Bilaga 1

Förslag till
Gemensamma kapitel i Regelböcker, 2009
I denna bilaga redovisas de kapitel som föreslås bli likalydande i de sex Regelböcker som detta ärende omfattar.
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Auktorisationsvillkor och
villkor för återkallelse
För att en vårdgivare skall få bedriva husläkarverksamhet, BVC, och fotsjukvård inom ramen för Stockholms läns landsting (”Beställaren”), krävs att mottagningen auktoriseras av Beställaren.
Om Vårdgivaren bedriver verksamhet vid flera mottagningar skall varje mottagning auktoriseras av Beställaren.
Vårdgivaren skall uppnå följande krav för att mottagningen skall
auktoriseras.
1. Ekonomisk stabilitet
Vårdgivaren skall ha ekonomisk stabilitet och ha ekonomiska
förutsättningar att fullgöra avtalet med Beställaren.
Intyg från myndigheter.
För att Beställaren skall kunna bedöma om vårdgivaren uppfyller kravet på
ekonomisk stabilitet skall följande handlingar skickas in till Beställaren. Utländsk vårdgivare skall insända motsvarande dokumentation som intyg på att
denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar.
Kopia på det vid ansökan gällande registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige Bolagsverket).
”Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling”, Skatteverkets
blankett SKV 4820. Blanketten skall vara ifylld av Skattemyndigheten.
Blanketten kan rekvireras på adress:www.skatteverket.se. Vårdgivaren bör vara
ute i god tid med begäran till Skattemyndigheten om att få blanketten ifylld.
Ovannämnda intyg skall inte vara äldre än sex (6) månader.
För företag under bildande gäller att företaget skall vara bildat vid avtalstecknandet. Företaget skall vid samma tillfälle inneha F-skattsedel och uppvisa registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.
Bedömningen av vårdgivarens finansiella och ekonomiska ställning. Beställarens bedömning av huruvida en vårdgivare skall auktoriseras kommer att ske
utifrån vårdgivarens finansiella och ekonomiska ställning 4 (4)(förmåga att
fullfölja ett avtal av denna storleksordning under avtalsperioden). Beställaren
kommer att göra en helhetsbedömning bl.a. genom att ta in kreditupplysning
via AAA Soliditet AB.
Vårdgivare som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut skall visa
att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran lämna referens till bank eller annan finansiär.
Vårdgivare som har ett nystartat företag eller företag under bildande skall visa
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att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa aktiekapital/annat,
eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet (t ex. lämna bankgaranti
eller koncerngaranti) samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller
annan finansiär.
2. Avtal
Vårdgivaren skall åta sig att ingå det avtal för auktorisation av mottagning som
återfinns i kapitel 2 i regelboken (”Auktorisationsavtalet”), för varje mottagning som skall auktoriseras av Beställaren.
3. Regelbok
Vårdgivaren skall åta sig att följa regelboken för den eller de verksamheter som
skall bedrivas.
4. Mottagningen
Vårdgivaren skall ange adressen där respektive mottagning skall vara lokaliserad.
5. Villkor för återkallelse
Vårdgivaren skall försäkra Beställaren att Vårdgivaren är medveten om att beställaren kan återkalla auktoriseringen för en mottagning om vårdgivaren inte
uppfyller villkoren för att bedriva mottagningen.
Beställaren har rätt att återkalla auktoriseringen för en mottagning om auktorisationsavtalet avseende den aktuella mottagningen har sagts upp enligt § 6 i
Auktorisationsavtalet.
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Mellan
1.

Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, (”Beställaren”) och

2.

[**] organisationsnummer [**] (”Vårdgivaren”),

har slutits följande

Avtal för auktorisering
av mottagning
§ 1 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras Vårdgivarens bedrivande av [ange typ av verksamhet]
(”Verksamheten”) vid följande mottagning: [ange namn och adress för mottagningen] (”Mottagningen”).
Med Avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal för auktorisering av mottagning och
bestämmelserna i Regelboken enligt § 2 nedan.

§ 2 Regelboken
Villkoren för Vårdgivarens bedrivande av Verksamheten vid Mottagningen framgår av Regelboken för [ange verksamhetstyp]. Regelboken består av följande
delar.
1. Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse
2.

Mall för avtal om auktorisering av mottagning

3.

Allmänna villkor

4.

Uppdragsbeskrivning

5.

Listningsregler (endast husläkarverksamhet och BVC)

6.

Uppföljningsplan

7.

Ersättningsmodell

8.

Informationsförsörjning

9.

Ansökan om auktorisering

Båda parter förbinder sig att följa de från tid till annan gällande villkoren i Regelboken. Om det förekommer motstridiga villkor i detta avtal för auktorisering
av mottagning och Regelbokens olika delar, skall de tolkas i följande ordning:
1.
Detta avtal om auktorisering av mottagning
2.

Ersättningsmodell

3.
4.
5.
6.

Allmänna villkor
Uppdragsbeskrivning
Uppföljningsplan
Informationsförsörjning

§ 3 Ändringar i Regelboken
Beställaren har rätt att, genom politiskt beslut av Stockholms läns landsting,
ändra villkoren i Regelboken. Sådan ändring sker i regel en gång per år.
Så snart Beställaren har fattat beslut om ändring av villkoren i Regelboken skall
Beställaren skriftligen informera Vårdgivaren om dessa ändringar (”Ändrings-
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meddelande”). Om Vårdgivaren inte vill bli bunden av de ändrade villkoren,
skall Vårdgivaren inom 60 dagar från den tidpunkt Ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligen meddela Beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras.
Om sådant meddelande inte mottagits av Beställaren inom den angivna tidsfristen blir Vårdgivaren bunden av de ändrade villkoren från och med den dag
Beställaren angivit i Ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att
Ändringsmeddelandet är avsänt.
Om Vårdgivaren meddelar Beställaren att Vårdgivaren inte accepterar de ändrade villkoren upphör Avtalet att gälla 12 månader efter utgången av 60 dagarsfristen. Under den återstående avtalstiden gäller Regelboken i sin lydelse före
ändringarna.

§ 4 Avtalsperiod
Avtalet träder i kraft tidigast den [ange datum]. För det fall parterna skriver under Avtalet efter den [ange datum], träder Avtalet i kraft från och med den angivna ”Tillträdesdagen”. Avtalet gäller därefter till den [ange datum]. För det
fall Avtalet inte sagts upp skriftligen senast tolv månader före avtalstidens slut
förlängs Avtalet automatiskt att gälla tills vidare med tolv månaders uppsägningstid.
Tillträdesdag för detta Avtal är den [ange datum].

§ 5 Ändrade ägareförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos Vårdgivaren eller hos
Vårdgivarens eventuella moderbolag, skall utan dröjsmål skriftligen anmälas till
Beställaren. På begäran av Beställaren skall Vårdgivaren lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om Vårdgivarens framtida möjligheter att uppfylla Avtalet. Beställaren skall därefter pröva om Avtalet skall fortsätta att gälla eller om Avtalet skall sägas upp jämlikt § 6 (f) nedan. Beställaren
skall skriftligen meddela Vårdgivaren om sitt beslut avseende Avtalets fortsatta
giltighet.

§ 6 Förtida upphörande
Båda parter har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
• (a) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter
enligt Avtalet; eller

• (b) den andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och

inte inom 30 dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmaning från den
första parten.
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Vidare har Beställaren rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
• (c) Vårdgivaren kommit på obestånd, inställt sina betalningar, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation eller om fara för obestånd föreligger;

• (d) Vårdgivaren eller någon i dess ledning, enligt den tillsynsmyndighet
som granskar Vårdgivaren, har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller har dömts för brott avseende yrkesutövning;

• (e) Vårdgivaren vid upprepade tillfällen inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter och inte vidtagit rättelse
inom 30 dagar från skriftligt påpekande från Beställaren;
eller

• (f) Ägarförhållandena hos Vårdgivaren eller hos dess moderbolag vä-

sentligen förändrats och detta inte skriftligen har godkänts av Beställaren enligt § 5 ovan.

Om Avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott är den part som brutit mot Avtalet
skyldig att till den uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna
avtalsrättsliga principer.
Uppsägning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efterdet att den
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.
Om Vårdgivaren förlorar sin auktorisation för mottagningen enligt beslut av Beställaren, upphör Avtalet automatiskt att gälla utan föregående uppsägning.

§ 7 Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan omständighet som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll och omständigheten förhindrar eller försenar fullgörandet av förpliktelsen (”Befrielsegrund”).
Part som påkallar Befrielsegrund enligt stycket ovan skall utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten därom. Part skall vidta skäliga ansträngningar
för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund. Part skall återuppta
fullgörandet av de förpliktelser som förhindrats eller försenats så snart det praktiskt kan ske.
För det fall Befrielsegrunden varar mer än två månader, har den andra parten
rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

§ 8 Kontaktpersoner
Parterna skall utse var sin kontaktperson med ansvar för Avtalet. När part byter
kontaktperson eller kontaktuppgifter, skall detta skriftligen meddelas den andra
parten.
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§ 9 Meddelanden
Meddelanden i anledning av Avtalet skall skickas till respektive parts kontaktperson med post, e-post eller telefax. Mottagandet anses ha kommit till mottagaren tre arbetsdagar efter det att meddelandet skickats.

§ 10 Överlåtelse
Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon rättighet eller skyldighet enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga samtycke.

§ 11 Tillämplig lag och tvister
Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol med Stockholms
tingsrätt som första instans.

§ 12 Övrigt
Tillägg och ändringar i detta avtal för auktorisering av mottagning skall för att
gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.
Vad gäller ändringar i Regelboken gäller dock vad som har stadgats i § 3.
Vårdgivaren skall utföra tjänster enligt Avtalet som en självständig aktör och
äger inte rätt att företräda Beställaren utöver vad som framgår av Avtalet.
Parts försummelse att vid ett eller flera tillfällen göra gällande rättighet enligt
Avtalet eller att påtala förhållande som är hänförligt till Avtalet innebär inte att
part avstått från rätten att vid senare tillfälle göra gällande eller påtala rättighet
eller förhållande av ifrågavarande slag.
Om någon bestämmelse i Avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att Avtalet i
sin helhet skall anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av
parterna äger denna part rätt till skälig jämkning av Avtalet.

**********
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
Ort och datum

Ort och datum

Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Behörig firmatecknare
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Allmänna villkor
1 Allmänna utgångspunkter
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för
hela befolkningen. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv
skall genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård
och behandling. Den som söker hälso- och sjukvård skall få den vård, behandling och rådgivning som bedöms relevant i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdgivaren skall bedriva ett aktivt riskförebyggande arbete för
att förhindra vårdskador.
Vården skall ges med respekt för alla patienters lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård
skall ges företräde till vården. Verksamheten skall präglas av hög etisk medvetenhet. Vårdgivaren skall tillhandahålla en vård på lika villkor oavsett kön,
ålder, funktionshinder, social position, etnisk eller religiös tillhörighet samt
sexuell identitet. Vården skall ges med respekt och lyhördhet för individens
specifika behov, förväntningar och värderingar och dessa skall vägs in i de kliniska besluten.
Landstingsfullmäktige har fastställt policydokumenten "Vård i Dialog",
"Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting" samt
”Handikappolitiskt program för Stockholms läns landsting”, se Uppdragsguiden (www.uppdragsguiden.sll.se). Dessa dokument skall säkerställa att vården
utmärks av hög kvalitet och helhetssyn, där patienten och dennes närstående
ges ett värdigt omhändertagande och gott bemötande samt visas omtanke och
respekt.
Vårdens resurser skall användas på ett så effektivt sätt att de kommer så många
behövande som möjligt till nytta. LEON-principen, som innebär att vård ges på
lägsta effektiva omhändertagandenivå, skall tillämpas.
Vården i Stockholms läns landsting (SLL) är indelad i följande nivåer:
– Vårdguiden på telefon och Internet med sjukvårdsinformation och
sjukvårdsrådgivning samt råd och stöd för egenvård. Vårdguiden kan
också lotsa patienten till rätt vårdnivå.
– Primärvården utgör första linjens hälso- och sjukvård för barn och
vuxna – både för somatiska och psykiska sjukdomar, inklusive beroendevård. Inom primärvården finns också jourverksamhet kvällar, nätter
och helger.
– Specialiserad vård innefattar: öppen och sluten geriatrisk vård, öppen
och sluten psykiatrisk vård inklusive barn- och ungdomspsykiatri och
beroendevård, somatisk öppen och sluten vård utanför sjukhusen, öppen
och sluten vård på sjukhusen, samt avancerad hemsjukvård.
– Högspecialiserad vård som framför allt ges vid universitetssjukhus.
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2 Vårdgaranti
Vårdgivaren skall tillämpa SLL:s vid varje tidpunkt beslutade besöks- och
vårdgarantier och delta i uppföljningar av besöks- och vårdgaranti samt väntetider enligt Beställarens anvisningar, se Uppdragsguiden.
Vårdgivaren åtar sig att ha rutiner för information till patienter om deras rätt
gällande vård- och besöksgarantier.

3 Patientnämnden
Landstingets Patientnämnd handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård som Vårdgivaren svarar för. Vårdgivaren skall snarast, och utan kostnad,
ge nämnden den information och svar på ställda skrivelser som begärs.

4 Remisser
Vårdgivaren skall följa de krav och regler SLL har för utfärdande av remisser,
se Uppdragsguiden.

5 Tillgänglighet
Vårdgivaren skall svara för att det finns lättillgänglig och lättförståelig information om öppettider och tidsbeställning.
Vårdgivaren skall göra verksamheten i alla avseenden tillgänglig för personer
med olika funktionsnedsättningar, även kognitiva funktionsnedsättningar.
Vårdgivaren ansvarar för att det finns för verksamheten ändamålsenliga och
verksamhetsanpassade lokaler och utrustning. De lokaler och den utrustning
som är avsedda för patienter skall vara anpassade och tillgängliga för personer
med olika funktionsnedsättningar.
Vårdgivaren skall följa Plan- och Bygglagens krav och Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder.
Vårdgivaren äger inte rätt att utan Beställarens medgivande reducera tillgänglighet eller öppettider under semestrar, helger eller vid andra tidpunkter.
Det skall vara möjligt för Beställaren, andra vårdgivare och samarbetspartners
att kommunicera med Vårdgivaren via telefon, brev, telefax och e-post.
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6 Asylsjukvård
Med asylsökande m.fl. avses i detta avsnitt asylsökande enligt lag 2008:344
Hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl. 4§.
Asylsökanden skall erbjudas vård som inte kan anstå.
Asylsökande och gömda som inte har fyllt 18 år skall erbjudas vård i samma
omfattning som den som erbjuds den som är bosatt inom landstinget.
För vuxna asylsökande finns i primärvården särskilda mottagningar.
Kostnaderna för sjukvård enligt ovan faktureras Beställaren i särskild ordning,
se Uppdragsguiden.

7 Katastrofsituation och höjd beredskap
Vårdgivaren är skyldig att delta i totalförsvarsplanering, överläggningar och
övningar för att kunna verka även under katastrofer, kriser och krig.
Vårdgivaren skall vid höjd beredskap, katastrof-, kris- och krigsläge samt epidemiläge 3 (influensapandemi eller motsvarande katastrofläge) följa direktiv
ställda av SLL för utförande av tjänsterna.
Vårdgivaren skall medverka vid av SLL organiserade övningar i sådan omfattning att Vårdgivaren kan bedriva en fortsatt verksamhet även i kritiska lägen.
Vårdgivaren skall lämna SLL de upplysningar som kan behövas för totalförsvarsplaneringen.

8 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
Vårdgivaren skall inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i
enlighet med Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12.

9 Information och marknadsföring
Vårdgivaren ansvarar för att informera om sin verksamhet till invånare, patienter, samverkansparter och andra intressenter.
Vårdgivaren ansvarar för att de egna uppgifterna i SLL:s Elektroniska Katalog
(EK) är korrekta och aktuella.
Vårdgivaren ansvarar för att marknadsföring av verksamheten är saklig och
följer Beställarens riktlinjer för marknadsföring, se Uppdragsguiden.
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10 Informationsmöten
Vårdgivaren skall vara representerad på informationsmöten Beställaren kallar
till.

11 Patientjournaler
Vårdgivaren skall upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar och förordningar.
Vid utlämnande av kopior av patientjournal till patient skall Vårdgivaren följa
SLL:s regler om avgiftsbeläggning vid utlämnande av kopior av allmän handling.
Vårdgivaren skall, om patientens medgivande finns, utlämna kopia av
patientjournal till annan vårdgivare som lämnar vård till patienten. Vårdgivaren äger inte rätt till någon ersättning för detta.
Vårdgivaren skall i journalsystem registrera diagnoser och vårdkontakter enligt av SLL fastställd terminologi, se Uppdragsguiden.
Med patientjournal avses journaler oavsett vilka media de är lagrade på.
När en samordnad patientjournal blir aktuell skall Vårdgivaren följa kommande anvisningar från SLL avseende detta.

12 Personal
Vårdgivaren skall ha personal i sådan omfattning som krävs för att utföra
uppdraget i enlighet med Avtalet.
Vårdgivaren skall tillse att personalen har för uppdraget adekvat utbildning
och får den fortbildning/vidareutbildning som erfordras för att upprätthålla
kompetensen.
Vårdgivaren skall skriftligen informera Beställaren om byte av verksamhetschef.
Vårdgivaren ansvarar för att personal (inklusive vikarier och ersättare) inte
uppbär ersättning från nationella taxan under den tid de är verksamma hos
Vårdgivaren och utför tjänster enligt Avtalet.
Personal med patientkontakt skall tala och förstå svenska.
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13 Tystnadsplikt
Vårdgivare skall tillse att även annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal
har samma tystnadsplikt som hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller även
underleverantörer och deras personal.

14 Underleverantör
Om Vårdgivaren anlitar underleverantör för utförande av åtaganden enligt Avtalet skall Vårdgivaren ansvara för underleverantörens åtagande såsom för sitt
eget.
Vårdgivaren skall, på Beställarens begäran, lämna information om vilka underleverantörer som anlitas.

15 Medicinsk service
Med medicinsk service menas tjänster inom laboratoriemedicin, radiologi, klinisk fysiologi neurofysiologi, gastrointestinal endoskopi, spermaprover, transfusionsmedicin samt nukleärmedicin.
För medicinsk service där Vårdgivaren inte har hela kostnadsansvaret skall
Vårdgivaren anlita leverantör av medicinsk service som SLL har avtal med .
För medicinsk service där Vårdgivaren har hela kostnadsansvaret, skall Vårdgivaren välja leverantör som har avtal med SLL eller är ackrediterad av SWEDAC.
Vårdgivare som bedriver eget närlaboratorium skall ha ackrediterat detta hos
SWEDAC.
Vårdgivare som utför så kallade patientnära analyser för egna patienter skall
kvalitetssäkra analyserna genom avtal med laboratorium ackrediterat av SWEDAC. För definition av patientnära analyser, se Uppdragsguiden. Vårdgivaren
är skyldig att följa anvisningar på Uppdragsguiden för kvalitetssäkring av de
patientnära analyserna.
Beställaren äger rätt att granska Vårdgivarens nyttjande av medicinsk service.
Den vårdgivare som utfärdar remiss för en medicinsk serviceutredning är ansvarig för kostnaderna för denna, såvida inte annat framgår av detta Avtal,
vårdprogram, VISS eller andra av SLL fastställda dokument. Vid utfärdande av
remiss för en medicinsk serviceutredning skall på remissen anges Kombikakod
för den egna verksamheten. Kombikakod för någon annan verksamhet får inte
användas, se Uppdragsguiden.
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16 Läkemedel
Läkemedelsbehandling skall ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt
sätt med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas.
Valet av distributionsform skall ske utifrån den enskilda patientens medicinska situation. Kvaliteten vid läkemedelsbehandling av äldre skall särskilt beaktas.
Vårdgivarens förskrivning skall ske i enlighet med de rekommendationer som
utfärdas av eller förmedlas av såväl SLL:s centrala läkemedelskommitté (Läksak) som den lokala läkemedelskommittén, inklusive Kloka listan© och Kloka
råd.
Det åligger Vårdgivaren att ta del av producentoberoende läkemedelsinformation som förmedlas bland annat via Läksak och läkemedelskommittéerna samt
på www.janusinfo.se.
Kontakter och samverkan med läkemedelsindustrin skall följa de avtal och
överenskommelser som har träffats av SLL med berörda intressentorganisationer, se Uppdragsguiden.
Upphandlade läkemedel och varor där SLL har rabatter skall användas om det
inte finns medicinska skäl däremot.
Recept och hjälpmedelskort skall vara försedda med kvalitetssäkrad identifikation som innehåller personlig förskrivarkod och arbetsplatskod med koppling
till Vårdgivarens uppdrag enligt Avtalet. Det åligger Vårdgivaren att tillse att
Vårdgivarens arbetsplatskoder används på ett korrekt sätt.
Vårdgivaren skall planera för och införa förskrivarstöd så snart sådant finns
tillgängligt i journalsystemet. För tillgängliga tjänster, se Uppdragsguiden.
Kassation av läkemedel skall ske på ett miljömässigt korrekt sätt.
Kliniska prövningar av läkemedel som genomförs av Vårdgivaren eller som
Vårdgivaren medverkar i, skall senast vid start meddelas den lokala läkemedelskommittén.

17 Hjälpmedel och visst förbrukningsmaterial
Vårdgivare som i sitt uppdrag har att efter behovsbedömning eller vårdplanering förskriva hjälpmedel, förbrukningsmaterial eller näringsprodukter skall
följa SLL:s anvisningar, regler och beställningsrutiner, se Uppdragsguiden.
Vårdgivaren skall vara väl förtrogen med aktuellt hjälpmedelsutbud, ”kloka
hjälpmedelslistan” och tillhandahålla utrymme för hantering av bashjälpmedel
till och från brukaren.
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Vårdgivaren skall informera brukare/anhörig om hantering av hjälpmedlet
samt om kostnader för eventuell hyra.
Vårdgivaren ansvarar för att ta ut eventuell avgift av patienter/brukare för
hjälpmedel enligt SLL:s beslut, se Uppdragsguiden. Avgiften skall tillfalla Beställaren.

18 Tolk
Vårdgivaren skall, när så behövs, anlita tolk (inklusive teckentolk) samt ha rutiner för hur användning av tolk sker.
Vårdgivaren skall ha rutiner för att använda texttelefon.

19 Uppföljning
Beställaren äger rätt att följa upp verksamhet och prestationer samt försäkra
sig om att Vårdgivaren uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet.
Vårdgivaren skall samverka med Beställaren i frågor som rör uppföljning och
analys av verksamheten samt utveckling av vårdens kvalitet och effektivitet.
Beställaren ansvarar för utformningen av uppföljningarna.
Beställaren äger rätt att genomföra beställarrevisioner för att säkerställa att
Vårdgivaren fullföljer sitt uppdrag. Vårdgivaren skall medverka vid sådan beställarrevision och kostnadsfritt ställa material och dokumentation som erfordras för revision till förfogande.
Vid granskning av journalhandlingar skall detta ske enligt gällande regler.
Samtliga deltagare i en beställarrevision skall beakta gällande bestämmelser
om sekretess och tystnadsplikt.
Beställaren äger den rapport som kommer ur beställarrevisionen. Beställaren
skall omgående tillställa och kommunicera rapporten med Vårdgivaren.
Beställarrevision omfattar även rätten att göra de kontroller som behövs för att
bedöma om Vårdgivarens fakturering sker på korrekt sätt.
Resultatet från uppföljningarna kommer att användas för förbättrad beställarstyrning, underlag för benchmarking, kunskapsbaserade vårdval samt för att
tillgodose rätten till demokratisk insyn.
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20 Patientenkäter
Beställaren äger rätt att genomföra patientenkäter med den metod, frågeställningar, tidpunkt och intervall som beställaren bestämmer. När Beställaren ämnar genomföra patientenkäter ska Vårdgivaren medverka i framtagandet av det
aktuella patientunderlaget. Beställaren äger resultaten av patientenkäten och
rätten att publicera dessa.

21 Informationsförsörjning
Vårdgivaren skall ha ett IT-stöd som ger effektivt stöd för vårdprocessen och
en effektiv informationssamverkan med andra vårdgivare. För att möjliggöra
en sammanhållen vårdinformation om patienten skall Vårdgivaren utforma
IT-stödet utifrån IT-ramverket uttryckt i regler, riktlinjer och rekommendationer med tillhörande beskrivande anvisningar som är styrande och normerande, se Uppdragsguiden.
Vårdgivaren skall rapportera verksamhets- och prestationsinformation samt
diagnoser till Beställaren och tillsammans med Beställaren genomföra uppföljningar.
Vårdgivaren skall i all sin rapportering följa SLL:s anvisningar avseende kodsystem, termer och begrepp, se Uppdragsguiden.
Vårdgivaren skall använda de IT-tjänster och i övrigt följa de krav som anges i
Avtalet.
Vårdgivaren skall skydda sin information mot otillbörlig åtkomst och förstörelse i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Hur skyddet
genomförs skall dokumenteras. Vårdgivaren skall på begäran kunna uppvisa
denna dokumentation för Beställaren.
Vårdgivaren skall följa SLL:s gällande riktlinjer för informationssäkerhet, se
Uppdragsguiden.

22 Lagar och förordningar samt SLL:s
riktlinjer och policys
Vårdgivaren ansvarar för att gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och SLL:s egna riktlinjer och policys som på något sätt berör här avtalat uppdrag följs.
Beställaren ansvarar för att på Uppdragsguiden tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera SLL:s riktlinjer och policys som hänvisas till i Avtalet.
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23 Meddelarfrihet
Meddelarfrihet för anställda i landstingets förvaltningar och bolag regleras i
svensk lag.
Det är väsentligt för Beställaren att anställda hos externa vårdgivare – vid bedrivande av verksamhet enligt Avtalet – omfattas av en liknande meddelarfrihet.
Vårdgivaren 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 radioprogram eller andra upptagningar. Förbindelsen gäller inte sådana meddelanden
som avser företagshemlighet som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för Vårdgivarens anställda utanför det
område som Avtalet omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas
av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 16 kap. sekretesslagen.
Beställaren har rätt att säga upp Avtalet i förtid om Vårdgivaren i väsentligt
avseende eller vid upprepade tillfällen brutit mot ovan angiven förbindelse.

24 Tillstånd
Vårdgivaren skall ha de tillstånd och bemyndiganden samt uppfylla sådan anmälningsskyldighet som vid var tid är gällande för utförande av uppdraget.
För de fall myndighet skulle återkalla tillstånd, bemyndigande eller Fskattesedel skall Vårdgivaren omedelbart meddela Beställaren detta.

25 Försäkringar, ansvar och åligganden
Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av SLL.
Vårdgivaren är skyldig att utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar
och analyser som Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag behöver för sin
handläggning av patientskadefall.
Vårdgivaren har fullt ansvar för sitt åtagande enligt Avtalet och för all skada
och alla förluster som kan komma att orsakas av åtagandet.
Vårdgivaren skall hålla Beställaren skadeslös om krav väcks mot Beställaren
som en följd av Vårdgivarens handlande, eller underlåtenhet att handla. Ansvaret gäller under detta Avtals giltighetstid och därefter under en period av
tre år, utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, då ansvaret gäller till dess
preskription inträder.
Beställaren skall snarast underrätta Vårdgivaren om krav framställs mot
Vårdgivaren som omfattas av föregående stycke. Beställaren skall inte utan

10(22)
Kapitel 3
Allmänna villkor
2009

Vårdgivarens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende
sådant krav om det kan påverka Vårdgivarens ersättningsskyldighet. Beställaren är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i
händelse av att krav mot Beställaren framförs som omfattas av Vårdgivarens
ersättningsskyldighet.
Vårdgivaren skall ersätta Beställaren för samtliga de kostnader och förluster
som Beställaren förorsakas som en följd av Vårdgivarens fel eller försummelse.
Vårdgivaren åtar sig att teckna och vidmakthålla ansvars- och företagsförsäkringar enligt vedertagna normer, som håller Beställaren skadelös vid eventuell
skada. Vårdgivarens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de
försäkringar som Vårdgivaren tecknat.
Vårdgivaren skall från tid till annan fullgöra samtliga åligganden avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.

26 Miljö
Vårdgivaren skall i sin verksamhet enligt detta Avtal verka för att minska sin skadliga miljöpåverkan och för att de i SLL:s miljöpolitiska program vid varje tidpunkt gällande miljömålen uppnås. För information om
gällande miljöprogram och miljömål se Uppdragsguiden .
Vårdgivaren skall samverka med SLL i miljöfrågor och, då SLL så begär, redovisa hur Vårdgivaren arbetar för att uppfylla SLL:s miljömål.
Vårdgivaren skall för sin verksamhet enligt detta Avtal följa Beställarens anvisningar för ett gott miljöarbete och de specifika krav på insatser som finns
angivna för verksamheten, se Uppdragsguiden.

27 Forskning, utveckling och utbildning
Journaluppgifter, biobanksprover och liknande data om patienter skall vara tillgängliga för forskning. Om detta är förknippat med väsentliga merkostnader
för Vårdgivaren regleras detta genom överenskommelse i varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den som begär ut uppgifterna.
Vårdgivare skall medverka i kliniska prövningar. Detta åtagande regleras genom överenskommelse i varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den som
genomför den kliniska prövningen.
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Vårdgivaren skall tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för vård- och medicinstuderande och utrymme för AT- och ST-tjänstgöring för läkare. Vårdgivaren skall i första hand ta emot studerande från utbildningar i Stockholms län.
Vårdgivaren skall ansvara för att de kliniska utbildningsplatserna håller den
kvalitet och inriktning som följer av examenskraven för respektive utbildning.

28 Efter Avtalets upphörande
Beställaren och Vårdgivaren skall vid Avtalets upphörande samråda kring hantering av patientjournaler, patientlistor, lokaler, utrustning och personal för
att övergången till annan vårdgivare skall kunna ske utan avbrott eller brister i
verksamheten.
När Vårdgivaren upphör att driva avtalad verksamhet i sin helhet, eller till viss
del, skall patientjournalen överföras till annan av SLL anvisad hälso- och sjukvårdspersonal som framöver skall svara för patientens vård och behandling.
Om journalen finns hos SLL skall istället en kopia av journalen överföras. Patientens medgivande till sådan överföring skall finnas.
Vårdgivaren skall svara för att dokumentation upprättas vid överföring av patientjournal så att journal kan följas.
För utförda tjänster enligt Avtalet gäller Avtalets bestämmelser i tillämpliga
delar även efter det att Avtalet upphört att gälla.
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Ansökan om
Auktorisering
inom primärvård
Om vårdgivaren avser att ansöka om auktorisering för flera vårdområden
eller i flera lokaler lämnas en ansökan per vårdområde och per lokal.

1. Vårdgivare som ansöker om auktorisering
Företagsnamn
- Organisationsnummer
- Postadress
- Postnummer och ort
- Telefonnummer
- Faxnummer
- E-postadress
Kontaktperson
- Telefonnummer (dir)
- E-postadress (dir)

2. Lokalisering
Vårdgivaren skall ange adressen där mottagningen ska vara lokaliserad.
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3. Ansökan omfattar nedanstående vårdområden
Ansökan
avser

Vårdområde

Planerad
driftstart

Husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård

200_-__-__

Barnhälsovård

200_-__-__

Mödrahälsovård

200_-__-__

Fotsjukvård

200_-__-__

Läkarinsatser i särskilda boenden
Ansökan avser:
Hela länet

200_-__-__

Nedan angivna kommuner/stadsdelar:

200_-__-__

Nedan angivna boenden:

200_-__-__

Logopedi
Vårdgivaren har kompeterns och avser att arbeta
med nedan markerade målgrupper:
Barn och ungdom under 18 år med språk- och talstörning

200_-__-__

Barn och ungdom under 18 år samt vuxna med
röststörning

200_-__-__

Barn och ungdom under 18 år samt vuxna med
stamning

200_-__-__

Vuxna med neurologiskt betingad språk- och talstörning

200_-__-__

Barn och ungdom under 18 år samt vuxna med läsoch skrivsvårigheter/dyslexi

200_-__-__

Medverkan i basteam vid ADHD-utredning avseende barn och ungdom under 18 år

200_-__-__
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4. Omfattning (Ifylls endast av dem som avser
att bedriva logopedi)
Ansökan avser en omfattning motsvarande
procent av en heltid (om
flera logopeder planeras arbeta på samma avtal kan en procentsats över 100
procent anges). Anmälan om ändring av omfattningen görs senast tre månader för ändringen på särskild blankett, se uppdragsguiden.

5. Auktorisationskrav
Ekonomisk stabilitet
För att Beställaren skall kunna bedöma om vårdgivaren uppfyller kravet på
ekonomisk stabilitet skall följande handlingar skickas in till Beställaren.
Utländsk vårdgivare skall insända motsvarande dokumentation som intyg
på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar.
Registreringsbevis
Kopia på det vid ansökan gällande registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige Bolagsverket), högst sex månader gammalt.
Kravet gäller inte för enskild firma som istället skall lämna kopia på Fskattesedel.
Kontrolluppgift från skatteverket
”Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling”, Skatteverkets blankett SKV 4820. Den skall vara ifylld av Skattemyndigheten och högst sex
månader gammal. Nybildat företag behöver inte sända in denna blankett.
Vårdgivare som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut skall
visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran lämna referens till bank
eller annan finansiär.
Ifylls om tillämpligt

Vårdgivare som har ett nystartat företag skall visa att företaget har en stabil
ekonomisk bas genom att redovisa aktiekapital/annat, eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet (t.ex. lämna bankgaranti eller koncerngaranti) samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär.
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Ifylls om tillämpligt

Under tecknad vårdgivaren skall åta sig att ingå det avtal för auktorisation
av mottagning som återfinns i kapitel 2 i regelboken (”Auktorisationsavtalet”) och därvid följa Regelboken för den verksamhet som ska bedrivas. Om
ansökan inkommer efter den 1 september åtar sig vårdgivaren även att följa
den Regelbok som gäller för nästkommande år.
Undertecknad vårdgivare skall åta sig att följa Regelboken för den verksamhet som skall bedrivas.
Undertecknad vårdgivaren skall försäkra Beställaren att vårdgivaren är
medveten om att Beställaren kan återkalla auktoriseringen för en mottagning om vårdgivaren inte uppfyller villkoren för att bedriva mottagningen.

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande, adress och telefon

Ansökningsblankett ska ha inkommit till HSN
förvaltningen på adress nedan senast tre månader före planerad driftstart. Märk kuvertet med
Vårdval.
Registratorn
HSN-förvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Besöksadress: Hantverkargatan 11 B, Stockholm

