdenheten gör 
besök som omfattas av Hälsoval Blekinges grunduppdrag vid annan vårdenhet på primär-
vårdsnivå inom eller utom länet. Avdrag görs också för läkemedelskostnader samt för vissa 
tjänster köpta av landstinget, exempelvis medicinsk service. 

8.2.1  Avdrag för vård vid annan vårdenhet inom landstinget   

Vårdenheten har kostnadsansvar för samtliga besök som vårdenhetens förtecknade med-
borgare gör hos:  

 

 andra vårdenheter inom Hälsoval Blekinge  

 privata familjeläkare med ersättning enligt Lag om läkarvårdsersättning  

 privata sjukgymnaster med ersättning enligt Lag om ersättning för sjukgymnastik.  
 
I samband med den månatliga utbetalningen av hälso- och sjukvårdspengen görs avdrag för 
besök på annan vårdenhet enligt nedan. Prislistan fastställs årligen av Landstinget Blekinge. 

Typ av besök Vårdenheter inom Hälsoval 
Blekinge 

Mottagningar med ersättning 
enligt nationell taxa 

Läkarbesök 400 kronor Enligt gällande förordning 
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Sjukvårdande   
behandling 

400 kronor - 

Sjukgymnastbesök 400 kronor Enligt gällande förordning 
 

Medicinsk service Den vårdenhet där patienten 
är förtecknad har 
kostnadsansvar för den 
medicinska servicen enligt 
prislista. 

Den vårdenhet där patienten är 
förtecknad har kostnadsansvar för 
den medicinska servicen enligt 
fakturerat belopp. Skulle inte denna 
kostnad kunna fördelas per patient-
besök kommer kostnaden att fördelas 
till vårdenheterna som ett extra 
avdrag per besök. 

Avdraget för läkarbesök, sjukvårdande behandling och sjukgymnastbesök administreras av 
landstinget och regleras i efterskott i samband med utbetalningen av hälso- och sjuk-
vårdspengen. Influensavaccinering omfattas inte av avdrag för vård vid annan vårdenhet inom 
landstinget. 

Beträffande medicinsk service inom Hälsoval Blekinge faktureras denna remittenten som 
sedan har rätt att i sin tur fakturera den vårdenhet där patienten är förtecknad. Särskilda regler 
gäller för fakturering av medicinsk service i samband med besök på mottagningar som ersätts 
enligt den nationella läkarvårdstaxan.   

Patienten kan efter besöket ha hunnit lista om sig, men det är alltid den vårdenhet där patienten 
var förtecknad den 20:e i månaden besöket ägde rum som bär kostnadsansvaret för ovanstående 
insatser.  

8.2.2  Avdrag för besök i andra landsting  

I vårdenhetens kostnadsansvar ingår även den vårdkonsumtion som förtecknade personer gör 
på primärvårdsnivå i andra landsting och regioner. Avdraget administreras av landstinget och 
regleras i samband med att det landsting som tillhandahållit vården fakturerar Landstinget 
Blekinge. Patienten kan under denna tid ha hunnit lista om sig, men avdraget skall alltid göras 
för den vårdenhet där patienten var förtecknad vid besökstillfället. 
  
Vid besök vid vårdenhet utanför Blekinge görs avdrag på hälso- och sjukvårdspengen med det 
belopp vårdlandstinget fakturerar Landstinget Blekinge. 

8.2.3  Avdrag för IT-utrustning  

Vårdgivarens verksamhet ingår som en integrerad del av hälso- och sjukvården i landstinget och 
vårdgivaren skall därför använda de IT-system som landstinget anger i sina riktlinjer. Riktlinjerna 
och vårdgivarens rättigheter och skyldigheter framgår av bilaga 2.   

Priser och produkter redovisas på landstingets intranät under Beställning och 
service/IT/Produktlista IT-utrustning. Prislistan kan komma att uppdateras under året. 
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8.3  Reglering av patientavgifter  

Vårdgivaren är skyldig att se till att vårdenheten tar ut och administrerar de av landstinget 
fastställda patientavgifterna som omfattas av grunduppdraget (se vidare Hälsovalet för vårdgivare 
”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 8.1.4). 

Patienten skall erhålla kvitto vid varje besök. Vårdgivaren ansvarar för eventuella kundförluster. 
Vårdenheten skall anteckna i patientens kort för högkostnadsskydd och utfärda så kallade frikort 
enligt landstingets regler.   

Samtliga patientavgifter tillfaller Landstinget Blekinge. Det sker genom att hälso- och sjuk-
vårdspengen minskas med det belopp som patientavgiften utgör. Patientavgifterna kan komma 
att ändras genom politiskt beslut. Detta görs vanligen en gång per år.   

8.3.1  Identitetskontroll av patienter i hälso- och sjukvården  

Socialstyrelsen har i allmänna råd, SOSFS 1992:2 fäst uppmärksamheten på nödvändigheten av 
identitetskontroll av patienter i den allmänna hälso- och sjukvården. Bakgrunden till detta är att 
det förekommer att patienter vid anlitande av hälso- och sjukvården använder en patientbricka 
som avser en helt annan person och att detta sker medvetet. Förhållandet medför att en 
patientjournal kan komma att innehålla medicinska data om fel person eller att väsentliga 
uppgifter kan komma att saknas om personen. Detta i sin tur förorsakar risk för att en patient 
kan få fel vård och behandling och att medicinska eller andra komplikationer kan uppkomma 
för den enskilde och för den person som vederbörande uppger sig vara.  

Landstinget har den 14 juni 1993, § 244 beslutat om regler och rutiner för identitetskontroll av 
patienter inom hälso- och sjukvård i Blekinge.  

 Alla som söker vård hos landstinget skall kunna styrka sin identitet om vederbörande inte 
redan är känd. (Självklart gäller undantag för vissa akuta situationer.)  

 Om en patient vägrar att styrka sin identitet skall patienten upplysas om orsakerna till vår 
begäran (medicinsk säkerhet, förebyggande av bedrägerier med mera). Patienten skall 
vidare upplysas om att anteckning om legitimationsvägran görs i journalen. Av 
anteckningen i journalen bör framgå om patientens identitet är styrkt på annat sätt än 
genom legitimationshandling eller om man är osäker om identiteten.   

 
Om patienten vägrar styrka sin identitet får inte:  

 abort eller sterilisering företas  

 vårdintyg eller intyg som skall användas i rättsliga sammanhang utfärdas.  
 

8.3.2  Rutiner för att skydda den personliga integriteten   

Många patienter känner sig kränkta när obehöriga får vetskap om att de får vård eller utreds. 
Genom enkla rutiner kan den personliga integriteten skyddas. Vårdgivaren ansvarar för detta.  

En del patienter har skyddad identitet (”skyddade personuppgifter”) och skall därför ha 
sekretessmarkering i vårdregistren till skydd för sin identitet. Uppgifter som är sekretessbelagda 
får inte registreras i den IT-baserade patientjournalen eller i några andra register i enlighet med 
den lagstiftning som reglerar den skyddade identiteten. Det är Skatteverket som beslutar om vilka 
som har rätt till sekretessmarkering i de offentliga registren.   

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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Angående sekretessmarkering, fingerade personuppgifter och rutiner för förmedling av post till 
personer med skyddad identitet (se vidare Hälsovalet för vårdgivare ”Dokument som åberopas i 
uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 8.3.2).  

8.3.3  Frikort – högkostnadsskydd  

Frikort utfärdas när en person under en 12-månadersperiod betalat patientavgifter som uppgår 
till 900 kronor i öppen offentligt finansierad sjukvård i hela Sverige. Frikortet gäller under den tid 
som återstår av en 12-månadersperiod beräknad från det datum då det första besöket gjordes.  

Högkostnadsskydd tillämpas enligt hemlandstingets regler. Vårdlandstinget utfärdar frikort.  

Frikort gäller för nedanstående besök och behandlingar på grund av sjukdom i hela Sverige:  

 läkarvård (ej besök i företagshälsovård)  

 sjukvårdande behandling  

 dagsjukvård  

 medicinsk service  

 telefon- och e-tjänst, recept och sjukintyg  

 tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens avgifter  

 grundavgift och vaccinkostnad vid influensa- och pneumuokockvaccinering (observera 
lokal regel för personer folkbokförda i Blekinge)  

 (se vidare Hälsovalet för vårdgivare ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och 

 regelbok”, punkt 8.3.3). 

Följande ingår inte i högkostnadsskyddet: 

 erlagd avgift för journalhandling  

 debiterad avgift för uteblivna besök   

 besök för laserbehandling av sjuklig eller missprydande ökad hårväxt.  
 

8.3.4  Uteblivna besök  

Om en patient är förhindrad att komma till ett tidsbeställt besök i öppen vård skall patienten 
snarast, dock senast 24 timmar i förväg, avbeställa bokad tid. Patient som uteblir från 
tidsbeställt besök inom hälso- och sjukvården skall betala en avgift. Detta gäller även för besök 
som är avgiftsfria.  

En patient som inte avbeställer inom angiven tid måste ange giltigt skäl för att slippa betala 
avgift. Bedömningen om giltigt skäl vid förhinder görs av mottagningspersonalen. Giltigt skäl är 
exempelvis egen annan sjukdom, vård av sjukt barn eller sjukdom i familjen (jämför med 
Försäkringskassans normer för ersättning enligt den Allmänna försäkringen). I de fall en patient 
debiteras för uteblivet besök faktureras patienten enligt prislista och gällande faktureringsavgift. I 
detta fall gäller ej frikortet. Vårdgivaren ansvarar för denna fakturering.  

Fakturerad avgift berättigar ej till registrering för högkostnadsskydd. Avgiften för vuxna är 300 
kronor. Avgiften för barn och ungdomar fram till och med det år då de fyller 19 år är 100 
kronor och skall endast ställas till vårdnadshavaren.  

8.3.5  30-minutersregeln  

En patient som inte blir omhändertagen inom 30 minuter vid tidsbeställt besök i öppen vård 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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skall medges avgiftsbefrielse med undantag för följande besökstyper:  

 besök som inte är avgiftsbelagda  

 akutbesök, även om en angiven tid finns  

 besök som faller under ”Åtgärder utan samband med sjukdom”.  
 
De 30 minuterna räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram till dess att personal 
vidtar någon åtgärd som hör samman med besöket. Det innebär att besöket har påbörjats om 
provtagning eller annan undersökning startat som ingår i det egentliga besöket. Det räcker inte 
att ropa upp patienten i väntrummet och placera henne eller honom i ett annat rum utan att vidta 
någon åtgärd. Så snart man på mottagningen eller vårdcentralen noterar att avtalad tid ej kan 
hållas, skall patienten upplysas om det. Där är viktigt att patienten blir informerad om att väntetid 
uppstått och hur lång denna väntan beräknas bli. I de fall väntetiden överstiger 30 minuter skall 
den patient som så önskar få avgiften tillbaka.  

För att avgiftsbefrielse skall medges förutsätts dels att patienten håller sin del av överens-
kommelsen, det vill säga kommer på utsatt tid, dels att återbetalningen sker i direkt anslutning 
till besöket. Om så inte sker har patienten förverkat sin rätt till återbetalning.   

Eventuell registrering för högkostnadsskydd kvarstår.  

8.4  Verksamhet utanför grunduppdraget  

Vårdenheten kan utöver grunduppdraget och eventuellt tilläggsuppdrag även utföra andra 
tjänster. Med andra tjänster avses åtgärder utan samband med sjukdom, som resevaccination, 
hälsoundersökning, skolhälsovård och utfärdande av olika intyg som inte ingår i grunduppdraget. 
Tjänsterna ersätts inte inom ramen för hälsovalet, utan kan finansieras genom patientavgifter 
eller andra ersättningar som helt tillfaller vårdgivaren.   

För offentligt drivna vårdenheter fastställs prissättningen av samtliga hälso- och sjukvårds-
tjänster av Landstingsfullmäktige.  

 

8.5  Varuförsörjning och förbrukningsartiklar  

Vårdgivaren skall själv ombesörja och bekosta sina inköp av förbrukningsartiklar. Privata 
vårdgivare har rätt att rekvirera sitt material från landstingets centraldepå till samma kostnad som 
de offentligt drivna vårdenheterna. Angående produkter och priser, se Hälsovalet för vårdgivare 
”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 8.5. alternativt på landstingets 
intranät, Beställning och Service/Varor. 

Vårdenheten är kostnadsansvarig för de kompressionsstrumpor av kompressionsklass I-III som 
förskrivs inom vårdenheten. Se beställningsblankett på Hälsovalet för vårdgivare ”Dokument som 
åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, punkt 8.5. Måttbeställda kompressionstrumpor räknas 
som hjälpmedel (se vidare avsnitt 8.7 Hjälpmedel).  

Under 2012 har vårdenheten inget kostnadsansvar för inkontinensartiklar.  

8.6  Medicinsk service  

Vårdgivaren betalar för samtliga laboratorieundersökningar och laboratorieanalyser för för-
tecknade personer. Vårdgivaren har också kostnadsansvar för medicinsk service som beställts vid 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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vårdenheten åt utomlänspatienter, personer med skyddad identitet, asylsökande och gömda och 
utländska patienter.  

Angående prislista för laboratorieundersökningar, analyser och röntgendiagnostik inom 
landstinget (se Hälsovalet för vårdgivare ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, 
punkt 8.6). 

Prover enligt Smittskyddslagen bekostas från och med 2012 av vårdgivaren för den vårdenhet 
som beställt provtagningen.  

Vårdenheter inom Hälsovalet har möjlighet att teckna avtal med Landstinget Blekinge för 
rutinmässigt underhåll av den medicintekniska utrustningen. För gällande villkor kontakta 
avdelningen för medicinsk teknik.  

8.7  Hjälpmedel  

Det är endast vårdenheten som har personen förtecknad som har rätt att skriva ut hjälpmedel. 
Vilka hjälpmedel som kan förskrivas framgår av Hjälpmedelshandboken. 

Vårdenheten har fr.o.m. 2012 kostnadsansvar för de hjälpmedel vårdenheten skriver ut till sina 
förtecknade patienter.  

Landstinget kommer kontinuerligt att följa upp förskrivningen av hjälpmedel.  

Måttbeställda kompressionstrumpor räknas inom Hälsoval Blekinge som hjälpmedel och 
bekostas av vårdenheten.  

För vissa hjälpmedel har Landstinget Blekinge beslutat att uttaga en egenavgift av patienten.  
 

8.8  Inrapportering av uppgifter  

För att vårdgivare skall kunna få en korrekt hälso- och sjukvårdspeng utbetalad och för att 
uppföljning av vårdgivarens verksamhet skall bli rättvisande fordras att uppgifter som 
vårdgivaren skriver in eller registrerar i olika IT-baserade system är korrekt inrapporterade. Det 
är vårdgivaren som har ansvaret för detta. Ansvaret omfattar också registrering av uppgifter vid 
besök hos underleverantörer. Föreligger tveksamheter kring inskrivning eller registrering skall 
vårdgivaren kontakta landstinget för att få ett klarläggande kring tveksamheten. 
  
I samband med besök vid vårdenheten skall, förutom sedvanliga journaluppgifter, även korrekta 
diagnoser registreras. Diagnosunderlaget skall på uppmaning av landstinget kunna inrapporteras 
till landstinget en gång per månad. Detta är ett krav eftersom vårdersättningen längre fram kan 
komma att baseras på Adjusted Clinical Groups (ACG). ACG syftar till att med utgångspunkt 
från de förtecknade medborgarnas vårdbehov definierade i medicinska diagnoser, ålder och kön 
fördela vårdersättningen.  

8.9  Utbetalning av ersättning  
Utbetalning av ersättningen till vårdgivarna sker månadsvis. Vårdgivarna garanteras att få sin 
ersättning senast den femtonde nästkommande månad.  

Hälso- och sjukvårdspengen och läkemedelspengen betalas ut månadsvis i efterskott med en 
tolftedel. Hälso- och sjukvårdspengens och läkemedelspengens storlek beräknas utifrån antalet 
poäng eller personer som vårdenheten har den 20:e i månaden innan utbetalningen sker (se 
vidare avsnitt 8.1.1 Hälso- och sjukvårdspeng och 8.1.2 Läkemedelspeng). Statistiken som hämtas 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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den 20:e gäller för hela innevarande månad, dvs. från den 1:e-31:e gällande alla avdrag och 
tillägg som de listade individernas besöksmönster innebär.  

Avdrag sker på läkemedelspengen för de förtecknade personernas läkemedelskostnad. 
Regleringen sker med en månads förskjutning.  

 
Tillägg till hälso- och sjukvårdspengen enligt avsnitt 8.1.4 Ersättningar för vård av ej förtecknad patient, 
8.1.5 Hälsosamtal och hälsoundersökningar av asylsökande/nyanlända, avsnitt 8.1.6 Tolk, 8.1.7 Vaccination 
av barn tillhörande riskgrupp, 8.1.8 Provtagning för annans räkning betalas ut månadsvis. 

Hälso- och sjukvårdspengen minskas enligt avsnitt 8.2.1 Avdrag för vård vid annan vårdenhet inom 
landstinget, 8.2.2 Avdrag för besök i andra landsting månadsvis.  

Tilläggen och avdragen på hälso- och sjukvårdspengen sker i efterskott, antingen månaden efter 
besöket eller då landstinget erhållit faktura från annat landsting. 

Samtliga patientavgifter tillfaller Landstinget Blekinge. Det sker genom att hälso- och sjuk-
vårdspengen minskas med det belopp som patientavgiften utgör.   

Vårdenheterna erhåller särskild ersättning för KBT-behandlingar efter landstingets 
godkännande. Utbetalning av ersättningen sker som ett tillägg till Hälso- och sjukvårdspengen 
en gång per kvartal. 

Vårdenheterna erhåller ett tillägg eller ett avdrag på sin hälso- och sjukvårdspeng utifrån 
vårdenhetens täckningsgrad. Beräkning sker utifrån tabell i avsnitt 8.1.3 Målrelaterad ersättning. 
Regleringen sker månadsvis i efterskott. 

När det gäller medicinsk service skickas detaljfiler över genomförda undersökningar och analyser 
ut till vårdgivarna för granskning efter månadens slut. Granskade undersökningar och analyser 
regleras sedan ekonomiskt månaden efter. Detta innebär att avdrag för medicinsk service sker 
med en månads förskjutning. 
 

Avdrag för obligatorisk IT-utrustning sker månadsvis.  

8.10  Forskning och utveckling  
Vårdgivaren har möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) som bedrivs inom 
primärvården. Finansiering av detta kan ske genom sökande av landstingets FoU-anslag. 
Vetenskapliga rådet beslutar om fördelning av FoU-anslaget och möjligheterna att få tillgång till 
anslaget är likvärdiga för alla vårdgivare inom Hälsoval Blekinge (se vidare avsnitt 6.2.14 
Forskning och utveckling).  

8.11  Ersättning för uppdrag i enlighet med särskilt avtal - MMR 
För vårdenheter som tecknar särskilt avtal om utförande av multimodal smärtrehabilitering 
(MMR) utgår ersättning i enlighet med den statliga rehabiliteringsgarantin med det belopp som 
landstinget fastställt. För år 2011 är beloppet 30 000 kr. Ersättningen betalas ut i enlighet med 
avtalet. Se vidare avsnitt 6.2.11 Rehabiliteringsinsatser.  
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Bilaga 1 - Kravspecifikation Barnhälsovård 

Uppdrag 

Barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet genom att 

 stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap 

 upptäcka och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn 

 uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle. 
 

Barnhälsovården i Blekinge skall ge bästa möjliga föräldrastöd, hälsovägledning och 
hälsoövervakning till barnfamiljerna i Blekinge. 

Barnhälsovård skall kostnadsfritt erbjudas alla barn 0-6 år i Blekinge. Vårdgivarens åtagande 
gäller också flyktingbarn, asylsökande, anhöriginvandrade barn, gömda barn och barn med 
skyddad identitet. Vårdgivarens åtagande omfattar de barn som förts upp på vårdgivarens 
förteckning. Vårdgivaren ansvarar för verksamheten på barnavårdscentralen.  

Inom barnhälsovården i Blekinge skall 

 uppdraget genomföras med hög kvalitet och hög kompetens 

 uppdraget kännetecknas av hög tillgänglighet, hög kontinuitet och hög patientsäkerhet 

 personalen ha rätt kompetens och särskild tid för verksamheten 

 verksamheten bedrivas i särskilt anpassade lokaler 

 verksamheten bedrivas skild från sjukvårdande verksamhet, i rum eller tid. 
 

De övergripande målen anges i 

 Konventionen om barns rättigheter (FN 1989) 

 Mål för folkhälsan (Prop. 2002/03:35, riksdagsbeslut 2003) 

 En förnyad folkhälsopolitik (Prop. 2007/08:110). 
 

Målen konkretiseras i 

 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL SFS 1982:763 med ändringar) 

 Hälsoundersökningar inom barnhälsovården (SOSFS 1991:8, dess allmängiltiga innehåll) 

 Kvalitetssäkring av barnhälsovården ”Att skydda skyddsnätet” (SoS 1994:19, dess 
allmängiltiga innehåll) 

 Vaccination av barn (SOSFS 2006:22 med ändringar) 

 Socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd relevanta för barnhälsovården 

 Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC (2005) 

 Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården (2007) 

 Nationell målbeskrivning för Mödra- och Barnhälsovårdspsykologernas verksamhet 
(2007) 

 Rikshandboken i barnhälsovård, (www.rikshandboken-bhv.se). 

http://www.rikshandboken-bhv.se/
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Lokala anvisningar för barnhälsovården i Blekinge 

 Kravspecifikation Barnhälsovård i Hälsoval Blekinge 

 Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 

 Barnhälsovårdens basprogram, se vidare relaterat dokument 

 Dokument relevanta för barnhälsovården. 
 

Verksamhetens innehåll 

Hälsoinriktat arbetssätt 

Barnhälsovården i Blekinge skall erbjudas till alla barn 0-6 år och följa FN:s Barnkonvention.   
 
Verksamheten har en central roll i folkhälsoarbetet med att främja fysisk och psykisk hälsa, att 
förebygga ohälsa, att uppmärksamma barn med särskilda behov, att ge stöd i föräldraskapet och 
att förebygga risker i barnets närmiljö. Vårdgivaren skall särskilt beakta tidig upptäckt av barn 
som far illa. Vårdgivaren skall ge råd vid ohälsa och sjukdom, behandla enklare åkommor samt 
vid behov hänvisa till rätt vårdnivå. Arbetet består av generella insatser som når alla, riktade 
insatser till sårbara grupper och individuellt utformad hjälp till de barn och föräldrar som 
behöver extra stöd. Barnhälsovårdsarbetet kräver samarbete med andra aktörer kring 
barnfamiljen. Verksamheten organiseras i form av barnavårdscentral (BVC) och/eller 
familjecentral och familjen erbjuds besök på mottagningen samt hembesök. 

För att säkerställa verksamhetens innehåll och kvalitet skall barnhälsovården omfatta: 

 individuellt föräldrastöd 

 föräldrastöd i grupp 

 hälsoövervakning 

 vaccinationer 

 hälsovägledning 

 samverkan. 

 
Individuellt föräldrastöd 

Barnets signaler skall uppmärksammas och samspelet mellan förälder och barn bejakas. Det 
positiva i föräldraskapet skall förstärkas. 
 
Föräldraskapet och den tidiga anknytningen skall uppmärksammas och stödjas. 

Särskilt stöd, med uppföljande besök, skall ges till mödrar som vid 2-månaderssamtalet med 
EPDS-screening visar sig ha depressiva symtom. Familjer i behov av särskilt stöd kan behöva 
besök utöver det som erbjuds i basprogrammet.  

Hembesök är på många sätt en överlägsen arbetsmetod. Alla föräldrar skall inom två veckor efter 
barnets födelse erbjudas hembesök av BHV-sjuksköterskan. Även föräldrar till nykomna 
adoptivbarn skall erbjudas hembesök. Vid 8 månaders ålder skall också hembesök erbjudas. 
Hembesök används i övrigt frikostigt vid behov. 
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Föräldrastöd i grupp 
Alla nyblivna föräldrar skall erbjudas att delta i föräldragruppsverksamhet (Riksdagsbeslut 1979, 
SOU 1997:161). Inom barnhälsovårdens ram skall föräldragrupperna förläggas under 
spädbarnsåret men grupper kan även erbjudas i högre ålder. Detta kan ske i samarbete med 
exempelvis förskolan. Målet med föräldrastöd är att ge kunskap om barns behov och rättigheter, 
stärka föräldrar i sin föräldraroll samt ge möjlighet till kontakt och gemenskap. Innehållet styrs 
dels av föräldrarnas behov, dels av sjuksköterskans hälsoinformationskrav. 
 
Särskilda riktlinjer för föräldrastöd i grupp i barnhälsovården Blekinge, finns utarbetade som stöd 
för verksamheten (se vidare Hälsovalet för vårdgivare ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning 
och regelbok”, bilaga 1). 

Hälsoövervakning 

Alla barn skall erbjudas ett hälsoövervakningsprogram inkluderande förebyggande hälsovård och 
som innefattar regelbunden sjuksköterskekontakt samt läkarundersökningar enligt 
Barnhälsovårdens basprogram i Blekinge. Hälsoövervakning avser en återkommande 
kartläggning av barnets situation i familjen och dess miljö, utvecklingsanamnes och status samt 
observation och utvecklingsbedömning. Målet är att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelser i 
hälsa och utveckling. Dokumentet ”Identifiering av hälsoproblem inom barnhälsovården” finns 
utarbetat som stöd för verksamheten (se vidare Hälsovalet för vårdgivare, ”Dokument som åberopas 
i uppdragsbeskrivning och regelbok”, bilaga 1). 
 

Vaccinationer 

Vaccinationer skall erbjudas enligt Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination av barn (SOSFS 
2006:22 med ändringar). Barn tillhörande riskgrupp avseende tuberkulos och hepatit B skall 
identifieras och få ordination på dessa vaccinationer. Barn som av olika skäl inte fått 
vaccinationer enligt det Nationella barnvaccinationsprogrammet och programmet för barn 
tillhörande ovanstående riskgrupp, skall erbjudas dessa vaccinationer, så att barnen, när de 
kommer till Skolhälsovården, i möjligaste mån är fullvaccinerade. 

Hälsovägledning 

Alla föräldrar skall erbjudas hälsovägledning. Områden som skall behandlas är barns utveckling, 
behov och rättigheter, amning, kost, fysisk aktivitet, olycksfallsprofylax, alkohol, tobak, tandhälsa, 
lekmiljö samt relations- och samlevnadsfrågor. Råd skall även ges kring egenvård av enklare 
sjukdomstillstånd. Samtalet utgår från den enskilda familjens kunskap och behov och utformas 
med respekt för föräldrarnas delaktighet och självbestämmande. Manualen ”Grunda sunda 
vanor” kan användas som stöd i hälsovägledningen (se vidare Hälsovalet för vårdgivare, 
”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, bilaga 1). 

Samverkan 

Vårdgivaren skall aktivt medverka till att utveckla fungerande samarbetsformer med olika aktörer 
i verksamheter kring barnfamiljen. BHV-sjuksköterskan behöver ha regelbunden kontakt med 
förskolorna och dagbarnvårdarna. Stödinsatser kan organiseras genom samverkan med skola, 
mödrahälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomsklinik, tandvård, barn- och ungdomspsykiatrisk 
klinik och barnhabilitering. Samverkan och samarbete kan vara av både generell och individuell 
natur. Föräldrarna skall informeras och samtycka till alla kontakter som tas på individnivå. 
 

Dokumentation 

Vårdgivaren skall dokumentera i och hantera BHV-journalen i enlighet med gällande 
författningar och anvisningar. Avseende överföring av journal till annan vårdgivare gäller de 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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regler som hälsovalsenheten angivit (se vidare Hälsovalet för vårdgivare ”Dokument som åberopas i 
uppdragsbeskrivning och regelbok”, bilaga 1). 

Struktur 

Barnavårdscentral (BVC) / Familjecentral 

En barnavårdscentral är en lokal där barnhälsovård för barn 0-6 år bedrivs.  

En familjecentral är en lokal som erbjuder minst mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst med inriktning förebyggande arbete. Huvudmännen samordnar sina resurser för 
en tvärfacklig samverkan.  

Barnhälsovård skall bedrivas i lokaler anpassade för detta, ha ändamålsenlig utrustning och yta 
för tester samt vara skild från sjukvårdande verksamhet, i rum eller tid. På BVC/familjecentraler 
gäller basala hygienrutiner. 

BHV-sjuksköterska 

Sjuksköterska verksam inom barnhälsovården skall ha vidareutbildning inom öppen hälso- och 
sjukvård eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. För att upprätthålla kompetens 
och erfarenhet bör BHV-sjuksköterskan enligt nationella rekommendationer arbeta 
huvudsakligen med barnhälsovård och ha ansvar för minst 25 nyfödda per år (motsvarar ca 150 
barn totalt i åldern 0-6 år). BHV-sjuksköterska som har färre än 25 nyfödda barn per år under en 
Vårdgivares uppstartningsfas bör ha möjlighet till kompletterande stöd och handledning. 
 
BHV-sjuksköterskan behöver enligt nationella riktlinjer 40 arbetstimmar per vecka för att 
fullgöra uppgifterna inom barnhälsovården för 60 nyfödda per år (motsvarar ca 360 barn totalt i 
åldern 0-6 år). Vid hög vårdtyngd, som exempelvis stor andel föräldrar i behov av tolk, hög andel 
förstagångsföräldrar eller hög andel rökande föräldrar, bör barnantalet reduceras eller 
sjukskötersketiden utökas. 

Sjuksköterska som skall börja arbeta med barnhälsovård, bör inför starten gå BHV-teamets 
introduktionsutbildning samt kunna auskultera hos erfaren kollega. Även auskultation hos 
audionom, ortoptist och logoped kan vara aktuell.  

BHV-läkare 

Läkare verksam inom barnhälsovården skall ha vidareutbildning som specialist i allmänmedicin 
eller barnläkare. För att upprätthålla kompetens och erfarenhet bör BHV-läkaren enligt nationella 
rekommendationer ha ansvar för minst 25 nyfödda per år (motsvarar ca 150 barn totalt i åldern 
0-6 år). Behovet av läkartid inom barnhälsovården motsvarar minst 4 arbetstimmar per vecka för 
60 nyfödda per år (motsvarar ca 360 barn totalt i åldern 0-6 år). Under BVC-mottagningstid skall 
läkaren enligt nationella riktlinjer arbeta enbart med barnhälsovård och även läkarens arbetstid 
bör anpassas till vårdtyngden. 
 
Specialistkompetent läkare (allmänläkare eller barnläkare) som skall börja arbeta med 
barnhälsovård, bör inför starten gå BHV-teamets introduktionsutbildning samt kunna auskultera 
hos erfaren kollega. 

ST-läkare i allmänmedicin eller barnmedicin skall ha utsedd handledare. Inför starten av 
barnhälsovårdsarbete bör ST-läkaren ha gått BHV-teamets introduktionsutbildning och ha haft 
minst 2 månaders tjänstgöring på barnklinik. ST-läkaren bör gå parallellt med ordinarie specialist 
i allmänmedicin/barnläkare på BVC eller ha barnhälsovård under tät handledning. När 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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handledaren och ST-läkaren finner att ST-läkaren är lämpad, kan ST-läkaren övergå till att ha 
egen mottagning på BVC. Vid behov kan handledaren vända sig till BHV-överläkaren för råd. 

BHV-psykolog 

På vårdcentralen skall finnas ett samarbete med barnhälsovårdspsykolog för såväl handledning av 
barnhälsovårdspersonal och som remissinstans. Psykolog verksam inom barnhälsovården skall 
vara legitimerad psykolog och ha fördjupade kunskaper anpassade till BHV-arbete. 
 
Remiss till BHV-psykolog förmedlas av BHV-läkaren eller BHV-sjuksköterskan eller kan ske 
genom egenremiss. Mottagning kan ske såväl på BVC som på BUP i för ändamålet speciellt 
anpassade lokaler enligt ovanstående lokalkrav. 
 

BHV-teamet 

Som stöd för länets barnhälsovård finns Barnhälsovårdsteamet. Det består av 
barnhälsovårdsöverläkare och barnhälsovårdssamordnare. BHV-teamets arbetsuppgifter är att 
 

 ge stöd till BHV-sjuksköterskor och – läkare samt chefer 

 samordna rutiner och utforma riktlinjer 

 utveckla och införa nya metoder/ta bort gamla 

 ge fortbildning till all BHV-personal 

 ge introduktionsutbildning till ny/erfaren personal och chefer 

 arbeta för samverkan med andra samhällsaktörer 

 genomföra verksamhetsuppföljning och statistikinsamling 

 utföra omvärldsbevakning 

 genomföra nationella uppdrag 

 barnhälsovårdens vårdutvecklingsgrupp är en viktig aktör inom Blekinges 
barnhälsovårdsarbete. Utöver att bereda olika BHV-frågor som stöd till BHV-teamet, 
utgör Vårdutvecklingsgruppen en viktig informationskanal till och från verksamheterna. 

Utbildning 

All personal inom barnhälsovården (sjuksköterskor, läkare och psykologer) skall delta i 
regelbunden fortbildning organiserad av BHV-teamet. BHV-teamet skall erbjuda 
fortbildningsinternat vart 1½:e år samt erbjuda introduktionsutbildning 1-2 gånger per år. 
Därutöver kan annan utbildning erbjudas när behov finns. 

Verksamhetschefen ansvarar för att personalen har adekvat kompetens, är förtrogen med 
styrande dokument och deltar i relevant fortbildning som rör verksamhetsområdet. All personal 
skall ha tillgång till ”Rikshandboken i barnhälsovård” och hålla sig à jour med aktuell forskning 
och utveckling inom området.  

Barnhälsovården skall sträva efter att ha en lärande och utvecklande miljö där samtlig personal 
medverkar i kontinuerlig verksamhetsutveckling. 

Barnläkarkonsult 
Varje vårdgivare bör ha barnläkarkonsult från Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken. 
Barnläkaren skall, efter överenskommelse mellan vårdgivaren och Barn- och 
Ungdomsmedicinska kliniken, kunna ha problemorienterad barnhälsovård tillsammans med 
ordinarie BHV-läkare och/eller regelbunden personalutbildning med all BHV-personal hos 
vårdgivaren.  
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Verksamhetens kvalitetsmål 

För år 2012 gäller nedanstående mål för verksamheten. Målen revideras årligen av 
Hälsovalsenheten och godkänns av Landstinget Blekinge. 

Andel personal som genomgått erbjuden lokal BHV-fortbildning  >90% 

Andel sjuksköterskor som fått handledning     >90% 

Vaccinationstäckning        >99% 

Vaccinationstäckning                 Bättre än riksgenomsnitt 

Andel barn i riskgrupp som vaccinerats mot tbc och hepatit B   >90% 

Nyfödda som fått hembesök       >90% 

Andel genomförda tvåmånaderssamtal med EPDS    >75% 

Andel 8-månadersbarn som fått hembesök     >80% 

Andel barn där minst en förälder deltagit i föräldragrupp vid minst 3 tillfällen >75% 

Kvalitetsuppföljning 
”Kravspecifikation Barnhälsovård i Hälsoval Blekinge” skall följas. Denna är framtagen utifrån 
Socialstyrelsens ”Kvalitetssäkring av barnhälsovården” (SoS 1994:19) och ”Barnhälsovårdens 
kvalitetsindikatorer” (Allmänna Barnhuset, 2005) men har lokalt anpassats efter ”Barnhälsovård i 
ständig utveckling 2007” (Landstinget Blekinge 2008), ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för 
godkännande” (Landstinget Blekinge 2012) och tidigare utfall i BHV-statistik för Blekinge. 

Vid varje årsskifte samlar BHV-teamet in uppgifter som är relevanta att följa för lokal och 
nationell bearbetning. Vissa uppgifter kan hämtas från systemet, andra kräver manuell hantering 
genom kontakt med varje enskild BHV-sjuksköterska.  

Verksamhets- och kvalitetsuppföljning sker genom att BHV-teamet skriver en årsberättelse 
avseende barnhälsovården i hela Blekinge och genom att varje vårdgivare får en sammanställning 
av resultatet från den egna verksamheten jämfört med Blekinge i övrigt. Denna sammanställning 
ger möjligheter till dialog om barnhälsovården både inom verksamheten och mellan vårdgivare 
och BHV-teamet inom Hälsovalsenheten. BHV-teamet gör regelbundna besök hos varje 
vårdgivare 1-2 gånger per år för att ge stöd, råd och diskutera verksamhetsuppföljningen och 
resultaten. 
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Bilaga 2 - IT-tjänster  

Bakgrund  
Vårdgivarens verksamhet ingår som en integrerad del av hälso- och sjukvården i landstinget och 
vårdgivaren skall därför använda de IT-system, bland annat elektronisk patientjournal, som 
landstinget anger i sina riktlinjer. Utgångspunkten är att dessa system är en integrerad del i arbetet 
med att tillgodose patientens behov och säkerhet. Landstinget erbjuder system och utrustning, 
utbildning, stöd vid införande och drift med mera enligt villkor som framgår senare i detta 
dokument.  

Vårdgivaren skall ingå i ”sammanhållen journalföring”, enligt Patientdatalagen, för att möjliggöra 
direktåtkomst till patientuppgifter mellan vårdgivare. Verktyget för att dela information är i 
dagsläget att alla parter använder landstingets vårdsystem Systeam Cross. Landstinget erbjuder 
informationsdelning genom den nationella patientöversikten (NPÖ). Åtkomst till NPÖ sker via 
de nationella säkerhetstjänsterna HSA och SITHS som vårdgivaren skall ansluta sig till. 
Landstinget kan hjälpa vårdgivaren om så önskas.  

För att reglera IT-säkerheten skall vårdgivaren enligt Personuppgiftslagen teckna ett per-
sonuppgiftsbiträdesavtal med landstinget, som genom detta blir personuppgiftsbiträde.  

Förutsättningar  

Lagar  

Ur ett IT-perspektiv är följande lagar och föreskrifter viktiga:  

 Patientdatalagen  

 Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 om informationshantering och journalföring 
i hälso- och sjukvården  

 Personuppgiftslagen.  
 
Patientdatalagen - sammanhållen journalföring  

Vårdgivaren skall ingå i ”sammanhållen journalföring”, enligt Patientdatalagen. Patientdatalagen 
ger möjlighet för vårdgivare att, med patientens tillåtelse, elektroniskt ta del av journaluppgifter 
oavsett var patienten vårdas. Syftet är att få en mer samlad bild av patientens vårdbehov för att 
kunna ge patienten bästa möjliga vård.   

Sammanhållen journalföring ställer ett antal krav på vårdgivaren. För vissa av dessa finns inte 
tekniska lösningar initialt utan de får tas i bruk i den takt som landstinget anger:  

 Landstinget skall ha rätt att för övriga vårdgivares räkning träffa avtal med andra 
vårdgivare i syfte att utöka systemet innebärande sammanhållen journalföring.   

 Vårdgivaren skall använda de säkerhetslösningar som landstinget anvisar.  

 Vårdgivaren skall använda landstingets terminologistandard vilket innebär att följa 
Socialstyrelsens rekommendationer avseende terminologi, nationellt fastställda begrepp 
och termer, klassifikationer och övriga kodverk.  

 Vårdgivaren skall tillämpa samma krav på signering av journalanteckningar som 
landstinget.  

 
Eventuella begränsningar i material som omfattas av sammanhållen journalföring skall avtalas 
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mellan parterna.  

Landstinget och vårdgivaren skall tillsammans utarbeta rutiner för att bistå varandra i alla 
ärenden som gäller misstanke om otillåten eller obefogad åtkomst till vårddokumentation. Denna 
samverkan kan till exempel innebära gemensam aktivitetsspårning och logganalys. Denna 
samverkan gäller även efter det att avtalet om sammanhållen journalföring upphört avseende 
incidenter som inträffat under avtalstiden.  

Personuppgiftslagen - Personuppgiftsbiträdesavtal  

För att reglera IT-säkerheten skall vårdgivaren enligt Personuppgiftslagen (PUL) teckna ett 
personuppgiftsbiträdesavtal med landstinget, som genom detta blir personuppgiftsbiträde. Av 
avtalet skall framgå vilka personuppgifter som skall behandlas och vilka instruktioner som den 
personuppgiftsansvarige ger till personuppgiftsbiträdet.  

En personuppgiftsansvarig skall enligt PUL vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en 
säkerhetsnivå som är lämplig. Följande skall beaktas:  

 vilka tekniska möjligheter som finns  

 vad det kostar att genomföra åtgärderna  

 de särskilda risker som finns med personuppgiftsbehandlingen  

 hur känsliga personuppgifterna är.  
 
Det är den personuppgiftsansvarige (vårdgivaren) som skall förvissa sig om att biträdet 
(landstinget) kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste göras och att landstinget faktiskt 
vidtar åtgärderna. Det närmare reglerna finns sammanfattade i Datainspektionens råd och 
allmänna information om säkerhet.  

Användare och behörigheter  

Det skall finnas en utsedd person på vårdenheten som ansvarar för hantering av de anställda via 
landstingets personalsystem Heroma samt behörighetsbeställning för att få behörighet till 
landstingets nätverk och program.  

Vårdsystem 

Vårdsystemet Systeam Cross har en standardkonfiguration för primärvård. Detta innebär att 
man använder samma termer och begrepp, anteckningstyper, besökslistor med mera. Genom 
att använda denna standardkonfiguration blir uppföljningen av verksamheten enklare och 
uppstartstiden för en ny enhet förkortas avsevärt.  

Utbildning  

Personalen skall vara tillgänglig för utbildning under uppstartstiden. Om det är flera mindre 
enheter som har önskemål om en samtidig start kan det bli aktuellt med deltagare från flera olika 
vårdenheter vid samma utbildningstillfälle.  
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Datorer och nätverk  
Landstinget erbjuder två olika lösningar för åtkomst till IT-systemen: 
 

● Via en webbsida som tillhandahåller åtkomst till landstingets system för privata 
vårdgivare som väljer att använda sin egen IT-utrustning. Denna åtkomst löses tekniskt 
med en Citrix-klient och VPN-anslutning. 

 

● Via datorer som hyrs av landstinget med anslutning till landstingets nätverk. I 
avtalsdialogen säkerställs att fungerande IT-arbetsplatser levereras som motsvarar kunds 
behov. Landstingets basutbud av programvaror ingår i IT-arbetsplatsen samt installation 
av de system som krävs för tjänsteutövningen. Behörighet till system som inte ingår i 
basutbudet beställs separat. Endast av landstinget godkända programvaror/IT-utrustning 
får installeras. Denna åtkomst löses tekniskt antingen som korthållsanslutning eller via 
bredband och VPN-anslutning.   

 
Landstingets basutbud ger tillgång till:  

 Microsoft Office 2003 Viewer (för att öppna, visa och skriva ut officefiler)   

 landstingets intranät och Internet Explorer   

 Acrobat Reader (för att öppna, visa och skriva ut pdf-filer)  

 program som ingår i operativsystemet, till exempel Anteckningar, WordPad, Kalkylatorn  

 virusskydd.  
 
För att kunna sätta ut datorer på plats krävs tillgång till lokalerna och de möbler som datorerna 
skall placeras på skall vara på plats.  

Vårdenheten skall ha ett internt nätverk med en anslutningspunkt som kan användas för an-
slutning till landstingets nätverk. Det behövs även ett lämpligt utrymme för placering av 
utrustningen som används vid anslutningen.  

För att få bra svarstider behövs ett bredband med minst 8 Mbit/s.  Om enheten ligger nära 
någon av landstingets lokaler (max 3 km avstånd) går det ofta att ansluta via korthållsförbindelse 
istället. Ta kontakt med Telia för att få besked om detta är möjligt.   

Sjunetavtal skall vara tecknat. Om enheten har ett eget Sjunetavtal med krav på tillgänglighet 
krävs ett eget avtal med Inera (som förvaltar Sjunet) vad gäller ansvar för informations-
säkerheten. I de fall enheten använder landstingets Sjunetanslutning skall avtal upprättas med 
landstinget (tredjepartsanslutning). 

Information angående Sjunetavtal, se nedanstående länk. 
http://www.inera.se/Infrastrukturtjanster/Sjunet/Dokument-for-Sjunet/ 

 

IT-kostnader 

För de privata vårdgivare som hyr lokal av landstinget ingår nätkostnaderna i lokalhyran t.o.m. 
2011-12-31. Därefter är målsättningen att fakturera kostnaderna separat. 
 

Priser och produkter redovisas på landstingets intranät under Beställning och service/IT/Produktlista 
IT-utrustning. Prislistan kan komma att uppdateras under året. 

http://www.inera.se/Infrastrukturtjanster/Sjunet/Dokument-for-Sjunet/
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Olika system  
Här följer en kort presentation av de olika systemen, vad de har för användningsområden och 
syfte i hälsovalet.  

Systeam Cross  

Detta är landstingets vårdsystem. Via Systeam Cross kommer vårdenheten även åt andra 
program och tjänster som Fass, remisser och svar för olika undersökningar, EKG, röntgen och 
laboratorieundersökningar.  
 

Prator  

Systemet används som stöd för processen Samordnad vårdplanering. Kommun och pri-
märvård får information bland annat vid intagning, kallelse till vårdplanering och utskrivning 
från slutenvården.  

Listningssystemet Lisbet  

Systemet används för hantering av medborgarnas val av vårdenhet samt uppföljning av 
vårdenheternas produktion.  

Mina vårdkontakter (MVK) 

Landstingets e-tjänster för medborgarna innehåller receptförnyelse, avboka besökstid, beställa 
intyg, resevaccination, hjälpmedelskort, egenremiss med mera.  

Uppföljning  

EKG  

De EKG som har tagits på vårdenheten skickas in till landstingets EKG-system (Megacare) för 
en samlad lagring. Landstinget har moduler i Megacare för att hantera EKG från Cardiolex. 
Andra EKG-fabrikat medför anpassning och nya moduler. EKG nås via Systeam Cross.  

 
Spirometri  

De spirometriundersökningar som har tagits på vårdenheten skickas in till landstingets centrala 
system (Spirare) för en samlad lagring. För detta krävs att utrustningen för spirometri är från 
Spirare. Spirare administreras centralt från Medicinsk teknik. 

Listningssystemet Lisbet  

Både vårdenheterna och landstinget har möjlighet att ta ut uppgifter och statistik från Lisbet.  

Vårdsystemet Systeam Cross  

Uppföljning av produktionsdata sker. Det gäller information som behövs för beräkning av 
ersättningar, uppföljning av kvalitet med mera.  

Affärsområde informatik och kommunikation tar ut uppgifterna ur vårdsystemet Systeam 
Cross med hjälp av applikationer som har tagits fram i samarbete med hälsovalsenheten. 
Redovisning av uppgifterna till vårdgivarna sköts av hälsovalsenheten.  

Personalrelaterad uppföljning  

Antal anställda per kategori lämnas in till landstinget som fil (Semikolonavgränsad textfil). 
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Utbildning  
För att kunna arbeta effektivt med de system som ingår i hälsovalet erbjuds utbildning.  

 
Vårdsystemet Systeam Cross  

Två dagars utbildning för läkare, läkarsekreterare och sjuksköterskor. Det är inte samma 
utbildning för de olika kategorierna.  

Under utbildningen går man även översiktligt igenom hur de andra systemen som man når via 
Systeam Cross fungerar.  
Några dagars tid för anpassningar i systemet behöver avsättas utöver utbildningstiden.  

 
Samordnad vårdplanering Prator  

Läkare behöver en dags utbildning i systemet.  

Listningssystemet Lisbet  

En person per enhet behöver en halv dags utbildning.  

E-tjänster i Mina vårdkontakter (MVK)  

De personer som skall arbeta med e-tjänsterna behöver en halv dags utbildning. En person per 
enhet behöver avsätta två dagar för anpassning i systemet.  

Användaradministration via Heroma och webbformulär  

En person per enhet behöver en halv dags utbildning.  

Service och support 
IT-enhetens servicedesk, telefon 0455 - 73 62 00 
Öppettider 07.30-16.15 vardagar. 
Service och support vid ärenden som gäller anslutningen till landstingets IT-system, basutbudet 
och landstingsägd IT-utrustning. 
 
Helpdesk förvaltning vårdsystem, telefon 0455 – 73 41 50 
Öppettider 07.30-16.15 vardagar. 
Service och support vid ärenden som gäller vårdsystemen. 
 
Helpdesk Heroma, telefon 0455 – 73 62 40 
Öppettider 07.30-15.30 måndag till torsdag, 07.30-13.00 fredag samt dag före röd dag. 
Service och support vid ärenden som gäller personalsystemet. 

 

Löpande kommunikation och samråd  
Användarträffar med vårdgivarna genomförs vid behov. På mötena diskuteras nya möjligheter, 
funktioner och önskemål.  

 

Då verksamheten inom hälsoval avslutas  
Som ett led i den sammanhållna journalföringen övergår enhetens Systeam Cross-databas till 
landstinget.  

 
Uppsägning av hyra av landstingsdatorer och förbindelse till landstingets nätverk skall göras 
skriftligen till IT-enheten.  
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Frågor angående IT-avtal  
Kontakta hälsovalsenheten för närmare information om kontaktperson när det gäller specifika 
IT-tjänster och avtal.  
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Bilaga 3 - Förteckning över laboratorieutrustning 

och analysmetoder  
Förteckning på rekommenderad laboratorieutrustning för en vårdenhet samt uppgift på vilka 
analysmetoder som används inom primärvården i landstinget  

Analys     Instrument 

B-SR      Sänkmätare ”Microsed” från Medic24 
B-Hb      Hb-mätare Hb 201+ från HemoCue AB 
P-Glukos     Glukosmätare 201+ från HemoCue AB 
B-CRP      Afinion från Medinor AB 
HbA1c      DCA Vantage. Patientnära analysinstrument från Siemens. 
Urinstickor        Urinsticksmätare Clinitec Status från Siemens 

 
Analys  Patientnära test 
F-Hb   Diaquick FOB från Medic24  
Strep A   Quick Vue dipstick Strep A från Medinor 
Mononukleostest InstAlert Mono från Colibri Medical AB  
D-dimer  Clearview Simplify D-dimer från Orion Diagnostica  
U-HCG  Clearview Easy HCG, 25 IU/L. Från Orion Diagnostica 
 

Metoderna är kontrollerade mot sjukhuslaboratoriernas metoder.  

Testkassetter, urinstickor, rör, kyvetter med mera som är bundna till ovanstående instrument och 
analysmetoder finns att beställa från centraldepån (MA Blekinge). Det gäller även interna 
kvalitetskontroller för ovanstående analyser. Vid en ny upphandling kan metoderna ändras.  

För extern kvalitetskontroll rekommenderar landstinget att vårdgivaren deltar i Equalis eller 
kvalitetsprogram från avdelningen för klinisk kemi vid Blekingesjukhuset.  

Klinisk kemi och mikrobiologi vid Blekingesjukhuset  
För laboratorieanalyser inom klinisk kemi och mikrobiologi skickas prover till avdelningen för 
klinisk kemi respektive avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Blekingesjukhuset. För allmänna 
provtagningsföreskrifter och analysförteckningar för ovanstående laboratorier se Hälsovalet för 
vårdgivare, ”Dokument som åberopas i uppdragsbeskrivning och regelbok”, bilaga 3. 

  

 

http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge/halsovaletforvardgivare.4.153ae1cd11fd68032548000143707.html
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Bilaga 4 - Allmänläkemedel  
Måttstock för allmänläkemedel är att läkemedel som kostar mer än 300 000 kronor per år 
värderas och om förskrivningen ligger över 50 procent i primärvården räknas dessa i allmänhet 
som allmänläkemedel. 
 
Sammanhållna grupper (enligt ATC-kod) eftersträvas. Detta innebär att enskild substans kan ha 
sin huvudsakliga förskrivning av specialister, men ändå betraktas som allmänläkemedel om 
patienterna är jämt fördelade över länet. 
 
Läkemedelskommittén har i uppdrag att medverka till att upprätta en förteckning över vilka 
läkemedel som räknas som allmänläkemedel. Se vidare nedan för år 2012. 
 

Farmakologisk grupp (ATC) 

Allmänläkemedel Undantag inom huvudgrupp 

A. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning A07E (medel vid intestinala inflammationer) 

B. Blod och blodbildande organ B01AB (heparingruppen) 
B01AC11 (ventavis) 
B01AC24 (brilique) 
B01AE07 (pradaxa) 
B02BD (koagulationsfaktorer) 
B03X (övriga medel vid anemier) 
B05 (PD- infusions- och TPN-vätskor)  
 

C. Hjärta och kretslogg C02K (övriga antihyperintensiva medel) 

D. Hud  

H. Hormoner exkl. könshormon och insulin H01A (hypofysframlobens hormoner plus 
analoger) 
H01B (hypofysbaklobens hormoner) 
H01C (hypotalamushormoner) 
H05 (medel som reglerar kalkomsättning) 
 

J. Infektionssjukdomar J05AB 04 (ribavirin, smittskydd) 
J05AE, J05AF, J05AG, J05AR, J05AX 
(antivirala smittskydd) 
J06BA (immunoglobulin, humant) 
J06BB16 (Synagis) 
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M. Rörelseapparaten  

N. Nervsystemet N03 (antiepileptika) 
N04 BA02 (Duodopa) 
N05 (neuroleptika, lugnande medel och 
sömnmedel) 
N06 (psykoanaleptika) 
N07X (övriga medel med verkan på 
nervsystemet) 
 

P. Antiparasitära medel  

R. Andningsorganen R03DX05 (Omalizumab) 
R05CB13 (Pulmozyme) 

S. Ögon och öron S01 (medel vid ögonsjukdomar) 

Hjälpmedel (Allmänläkemedel) 

Y82FA Stickor för egenmätning av plasmaglukos 

Y82FF Stickor för ketoner  
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Bilaga 5 - Täckningsgrad  
Täckningsgraden visar hur stor andel av vårdenhetens förtecknade medborgares konsumtion av 
öppen hälso- och sjukvård (besök) som tillgodoses hos samtliga enheter inom Hälsoval Blekinge 
och hos andra vårdenheter på primärvårdsnivå i förhållande till förtecknade medborgares totala 
konsumtion av all öppen hälso- och sjukvård (besök) inklusive länssjukvård och psykiatri.  

Täckningsgraden beräknas en gång per månad med en månads förskjutning. Tillägg eller avdrag 
från hälso- och sjukvårdspengen görs utifrån det genomsnitt av täckningsgrad alla vårdenheter 
tillsammans uppnår för den aktuella perioden för mätningen. Det är således alla vårdenheters 
genomsnitt av täckningsgrad som är målvärdet. De totala tilläggen och avdragen för alla 
vårdenheter tillsammans möter på så sätt varandra. De vårdenheter som har en högre täcknings-
grad än genomsnittet erhåller ett tillägg medan de vårdenheter som har en lägre täckningsgrad än 
genomsnittet får ett avdrag på sin hälso- och sjukvårdspeng. 

Med konsumtion av öppen hälso- och sjukvård avses år 2012 nedanstående besökstyper och 
vårdkontakter inom öppen hälso- och sjukvård som finansieras av landstinget och som 
registreras inom primärvård, psykiatri och länssjukvård inom länet. Uppgifterna hämtas från 
landstingets IT-system.  

 Öppenvårdsbesök vid vårdenhet, jourcentral, specialistmottagningen eller sjukhus-
mottagning, där patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal.  

 Öppenvårdsbesök vid vårdenhet, specialistmottagningen eller sjukhusmottagning där fler 
än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal (gruppbesök).   

 Öppenvårdsbesök vid vårdenhet, specialistmottagningen eller sjukhusmottagning där 
patienten möter ett vårdteam med olika kompetenser av hälso- och sjukvårdspersonal. 
Teambesök skall redovisas som ett besök hos respektive hälso- och sjukvårdspersonal.  

 Öppenvårdsbesök i patientens bostad eller motsvarande där patienten möter hälso- och 
sjukvårdspersonal. (Hemsjukvårdsbesök av annan än läkare och som hänförs till 
hemsjuk-vård skall inte ingå i beräkningen av täckningsgraden).   

 
För att samtliga ovanstående besökstyper och vårdkontakter skall räknas in i täckningsgraden 
fordras att det har varit ett personligt möte mellan vårdgivare eller vårdteam och patient (öga 
mot öga) och att besöket dokumenterats i patientens journal.   

Besök inom medicinsk service för provtagning eller röntgendiagnostik ingår inte i beräk-
ningen av täckningsgraden. Medicinska åtgärder till följd av ett öppenvårdsbesök som sker vid 
samma tillfälle som besöket resulterar inte i ett eget besök vid beräkningen av 
täckningsgraden.  

Besök vid akutmottagningarna i länet och utomlänsbesök ingår inte i beräkningen av 
täckningsgraden under år 2012. Avsikten är emellertid att utomlänsbesök skall ingå i mätningen 
den dag uppgifterna kan överföras elektroniskt.  
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