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Allmänna villkor, auktorisationsvillkor och
avtalsmallar 2010
Ärendet
Förslag till Allmänna villkor för vårdavtal för år 2010. Allmänna villkor omfattar frågor där HSN bör ha gemensamma och likalydande krav på alla
vårdgivare. De gäller för vårdval, vårdöverenskommelser, auktorisationsavtal, direktavtal etc. Kraven bör vara desamma även i upphandlingar.
Ärendet omfattar även auktorisationsvillkor för vårdgivare som ansöker om
auktorisation för vårdval samt avtalsmallar för auktoriserade vårdgivare.
Auktorisationsvillkoren och avtalen kompletteras inom vissa vårdval med
ytterligare och mer specificerade krav.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

fastställa Allmänna villkor för år 2010 enligt förvaltningens förslag,

att

fastställa auktorisationsvillkor för år 2010 enligt förvaltningens förslag,

att

fastställa mall för vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem för år 2010
enligt förvaltningens förslag samt

att

uppdra till förvaltningen att genomföra konsekvensändringar i regelbok för planerad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi
och lymfödem.

Förvaltningens synpunkter
Förändringar jämfört med år 2009
Förslaget i Allmänna villkor innehåller några nya avsnitt. Avsnittet om
uppföljning är omskriven och förstärker beställarens möjligheter att göra de
uppföljningar som behövs. Utöver dessa större förändringar har några
mindre justeringar, förtydliganden och språkliga förbättringar gjorts.
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Allmänna villkor 2010
Auktorisationsvillkor för år 2010
Mall för Vårdvavtal enligt LOV 2010
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De nya punkter som förts in i Allmänna villkor är:
 Målgrupper utanför SLL
 Samverkan
 Kunskapsbaserad vård
 Vårdhygien och smittskydd
 Informationsförsörjning
 Brandsäkerhet
Delar av dessa avsnitt fanns tidigare i de flesta uppdragsbeskrivningar, men
är nu införda i Allmänna villkor för att säkerställa att alla avtal för likalydande skrivningar.
I auktorisationsvillkor görs en hänvisning till LOV (Lag om Valfrihetssystem) vilket ger bättre möjligheter att ställa krav på det företag som ansöker om auktorisation. Främst ger det möjlighet att utesluta en sökande där
företrädare för företaget dömts för brott mot yrkesutövning.
Avtalsmallen har justerats så att avtal kan sägas upp om SLL kan visa på
att vårdgivaren brustit i sin yrkesutövning, tidigare krävdes beslut av Socialstyrelsen.
Ändringarna i Allmänna villkor leder till följdändringar i uppdragsbeskrivningar och uppföljningsplaner i regelböckerna. Dessa hanteras i
särskilda ärenden till nämnden, då även andra ändringar föreslås i dessa.
Regelboken för planerad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi och lymfödem fastställdes av nämnden i maj 2009. Förvaltningen föreslår inga andra ändringar i den regelboken till år 2010 än
konsekvensändringar till följd av besluten i detta ärende. Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att införa sådana i konsekvensändringar i den regelboken.
Enligt auktorisationsavtalen kan ändringar i regelboken göras genom att
ändringsmeddelanden sänds till vårdgivarna. Om vårdgivarna inte godtar ändringarna arbetar de vidare enligt de gamla reglerna under ett år varefter verksamheten ska avvecklas.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innehåller inga förändringar som leder till ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget innehåller ett nytt avsnitt om vårdhygien och smittskydd vilket
syftar till att öka patientsäkerheten. Under uppföljning införs tydligare och
bättre möjligheter till medicinska revisioner vilka bland annat syftar till att
öka patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget innehåller förändringar av uppföljningen som ger bättre möjligheter att följa om vården ges på lika villkor och bättre möjligheter till att
publicera resultat och jämförelser mellan vårdgivare.
Miljökonsekvenser
Förslaget innehåller inga förändringar som leder till konsekvenser för miljön.
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