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Förord
Fullmäktige i Stockholms Läns Landsting (”SLL”) fattade i november 2007
beslut om en ny strategi för styrning av akutsjukhusen. Strategin bygger på
de fyra hörnpelarna; flerårsavtal, resultatansvar, avtal baserade på
landstingets lägsta kostnad för respektive sjukhuskategori, samt
sanktionsregler. Målet är att säkerställa god, rättvis och jämställd vård med
hög tillgänglighet för Stockholms läns invånare
Vårdgivarna får i modellen stor frihet att prioritera inom de ramar som
beställaren sätter upp. Resurser måste prioriteras mellan specialiteter
utefter patienternas behov och egen produktionsstrategi. Beställarens roll i
den nya avtalsmodellen blir mer fokuserad på att sätta upp ”spelregler” och
ställa tydliga krav på vårdgivarna.
Att samtliga aktörer tar på sig ansvaret kopplat till respektive roll är viktigt
för att avtalsmodellen skall kunna vara framgångsrik. Den föreslagna
avtalsmodellen är ett första steg mot ett utvecklat sjukvårdssystem som kan
möta de utmaningar och det ökade sjukvårdsbehov som landstinget står
inför.
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I dokumentet redovisas de för leverantörer av
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Inledande bestämmelser
§1 Kontaktpersoner
Parterna skall utse var sin kontaktperson med ansvar för Avtalet. När part
byter kontaktperson eller kontaktuppgifter, skall detta skriftligen meddelas
den andra parten.

§2 Meddelanden
Meddelanden i anledning av Avtalet skall skickas till respektive parts
kontaktperson med post, e-post eller telefax. Meddelandet anses ha kommit
till mottagaren tre arbetsdagar efter det att meddelandet skickats.

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

§4 Tillämplig lag och tvister
Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
I de fall Vårdgivaren inte är landstingsägd, skall tvist i anledning av Avtalet
avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
För verksamhet som drivs av SLL skall SLL:s interna regler gälla.

§5 Läkemedel
När patienter behandlas med läkemedel på sjukhusets öppna mottagningar,
inom dagvården och den slutna vården skall läkemedlen rekvireras från
sjukhusapoteket eller annan leverantör och bekostas av vårdgivaren.
Receptförskrivning ska endast avse läkemedel som administreras utanför
sjukhusen
Förskrivartjänster ska användas så snart dessa tekniskt finns tillgängliga.
Planer för införandet av dessa ska på förfrågan redovisas.
För att förbättra patientsäkerhet avseende hantering av läkemedel vid
överrapportering mellan vårdgivare hänvisas till Sveriges Kommuner och
Landstings serie: Nationell satsning för ökad patientsäkerhet, år 2008.
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§6 Personal
Vårdgivaren ska skriftligen informera Beställaren om byte av
sjukhusdirektör.
Vad som stadgas om information vid byte av
verksamhetschef i kapitel Allmänna villkor § 12 3 stycket äger dock inte
tillämplighet i detta Avtal.

§7 Lokaler
Utöver vad som anges i kapitel Allmänna villkor § 5 gäller följande.
Vårdgivaren ska genom skyltning beskriva vilken verksamhet som drivs.
Vid förändring av lokalisation (vårdgivare alt underleverantör) ska
Beställaren godkänna denna.

§8 Tillgänglighet
Vårdgivaren ska delta i Landstingsstyrelsens förvaltnings samordning av
länsövergripande frågor kring tillgänglighet.
Vad som stadgas i kapitel Allmänna villkor § 5 5 stycket om Beställarens
medgivande vid reducerade öppettider mm äger inte tillämplighet i detta
Avtal. Vid väsentliga inskränkningar av tillgängligheten eller öppettider åtar
sig dock Vårdgivaren att snarast underrätta Beställaren om detta.
Tillgängligheten måste alltid vara av en sådan omfattning att Vårdgivaren
kan efterleva SLL:s vid varje tidpunkt beslutade besöks- och vårdgarantier,
se närmare kapitel Krav på vårdtjänsterna § 1.

§9 Ansvars- och företagsförsäkringar
Kapitel Allmänna villkor § 25 7 stycket gällande skyldighet att teckna
ansvars- och företagsförsäkringar gäller inte SLL:s egna verksamheter.

§10 Medicinteknisk utrustning
Medicinteknisk utrustning ska löpande underhållas och kontrolleras så att
godkänd standard och säkerhet upprätthålls. Lokala instruktioner och
kvalitetssystem ska finnas för användning av medicinteknisk utrustning.
Vårdgivaren svarar för samtliga kostnader för den utrusning som behövs
för uppdragets utförande.

§11 Driftsäkerhet i försörjningssystem
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSF 2005:13 (M)
kapitel 4 § 12) ska landstingen vid planeringen uppmärksamma frågor av
betydelse för hälso- och sjukvårdens tekniska kapacitet och uthållighet
såväl i fred som vid höjd beredskap. Samtliga akutsjukhus i SLL ska i
samråd med fastighetsägare och driftsentreprenörer vidta åtgärder för att
säkerställa driften i olika försörjningssystem för att stärka sjukhusens
robusthet. Följande områden berörs:
•

Försörjningssäkerhet och reservanordningar för viktiga tekniska
försörjningsfunktioner som el, tele- och datakommunikation, vatten
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och värme. För att klara avbrott i elförsörjningen bör alla
akutsjukhus ha egen reservkraft för adekvata delar av fastigheten
motsvarande 100 procent av normalkapaciteten.
•

Skyddet mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

•

Driftsäkerhet i IT-system.

•

Byggnaders och lokalers robusthet.

•

Sjukvårdsanläggningars placering med hänsyn till olika risker.

•

Vid upphandling och när man skriver avtal om entreprenader ska
funktions- och driftsäkerhetsfrågor beaktas.

I
skriften
Det
robusta
sjukhuset
rekommendationer inom ämnesområdet.

redovisas

Socialstyrelsens

§12 Katastrofberedskap
Vårdgivaren ska svara för akut omhändertagande av skadade, sjuka och
drabbade vid stora olyckor, katastrofer, hot, extraordinära händelser och
under höjd beredskap enligt riktlinjer i Regional katastrofmedicinsk plan
för SLL. Beredskapen ska även omfatta situationer där ett förhöjt
epidemiläge medför hög belastning på den slutna akutsjukvården. Det
innebär att Vårdgivaren bland annat ska
•

Svara för Vårdgivarens katastrofledningsorganisation enligt
riktlinjer i Regional katastrofmedicinsk plan samt
Epidemiberedskapsplan för SLL.

•

Svara för att akutsjukhusets katastrofledning kan bedrivas i
ändamålsenligt utrustade lokaler.

•

Svara för att en lokal medicinsk katastrof- respektive
epidemiberedskapsplan upprättas enligt riktlinjer i Regional
katastrofmedicinsk plan samt Epidemiberedskapsplan för SLL.

Utöver vad som regleras i avtalet mellan Beställaren och Vårdgivaren ska
separata avtal för katastrofberedskapen upprättas mellan Vårdgivaren och
SLL.

§13 Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU)
Vårdgivaren omfattas av det så kallade ALF-avtalet. Vårdgivaren har
skyldighet att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de
vårdyrkesgrupper som universitet/högskola utbildar. Särskilt avtal ska
tecknas med respektive universitet/högskola om antalet utbildningsplatser.
Vårdgivaren är skyldig att utbilda AT-, ST-läkare med de villkor som gäller
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ersättning för utbildningsåtagande enligt SLL:s riktlinjer. Vårdgivaren har
att svara för att kvalitet och inriktning följer examenskraven för respektive
utbildning.

§14 Utomlänspatienter
Vårdgivaren åtar sig att följa Riksavtalet och dess efterföljare för vård av
patienter från andra landsting. Vårdgivaren ska härvid följa Sveriges
kommuner och landstings (SKL:s) rekommendationer om valmöjligheter
inom hälso- och sjukvården som komplement till av SLL fastslagna
riktlinjer för valmöjligheter. Ett sådant åtagande får dock inte påverka
Vårdgivarens åtagande enligt detta Avtal.

§15 Vite vid underlåtenhet att rapportera till CVR
Om vårdgivaren inte rapporterar minst 90% av sjukhusets nybesök på
mottagningar och åtgärder till CVR, äger beställaren rätt att innehålla 2 %
av hela det fakturerade månadsbeloppet för den månad rapportering enligt
Avtalet uteblivit. Beställaren återbetalar 80% av det innehållna beloppet då
rapportering återigen sker i enlighet med Avtalet.
Rapportering till CVR ska ske senast fem arbetsdagar efter månadsskifte.

§ 16 Patientenkäter
Parterna ska samverka kring genomförandet av patientenkäter med samma
instrument (Indicator) och med avseende på patienturval, enkätfrekvens
och presentation. Skillnader i metodologi, analys och presentation ska vid
behov förklaras för att undvika missförstånd i tolkningen av resultaten. För
detta ändamål återinförs en samrådsgrupp. Denna paragraf ersätter §20 i
Allmänna villkor

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

§ 18 Omförhandlingsklausul
Förhandling om Avtalets uppdrag, ersättning eller målvolym kan skriftligen
begäras av part vid väsentliga förändringar av omständigheter som ligger
till grund för detta Avtal.
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Omförhandling ska inledas inom 30 dagar efter framställan därom.
Påkallande av omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra
sina förpliktelser enligt detta Avtal intill dess nytt Avtal har slutits.

§19 Förtida upphörande
Var och en av parterna 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.
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
väsentligen förändrats och detta inte skriftligen har godkänts av
Beställaren enligt § 17 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 ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att
den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den
uppsägande parten.
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§20 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, naturkatastrof, 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 ska utan dröjsmål
skriftligen meddela den andra parten därom. Part ska vidta skäliga
ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund.
Part ska 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.

§21 Information om förändringar
Vårdgivare och Beställare har ett ömsesidigt ansvar att informera varandra
om kommande förändringar i sina respektive verksamheter som är
relevanta för motparten.

§22 Övrigt
Tillägg och ändringar i detta Avtal ska för att gälla vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.
Vårdgivaren ska utföra tjänster enligt Avtalet som en självständig aktör och
äger inte rätt att företräda Beställaren utöver vad som framgår av Avtalet.
Att part inte vid ett eller flera tillfällen gjort gällande rättighet enligt Avtalet
eller påtalat förhållande som är hänförligt till Avtalet, förtar inte denna
parts möjlighet att göra gällande rättighet eller påtala förhållande vid ett
senare tillfälle. Denna möjlighet är inte tillämplig beträffande Vårdgivarens
möjligheter att fakturera, som är begränsade i tiden och framgår av
Ersättningsvillkor.
Om någon bestämmelse i Avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att
Avtalet i sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt
påverkar någon av parterna äger denna part rätt till skälig jämkning av
Avtalet.
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§23 Avtalets giltighet
För detta Avtals giltighet krävs godkännande av hälso- och
sjukvårdsnämnden samt av vårdgivarens styrelse/ägare. Sådant godkännande ska ske senast juni 2009. Om godkännande inte skett vid denna
tidpunkt äger andra parten rätt att utan krav på ersättning säga upp Avtalet
med omedelbar verkan.
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Principer och riktlinjer
för ersättning
1 Grundläggande principer Ersättningsmodell
Modellen innebär att:
•

Målvolymen uttrycks i antal DRG-poäng

•

SLLs DRG-viktlista används och revideras årligen

•

Produktion över eller under målvolymen med ±4 % uttryckt i DRGpoäng inkluderande

•

För ersättningsgrundande produktion över målvolymen utgår
ersättning med 30 % av avtalat DRG-pris

•

Prestationsrelaterad ersättning utgår med 100 % av avtalat DRGpris till målvolymen

•

För ej utförd produktion utgår ersättning med 70 % av avtalat DRGpris för det antal poäng som ingår i intervallet mellan 96 % och 100
% av målvolymen

•

Effektiviseringskrav om 2 % av den totala ersättningen ingår i den
årliga uppräkningen

•

Vårdgivaren ansvarar för att tillgängligheten uppfylls enligt
vårdgarantin som gäller för SLL och vårdgivaren ansvarar för de
kostnader detta medför

•

Beställaren kan på sjukhusets bekostnad beställa vård enligt
sjukhusets tillgänglighetsansvar hos annan vårdgivare upp till
maximalt 1 % av den avtalade vårdgivarens totala ersättning

•

Vårdvolymer som grund för målvolymsberäkning ska preciseras för
hela avtalsperioden. Målvolymen i poäng fastställs när viktlistan för
respektive år är beslutad

•

Akut och elektiv vård särskiljs ej i ersättningshänseende
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•

0,5% 2009, 1% 2010, 2% 2011 av den avtalad totalersättningen
avsätts respektive år för kvalitetsersättning

•

0,5 % av den avtalad totalersättning avsätts respektive år för
miljörelaterad ersättning

•

Prioriteringsvikter kan användas, d v s anpassning av vikter på
produkter som beställaren särskilt vill prioritera upp eller ned

•

Ersättning för produktion som ligger utanför Vårdgivarens uppdrag,
enligt specifikation i kapitel Verksamhetsuppdrag, utgår ej

Avtalet löper över en 3-årsperiod, 2009-2011.

1.2 Index
utveckling
•

och

uppräkningsfaktor

för

medicinteknisk

Landstingsprisindex (LPI): Det prognostiserade LPI som SKL

presenterar oktober/november för innevarande år används för
nästkommande avtalsår.
•

Läkemedelsindex (LÄK): Läkemedelscentrums prognos avseende
slutenvårdsläkemedel för innevarande år används för nästkommande
avtalsår.

•

Viktat index (VI): nittiofem procent (95%) av LPI plus fem procent
(5%) med LÄK.

•

Demografisk tillväxt (DT): Enligt ny prognos för respektive år.

•

Medicinteknisk utveckling (MTU) 1% per år, varav 75% till
Karolinska Universitetssjukhuset och 25% fördelas mellan övriga
sjukhus i förhållande till omsättning.

2 Totalersättning
Totalersättningen för åtagandena enligt detta Avtal, exklusive eventuell
ersättning för ersättningsgrundande produktion över målvolymen, utgår
maximalt med ett mellan parterna för varje år fastställt belopp
Totalersättningen (exkl momskompensation) fördelas enligt följande;
•

Prestationsrelaterad vårdersättning:

-

ersättning upp till målvolym med avtalat DRG-pris omräknad till
DRG-poäng

-

För ej utförd produktion utgår ersättning med 70 % av avtalat DRGpris för det antal poäng som ingår i intervallet mellan 96 % och 100
% av målvolymen
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-

För ersättningsgrundande produktion över målvolymen utgår
ersättning med 30 % av avtalat DRG-pris

•

Mål- och kravrelaterad ersättning

-

Kvalitetsrelaterad ersättning

-

Miljörelaterad ersättning

Vårdersättningen inkluderar samtliga kostnader som är förenade med
Vårdtjänsten, inklusive kostnader för tolkservice och medicinsk service.
Vårdtjänster är enligt nuvarande regler undantagna från mervärdesskatt.
Vårdgivaren (privat alternativt landstingsägt bolag) erhåller ersättning
motsvarande gällande statsbidrag för momskompensation, för närvarande
sex procent (6 %).

3 Prestationsrelaterad ersättning
Prestationsrelaterad vårdersättning utgår med 100 % av avtalat DRG-pris
upp till målvolymen.

3.1 Ersättning för eventuell produktion över målvolymen
För ersättningsgrundande produktion över målvolymen utgår ersättning
med 30 % av avtalat DRG-pris upp till sammantaget maximalt 4 % över
målvolymen.

3.2 DRG-poäng
Med ”DRG-poäng” avses i detta Avtal alla former av poäng som erhålls för
produkter/vårdtjänster i SLLs beskrivningssystem/ersättningssystem.
För DRG-poängsättningen och beräkningen av målvolymen tillämpas
Stockholm läns landstings gemensamma beskrivnings-/ersättningssystem
med tillhörande principer och anvisningar för öppenvård, och slutenvård,
dvs DRG-systemet med tillhörande regelverk inklusive gällande viktlista för
aktuellt år.

3.3 DRG-pris
Poängpriset per DRG-poäng för den fastställda målvolymen beräknas
genom omräkning med tillämpning av ovanstående index. Poängpriset ska
härvid uppräknas dels till en del om nittiofem procent (95%) motsvarande
förändringen i landstingsprisindex (LPI), dels till en del om fem procent
(5%) motsvarande förändringarna i slutenvårdsläkemedelsindex enligt
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Läkemedelcentrums
prognos
för
slutenvårdsläkemedel för akutsjukhusen.

kostnadsutvecklingen

för

4 Årlig justering
Vid kalenderårsskifte inom avtalstiden justeras nedanstående parametrar.

•

Totalersättningen justeras med avtalade index (VI och DT) och avtalat
effektiviseringskrav

•

Vårdvolym som utgångspunkt för beräkning av respektive avtalsårs
målvolym framgår i separat beräkningsunderlag. Målvolymen kan
komma att påverkas av omständigheter beskrivna i kapitel
Förändringar under avtalsperioden

•

DRG-vikter utifrån inrapporterade KPP-kostnader och beställarens
prioriteringsvikter

•

Förväntad vårdtyngd (snittvikt för sluten respektive öppen vård) för
respektive års produktion inom avtalsperioden justeras m a a
förändringar i DRG-viktlistan

•

DRG-priset justeras
effektiviseringskrav

•

Kvalitets- och miljöersättning beräknas på respektive års totalersättning

•

Ersättningsrelaterade kvalitetsindikatorer, kravnivåer och deras vikter
kan komma att justeras. Förändringar beslutas efter samråd med
vårdgivarna

med

avtalat

index

(VI)

och

avtalat

5 Underlag för målvolymberäkning
5.1. Målvolymsuträkning
Målvolym i DRG-poäng fastställs för varje ingående avtalsår och baseras på
volymer enligt separat beräkningsunderlag. Volymerna enligt
beräkningsunderlaget per år räknas om till DRG-poäng genom att använda
fastställd viktlista för respektive år.
Vikterna (sk relativa vikter) för produkterna/vårdtjänsterna i landstingets
beskrivningssystem/ersättningssystem revideras årligen med utgångspunkt i
av sjukhusens inlämnade självkostnadsberäkningar; Kostnad Per Patient
(KPP).
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5.2. Poängprisberäkning
Poängprisberäkning görs enligt följande för respektive sjukhus år ett:
tkr
1

Sjukhusens avtalade totalersättning

X

2

Ersättning för kvalitet och miljö

-X

3

Summa för DRG- poängprisberäkning

Y

4

DRG-poäng

Z

Preliminärt DRG-poängpris beräknas genom att dividera summan för
poängprisberäkning (Y) med målvolymen i poäng (Z) för respektive
sjukhus. Lägst framräknat poängpris blir gällande poängpris år ett för
samtliga sjukhus. År två och tre justeras detta poängpris med respektive års
avtalade index.

6 Kvalitetsrelaterad ersättning
Ersättningen utbetalas med 1/12 del, månadsvis i efterskott enligt
specifikation på fakturan. Ersättningen för december betalas ut efter
avstämningen i samband med uppföljningsmöte under mars månad året
efter mätperioden. Om Vårdgivaren erhållit högre ersättning än den slutliga
avstämningen medger, ska den överskjutande delen återbetalas till
Beställaren.
Varje kvalitetsindikator bedöms efter sitt utfall/resultat, bedömningen görs
mot angiven målnivå som ger full ersättning och mot minimikravet som
inte ger någon ersättning. Utfallet beskrivs som ett indexvärde och
multipliceras med den vikt indikatorn har, summan anger den andel av full
ersättning som indikatorn ger. Summan av alla indikatorers andelar ger
den totala kvalitetsersättningen.
Maximal kvalitetsersättning (0,5% 2009, 1% 2010, 2% 2011) utfaller om
samtliga indikatorers minimikrav är uppfyllda samt att målnivån för de
indikatorer som har resultatkrav är uppfylld.
Det finns två typer av kvalitetsindikatorer, nya indikatorer
resultatindikatorer.

och

Nya indikatorer är kvalitetsindikatorer under införande eller utveckling
och där minimikravet är införande och/eller rapportering och redovisning
av resultat.
Resultatindikatorer är kvalitetsindikatorer vars resultat är kopplade till
minimikrav, förbättringskrav och målnivå.
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Ersättning nya indikatorer:
Minimikrav uppfyllt

Ersättning motsvarande
indikatorns andel

Minimikrav ej uppfyllt

Ingen ersättning utgår för
indikatorn

Ersättning Resultatindikatorer:
Resultat bättre än mål

Full ersättning utgår för indikatorn

Mål*

Full ersättning utgår för indikatorn

Förbättringskrav**

Halv ersättning utgår för
indikatorn

Minimikrav***

Ingen ersättning utgår för
indikatorn

För resultat mellan minimikrav och mål, faller ett proportionerligt
kvalitetsindex ut. Kvalitetsindex multiplicerat med vikten ger andelen av
full ersättning för indikatorn.
* Mål utgörs av bästa resultatet för indikatorn i en jämförelse mellan
sjukhusen, alternativt sätts målnivån efter nationella krav/målnivåer.
** Förbättringskrav sätts mitt emellan mål och näst sämsta
resultat.
*** Minimikrav utgörs av näst sämsta resultatet för indikatorn i en
jämförelse mellan sjukhusen.
Underlag med utfallet av samtliga indikatorer ska redovisas skriftligen till
kontaktpersonen hos beställaren innan februari månads utgång, året efter.
Vårdgivarens redovisade resultat ska i förekommande fall överensstämma
med resultaten som redovisas i SKL:s öppna jämförelser eller i nationella
kvalitetsregister. Vid avvikelser gäller resultaten från SKL eller aktuellt
kvalitetsregister. Skillnader i resultatutfall och ersättning stäms av och
regleras i efterhand vid uppföljningsmöte.
Täckningsgraden i rapporteringen till berörda register har avgörande
betydelse för bedömningen och jämförbarheten av resultaten, dessa utgör
också underlag för den målrelaterade ersättningen och rankningen.
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Beställaren kommer årligen att ange en godkänd nivå för täckningsgraden.
Nivån bestäms efter samråd med respektive registerhållare. Vårdgivaren
erhåller ingen kvalitetsersättning oberoende av resultatet om
täckningsgraden är lägre än godkänd nivå för respektive indikator.
Utvärdering och bedömning av vårdgivarens resultat görs av beställaren
och utfallet presenteras i samband med ett uppföljningsmöte i mars månad,
året efter.
Vårdgivare som inte kan redovisa aktuella resultat för en indikator i
samband med uppföljningsmöte, erhåller ingen ersättning för denna.
För resultatindikatorer där minimikraven ej uppfylls görs beställarrevision
med tidsatt förbättringsbeting och därefter besluter beställaren om
eventuella förändringar i verksamhetsuppdraget och målvolym.
Det aktuella urvalet av kvalitetsindikatorer samt minimikrav och målnivåer
kommer att förändras under avtalsperioden. Beställaren kommer att i
samråd med specialitetsråden, samverkansnätverket och vid behov externt
sakkunniga, definiera en acceptabel resultatnivå för respektive indikator.
Sådana indikatorer där det finns en spridning med resultat under denna
nivå, kopplas till målrelaterad ersättning. Indikatorer där samtliga
vårdgivarnas resultat överstiger den acceptabla nivån och med små
skillnader i resultat, redovisas i publika jämförelser och rankning men
behöver inte vara kopplade till målrelaterad ersättning. Eventuella
förändringar meddelas vårdgivaren i samband med ett avstämningsmöte
under hösten året innan förändringen genomförs.
Kvalitetsindikatorerna redovisas i Bilaga Kvalitetsindikatorer enligt en
gemensam mall där det bl.a. framgår minimikrav, förbättringskrav och
målnivå samt vilken vikt indikatorn har. I mallen framgår också en
planerad, men ej fastställd utveckling av kraven under avtalsperioden.

7 Miljörelaterad ersättning
För Miljörelaterad ersättning avseende angivna miljöåtaganden avsätts 0,5
% av totalersättningen. Ersättningen utgår mot faktura med 1/12 per
månad. Ersättningen för månad 12 innehålles tills vårdgivaren fått sina svar
på uppföljningsfrågorna godkända av Beställare. Ersättning för de delar
som ej godkänns regleras med den innehållna 12-delen av ersättningen i
första hand samt att Beställare därefter fakturerar Vårdgivaren eventuella
ytterligare krav på återbetalning av redan erhållna medel senast mars
efterföljande år.
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9 Övriga uppdrag/tilläggsuppdrag
Verksamheter av abonnemangskaraktär och övriga tjänster som ej är direkt
volymrelaterade, ersätts med anslag separerat från DRG-systemet.
Verksamhetsuppdrag kan även omfatta vård av speciell karaktär som helt
eller delvis ersätts via DRG-systemet alternativt i kombination med anslag.
Ändringar i ersättningssystemet kan ske under avtalsperioden. Det sker i
samråd mellan Vårdgivare och Beställare (genomförs genom en övergång
till DRG-systemet). Ändring i ersättningssystemet kan avse hela eller delar
av verksamhetsuppdrag.

10 Ersättningsbortfall
För eventuell produktion överstigande tillåten överproduktion utgår ingen
ersättning.
För ny- och återbesök hos läkare utgår ingen ersättning om diagnoskod
saknas.

11 Patientavgifter
Vårdgivaren förbinder sig att av patienter som behandlas enligt detta Avtal
debitera patientavgift med det belopp som SLL beslutar. Uppgift om
patientavgifterna finns tillgängliga i landstingets patientavgiftshandbok och
på www.uppdragsguiden.sll.se. Intäkten tillfaller Vårdgivaren.
Beställaren ersätter inte Vårdgivaren för uteblivna patientintäkter.

12.1 Förändrade patientavgifter
Om landstinget beslutar om ändrade patientavgifter ska ersättningarna från
Beställaren till Vårdgivaren justeras på sådant sätt att summan av
Vårdgivarens Totalersättning enligt detta Avtal och de patientavgifter
Vårdgivaren ska debitera inte förändras till följd av förändringen av
patientavgifterna.

12.2 Patientintäkter hjälpmedel
Vid utlämning av hjälpmedel ska Vårdgivaren ta betalt av patienten enligt
av landstinget fastställda taxor och avgifter. Taxor och avgifter finns på
www.uppdragsguiden.sll.se. Intäkten tillfaller Beställaren.

13 Medicinsk service
Vårdgivaren svarar för samtliga kostnader för medicinsk service som Vårdgivaren beställt.
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14 Hjälpmedel
Beställaren bekostar hjälpmedel som förskrivs till brukare enligt
landstingets
anvisningar
och
regler
som
återfinns
på
www.uppdragsguiden.sll.se.

15 Sjukresor
Sjukresor ersätts av Beställaren dock endast om entreprenör som SLL har
avtal med anlitas i enlighet med avtalet mellan SLL och entreprenören.

16 Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)
Vårdgivarens FoUU åtaganden och ersättning regleras i särskilda avtal.
Ersättningen innefattar resursåtgång som är kopplad till inskolning och
fortbildning av personal alla kategorier.

17 Fakturering
Fakturor avseende detta Avtal ställs till HSN-Förvaltningen, Box 120 81,
102 23 Stockholm, Referens 1500625. Fakturan får endast innehålla vård
som ersätts inom ramen för detta Avtal. Vård som faller under andra Avtal
faktureras separat. All fakturering sker månadsvis i efterskott.

17.1 Fakturaperiod
Vårdgivaren fakturerar månadsvis de avslutade Vårdtjänster som utförts
enligt Avtalet. Fakturerat pris för Vårdtjänsterna ska följa Vårdgivarens
prislista i kodservern och valideras mot denna.

17.2 Fakturaspecifikation
Faktura ska alltid åtföljas av specifikation. Specifikation till faktura
översänds till Landstingets Gemensamma Vårdregister, GVR, enligt
gällande postlayouter.
Vid fakturering av extraordinärt slag där ingen elektronisk
fakturaspecifikation översänds till GVR (t.ex. vid fakturering av
prisjustering under innevarande år), ska en tydlig specifikation av
fakturerat belopp åtfölja fakturan.
Av fakturan ska framgå vilken ersättning som avses specificerat per år;
•

DRG-ersättning

•

Kvalitetsersättning

•

Ersättning för särskilda miljöåtaganden specificerat per målområde

•

Momskompensation.
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Uppgifterna som i övrigt ska framgå av fakturan är:
•

Överskrift: Faktura/Kreditfaktura

•

Fakturanummer

•

ADA-nummer

•

Faktura- och förfallodatum

•

Vilken månad/period fakturan avser

•

Vårdgivarens namn och adress

•

Beställarens namn och adress

•

Avtalskunnig kontaktperson (telnr och adress)

•

Bankgironummer

•

Momsregistreringsnummer

•

Tillämpad momssats

17.3 Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura 30 dagar efter fakturans ankomst.
Vårdgivaren har inte rätt att ta ut faktureringsavgift eller andra avgifter
eller pristillägg som inte framgår av detta Avtal.

17.4 Invändningar mot faktura
Invändningar mot fakturan ska ske senast tre månader efter mottagandet
för att beaktas. Denna tidsbegänsning gäller dock ej vid invändningar som
har sin grund i Beställarrevision. Felaktigt fakturerat belopp ska regleras
inom 30 dagar.

17.5 Korrigering
I det fall Vårdgivaren upptäcker felaktigheter i redan fakturerad vård och
detta medför behov av korrigeringar av tidigare faktura ska Vårdgivaren
specificera omregistreringarna med angivande av samma data som i
ursprungsfaktureringen. Korrigeringar ska göras i form av en datapost med
kreditering av feldebiteringen och med den nya debiteringen.

17.6 Dröjsmål
Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut
dröjsmålsränta enligt gällande räntelags regler.
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17.7 Faktureringsspärr
Vårdproduktion under respektive avtalsår kan faktureras fram t.o.m. mars
året efter upp till Avtalat ersättningstak.
Kostnadsytterfall får inte faktureras senare än fyra månader efter den
månad vårdtillfället avslutats om inte särskilda skäl föreligger. Tre månader
gäller i samband med årsbokslut.
Vårdgivaren och Beställaren ska lämna prognos över ekonomiska
mellanhavanden för resterande produktion för innevarande år i samband
med årsbokslutet. Vid reglering av Vårdgivarens krav upp till
Prestationsersättningstaket ska det verkliga ersättningsanspråket regleras.

17.8 Asylsjukvård
Särskilda patientavgifter gäller för asylsökande, se Förordning (1994:362)
om vårdavgifter mm för vissa utlänningar. Asylsjukvård faktureras
beställaren i särskild ordning och ersätts enligt riksavtalets principer. För
att Vårdgivaren ska erhålla ersättning ska till faktura alltid bifogas:
•

Patientens LMA-nr, namn, födelsedata samt reservnummer

Vid begäran ska även bifogas
•

Intyg från läkare att vården är av sådan art att ersättning ska utgå
och/eller epikris/anamnes och slutnotering/motsvarande.

Vårdgivaren ska vara beställaren behjälplig i frågor som rör ersättning
enligt Förordning (1990:927 ) om statlig ersättning för flyktingmottagande
mm (se framför allt §34 – 38).
Asylsjukvård ingår ej i avtalad ersättning enligt detta kapitel.
____________
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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 ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar
del i all vård och behandling. Den som söker hälso- och sjukvård ska få den
vård, behandling och rådgivning som bedöms relevant i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdgivaren ska bedriva ett aktivt
riskförebyggande arbete för att förhindra vårdskador.
Vården ska ges med respekt för alla patienters lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården. Verksamheten ska präglas av hög
etisk medvetenhet. Vårdgivaren ska tillhandahålla en vård på lika villkor
oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk eller religiös
tillhörighet samt sexuell identitet. Vården ska ges med respekt och
lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och
dessa ska vägs in i de kliniska besluten.
Uppföljning syftar till att granska om Vårdgivaren uppfyller åtagandena
enligt detta Avtal. Uppföljning syftar också till att skapa en grund för
gemensam utveckling av Vårdgivarens uppdrag samt vara en
informationskälla till Beställarens kartläggning av befolkningens
vårdbehov.
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 ska
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 ska 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, ska tillämpas.
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Vården i SLL (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.

§2 Vårdgaranti
Vårdgivaren ska 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 ska snarast, och utan
kostnad, ge nämnden den information och svar på ställda skrivelser som
begärs.

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

§5 Tillgänglighet
Vårdgivaren ska svara för att det finns lättillgänglig och lättförståelig
information om öppettider och tidsbeställning.
Vårdgivaren ska 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

St Eriks Ögonsjukhus AB
Sidan 24 (66)
HSN 0812-1438
ADA 7672

utrustning som är avsedda för patienter ska vara anpassade och tillgängliga
för personer med olika funktionsnedsättningar.
Vårdgivaren ska 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 ska vara möjligt för Beställaren, andra vårdgivare och
samarbetspartners att kommunicera med Vårdgivaren via telefon, brev,
telefax och e-post.

§6 Asylsjukvård
Med asylsökande m.fl. avses i detta avsnitt asylsökande enligt lag 2008:344
Hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl. 4§.
Asylsökanden ska erbjudas vård som inte kan anstå.
Asylsökande och gömda som inte har fyllt 18 år ska 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 ska vid höjd beredskap, katastrof-, kris- och krigsläge samt
epidemiläge 3 (influensapandemi eller motsvarande katastrofläge) följa
direktiv ställda av SLL för utförande av tjänsterna.
Vårdgivaren ska medverka vid av SLL organiserade övningar i sådan
omfattning att Vårdgivaren kan bedriva en fortsatt verksamhet även i
kritiska lägen. Vårdgivaren ska lämna SLL de upplysningar som kan
behövas för totalförsvarsplaneringen.
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§8 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
Vårdgivaren ska 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.

§10 Informationsmöten
Vårdgivaren ska vara representerad på informationsmöten Beställaren
kallar till.

§11 Patientjournaler
Vårdgivaren ska upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt
gällande lagar och förordningar.
Vid utlämnande av kopior av patientjournal till patient ska Vårdgivaren
följa SLL:s regler om avgiftsbeläggning vid utlämnande av kopior av allmän
handling.
Vårdgivaren ska, 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 ska 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 ska Vårdgivaren följa
kommande anvisningar från SLL avseende detta.

§12 Personal
Vårdgivaren ska ha personal i sådan omfattning som krävs för att utföra
uppdraget i enlighet med Avtalet.
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Vårdgivaren ska tillse att personalen har för uppdraget adekvat utbildning
och får den fortbildning/vidareutbildning som erfordras för att upprätthålla
kompetensen.
Vårdgivaren ska
verksamhetschef.

skriftligen

informera

Beställaren

om

byte

av

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 ska tala och förstå svenska.

§13 Tystnadsplikt
Vårdgivare ska 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 ska Vårdgivaren ansvara för underleverantörens åtagande såsom för
sitt eget.

Vårdgivaren ska, 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 ska
Vårdgivaren anlita leverantör av medicinsk service som SLL har avtal med.
För medicinsk service där Vårdgivaren har hela kostnadsansvaret, ska
Vårdgivaren välja leverantör som har avtal med SLL eller är ackrediterad av
SWEDAC.
Vårdgivare som bedriver eget närlaboratorium ska ha ackrediterat detta hos
SWEDAC.
Vårdgivare som utför så kallade patientnära analyser för egna patienter ska
kvalitetssäkra analyserna genom avtal med laboratorium ackrediterat av
SWEDAC. För definition av patientnära analyser, se Uppdragsguiden.
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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 ska på remissen
anges Kombikakod för den egna verksamheten. Kombikakod för någon
annan verksamhet får inte användas, se Uppdragsguiden.

§16 Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert
kostnadseffektivt sätt med ett helhetsperspektiv där patientens
samhällets bästa beaktas. Valet av distributionsform ska ske utifrån
enskilda
patientens
medicinska
situation.
Kvaliteten
läkemedelsbehandling av äldre ska särskilt beaktas.

och
och
den
vid

Vårdgivarens förskrivning ska 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 ska följa de avtal och
överenskommelser som har träffats av SLL med berörda
intressentorganisationer, se Uppdragsguiden.
Upphandlade läkemedel och varor där SLL har rabatter ska användas om
det inte finns medicinska skäl däremot.
Recept och hjälpmedelskort ska 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 ska planera för och införa förskrivarstöd så snart sådant finns
tillgängligt i journalsystemet. För tillgängliga tjänster, se Uppdragsguiden.
Kassation av läkemedel ska ske på ett miljömässigt korrekt sätt.
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Kliniska prövningar av läkemedel som genomförs av Vårdgivaren eller som
Vårdgivaren medverkar i, ska 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
ska
följa
SLL:s
anvisningar,
regler
och
beställningsrutiner, se Uppdragsguiden. Vårdgivaren ska vara väl förtrogen
med aktuellt hjälpmedelsutbud, ”kloka hjälpmedelslistan” och
tillhandahålla utrymme för hantering av bashjälpmedel till och från
brukaren.
Vårdgivaren ska 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 ska tillfalla
Beställaren.

§18 Tolk
Vårdgivaren ska, när så behövs, anlita tolk (inklusive teckentolk) samt ha
rutiner för hur användning av tolk sker.
Vårdgivaren ska 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 ska 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 ska medverka vid sådan
beställarrevision och kostnadsfritt ställa material och dokumentation som
erfordras för revision till förfogande.
Vid granskning av journalhandlingar ska detta ske enligt gällande regler.
Samtliga deltagare i en beställarrevision ska beakta gällande bestämmelser
om sekretess och tystnadsplikt.
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Beställaren äger den rapport som kommer ur beställarrevisionen.
Beställaren ska 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.

§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 ska 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 ska
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 ska rapportera verksamhets- och prestationsinformation samt
diagnoser till Beställaren och tillsammans med Beställaren genomföra
uppföljningar.
Vårdgivaren ska i all sin rapportering följa SLL:s anvisningar avseende
kodsystem, termer och begrepp, se Uppdragsguiden.
Vårdgivaren ska använda de IT-tjänster och i övrigt följa de krav som anges
i Avtalet.
Vårdgivaren ska skydda sin information mot otillbörlig åtkomst och
förstörelse i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Hur
skyddet genomförs ska dokumenteras. Vårdgivaren ska på begäran kunna
uppvisa denna dokumentation för Beställaren.
Vårdgivaren ska följa SLL:s gällande riktlinjer för informationssäkerhet, se
Uppdragsguiden.

St Eriks Ögonsjukhus AB
Sidan 30 (66)
HSN 0812-1438
ADA 7672

§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.

§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 ska 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 ska 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.
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Vårdgivaren har fullt ansvar för sitt åtagande enligt Avtalet och för all skada
och alla förluster som kan komma att orsakas av åtagandet.
Vårdgivaren ska 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 ska snarast underrätta Vårdgivaren om krav framställs mot
Vårdgivaren som omfattas av föregående stycke. Beställaren ska inte utan
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 ska 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 ska från tid till annan fullgöra samtliga åligganden avseende
inbetalning av socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.

§26 Miljö
Vårdgivaren ska 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 ska samverka med SLL i miljöfrågor och, då SLL så begär,
redovisa hur Vårdgivaren arbetar för att uppfylla SLL:s miljömål.
Vårdgivaren ska 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 ska vara
tillgängliga för forskning. Om detta är förknippat med väsentliga
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merkostnader för Vårdgivaren regleras detta genom överenskommelse i
varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den som begär ut uppgifterna.
Vårdgivare ska medverka i kliniska prövningar. Detta åtagande regleras
genom överenskommelse i varje enskilt fall mellan Vårdgivaren och den
som genomför den kliniska prövningen.
Vårdgivaren ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för vård- och
medicinstuderande och utrymme för AT- och ST-tjänstgöring för läkare.
Vårdgivaren ska i första hand ta emot studerande från utbildningar i
Stockholms län. Vårdgivaren ska 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 ska vid Avtalets upphörande samråda kring
hantering av patientjournaler, patientlistor, lokaler, utrustning och
personal för att övergången till annan vårdgivare ska kunna ske utan
avbrott eller brister i verksamheten.
När Vårdgivaren upphör att driva avtalad verksamhet i sin helhet, eller till
viss del, ska patientjournalen överföras till annan av SLL anvisad hälso- och
sjukvårdspersonal som framöver ska svara för patientens vård och
behandling. Om journalen finns hos SLL ska istället en kopia av journalen
överföras. Patientens medgivande till sådan överföring ska finnas.
Vårdgivaren ska 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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Krav på vårdtjänsterna
1 Vårdgaranti
Det är Vårdgivarens uppdrag att vid varje tidpunkt prioritera patienter
enligt Hälso- och sjukvårdslagen, författningar och landstingets riktlinjer.
Det innebär till exempel att även de patienter som inte omfattas av reglerna
om vårdgarantin ska erbjudas den vård som är medicinskt befogad.
Vårdgivaren ska följa SLL: s vid varje tidpunkt beslutade besöks- och
vårdgarantier:
Vårdgivaren ska erbjuda vård med väntetider inom vårdgarantins gränser
för varje patient med adekvat remiss eller adekvat egenanmälan, inom
samtliga områden som ingår i SLLs vårdgaranti och Vårdgivarens uppdrag.
Vårdgivaren har möjlighet att samarbeta med andra vårdgivare för att
erbjuda patienterna vård inom vårdgarantins gränser.
Informationsplikt avseende vårdgarantin
Om Vårdgivaren inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins gränser ska
patienten upplysas om detta, samt erbjudas besök eller behandling inom
vårdgarantin hos alternativ vårdgivare eller genom Vårdgarantikansliet.
Vårdgivaren har följande informationsplikt gentemot patienter
a. Om patienten kan erbjudas vård inom vårdgarantins gränser hos
Vårdgivaren skickas en kallelse till patienten.
b. Om patienten kan erbjudas vård inom vårdgarantins gränser genom
samarbete med annan vårdgivare skickas tillsammans med kallelse
eller remissbekräftelse erbjudande till patienten att nyttja rätten till
vårdgarantin hos denna alternativa vårdgivare. Det ska tydligt
framgå när Vårdgivaren kan ta emot patienten samt när den
alternativa vårdgivaren kan ta emot patienten. Det ska också tydligt
framgå vem den alternativa vårdgivaren är, samt hur denna
vårdgivare kontaktas om patienten vill tacka ja till detta erbjudande.
c. Om patienten inte kan erbjudas vård inom vårdgarantins gränser
skickas tillsammans med kallelse eller remissbekräftelse erbjudande
till patienten att nyttja rätten till vårdgarantin genom
Vårdgarantikansliet. Det ska tydligt framgå när Vårdgivaren
beräknar kunna ta emot patienten. Det ska också tydligt framgå hur
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patienten meddelar Vårdgivaren om denne vill få vård inom
vårdgarantin genom Vårdgarantikansliet.
I fall a. och b. ovan ska patienten ges möjlighet att meddela om de väljer att
utnyttja rätten till vårdgarantin genom att anmäla detta till Vårdgivaren per
telefon eller brev/e-post.
Patienter som inte har anmält önskemål om vård hos annan vårdgivare
inom 14 dagar är att betrakta som frivilligt väntande. En information om
när patienten senast måste svara ska anges i remissbekräftelsen / kallelsen.
Om en frivilligt väntande väljer att nyttja vårdgarantin efter denna tid får
patienten själv ta kontakt med Vårdgarantikansliet och är således inte
grund för sanktioner mot Vårdgivaren.

2 Kvalitetskrav på tjänsterna
Vårdgivaren ska ha ett system för planering, uppföljning och utveckling av
verksamheten med fokus på kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter.
Vårdgivarens kvalitetsarbete ska utgöra en grundpelare i ett ständigt
pågående förbättringsarbete av all hälso- och sjukvård. Vägledande i detta
arbete ska vara begreppet god vård, d v s att den är (1) kunskapsbaserad
och ändamålsenlig, (2) säker, (3) patientfokuserad, (4) effektiv, (5) jämlik
och (6) ges i rimlig tid.
Ovanstående sex kvalitetsområden utgör ramen för ett antal formulerade
kvalitetskrav och mål. Indikatorer och mått på sjukhus- och specialitetsnivå
syftar till att täcka de sex kvalitetsområdena, i öppna jämförelser stimulera
ett kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete och att styra vårdens
utveckling.

Det finns två typer av kvalitetsindikatorer:
Nya indikatorer är kvalitetsindikatorer under införande eller utveckling
och där minimikravet är införande och/eller rapportering och redovisning av
resultat.
Resultatindikatorer är kvalitetsindikatorer vars resultat är kopplade till
minimikrav, förbättringskrav, målnivå och täckningsgrad
Ekonomisk ersättning utgår efter utfall i förhållande till ovanstående nivåer,
se kapitel Principer och riktlinjer för ersättning, punkt 7.
För resultatindikatorer där minimikraven ej uppfylls görs beställarrevison
med tidsatt förbättringsbeting och därefter besluter beställaren om
eventuella förändringar i verksamhetsuppdraget och målvolym.
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Varje indikator är kopplad till minimikrav och ekonomisk ersättning efter
utfall i förhållande till målnivåer, se Bilaga Kvalitetsindikatorer.
Vid redovisning för viss patientgrupp gäller de patienter där diagnosen är
registrerad som huvuddiagnos om ej annat anges. Samtliga indikatorer ska
redovisas totalt samt uppdelat på kön. I de fall andel redovisas ska även
antal anges. Resultaten ska redovisas per kalenderår.
Resultat av kvalitetsindikatorer kan komma att redovisas publikt i syfte att
underlätta patientens informerade val i vården och som underlag för
rankning.

Utvecklingen av kvalitetsindikatorer under avtalsperioden ska ske i samråd
mellan Vårdgivarna, Beställaren, Landstingsstyrelsens förvaltning och
specialitetsråden. Ett mål är att under avtalsperioden anpassa indikatorerna
till den nationella utvecklingen i öppna jämförelser av Sveriges kommuner
och landsting samt de nationella indikatorer för God vård som
rekommenderas av Socialstyrelsen. Samverkan ska också säkerställa
datakvaliten och jämförbarheten i resultaten. Förändringar avseende
kvalitetsindikatorer regleras i Utvecklingsplanen.

2.1 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
Definition: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och
sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet och formas för att möta den individuella patientens behov på
bästa möjliga sätt.
Nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer och regionala samt lokala
vård- och handlingsprogram, inklusive de som återfinns i VISS, ska
tillämpas. Vårdgivaren ska rapportera samtliga patienter till för
verksamheterna relevanta nationella kvalitetsregister.

2.2 Säker hälso- och sjukvård
Definition: Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador förhindras
genom ett aktivt riskförebyggande arbete.
Vårdgivaren ska säkerställa att all vård och behandling sker med största
möjliga säkerhet för patienten. System för avvikelsehantering och rutiner
för att identifiera och förebygga patientrisker ska finnas.
Vårdgivaren ska hålla sig uppdaterad och följa smittskyddsenhetens
smittskydds- och hygienriktlinjer inklusive åtgärdsprogrammet mot MRSA.
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2.3 Patientfokuserad hälso- och sjukvård
Definition: 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.
Vårdgivaren ska följa av landstinget beslutade ”Värdegrund” och ”Vård i
dialog”. Se kapitel Allmänna villkor.
Vårdgivaren ska, i enlighet med den regionala utvecklingsplanen för
cancersjukvården, utse en kontaktsjuksköterska för patienten. För
cancerpatienterna ska det finnas en skriftlig vårdplan som ska delges
patienten så snart diagnosen ställts.

2.4 Effektiv hälso- och sjukvård
Definition: Effektiv hälso- och sjukvård innebär att tillgängliga resurser
utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Detta innebär att
vården utformas och ges i samverkan mellan vårdaktörer baserat på
tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna.
Behovet av vård ska alltid tillgodoses utifrån en helhetssyn på patienten och
hennes behov samt på effektivaste nivå (LEON-principen). Vårdgivaren ska
utnyttjas endast då dess specifika kompetens och/eller resurser behövs.
Samverkan
Vårdgivaren ska känna till och följa de beslut om och riktlinjer i
samverkansöverenskommelser samt samverkanspolicys som finns mellan
SLL och andra huvudmän, se Uppdragsguiden. Vårdgivaren ska aktivt bidra
till samverkan för patienter som har behov av vård och omsorg från flera
Vårdgivare och huvudmän. Vårdgivaren ska säkerställa att vårdkedjan, ur
patient- och närståendeperspektivet, är så sammanhängande som möjligt i
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
Vårdgivaren ska kalla till vårdplanering enligt gällande lagstiftning.
Vårdplanering kan ske via möte, via telefon eller via WebCare. Justering av
vårdplan ska ske via Web-Care.

Remisser
Vårdgivaren är skyldig att ta emot alla adekvata remisser och akutpatienter
inom uppdraget som det beskrivs i Avtalet. Skulle tvist mellan Vårdgivare
uppstå i fall där det inte är helt klart vilken Vårdgivares uppdrag som
omfattar en viss patient, faller ansvaret på den Vårdgivare som först tog
emot remissen.
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Remissbekräftelse eller kallelse ska sändas till inremitterande läkare och till
patienten snarast, dock senast inom 14 dagar från mottagandet. Tiden ska
anpassas till patientens behov. Bekräftelsen ska innehålla information om
när Vårdgivaren beräknar kunna ta emot patienten. Om väntetiden
beräknas överskrida gällande vårdgarantigräns ska information om
patientens möjligheter till vårdgaranti ges.
Remisser, epikriser och annan information om den enskilde patienten ska
med patientens medgivande delges berörda i vårdkedjan.
Remissvar ska sändas till inremitterande läkare efter utredning eller
behandling.
Vårdgivaren ska vidare
a. med patientens medgivande inhämta nödvändig information
från patientens läkare och samverka med andra berörda i
vårdkedjan i samband med vårdplaneringen,
b. utan dröjsmål informera berörda i vårdkedjan, i första hand
patientens husläkare och kommun, vid inskrivning av
patient som är eller vid utskrivningen kommer att bli
föremål för deras insatser. Vårdgivaren ska tillsammans med
patientens läkare och övriga berörda i vårdkedjan medverka
i planeringen av patientens fortsatta vård. Vårdgivaren ska i
god tid informera patientens läkare och övriga berörda i
vårdkedjan om patientens planerade utskrivning.
Läkemedel
Vårdgivaren ska ha en rationell läkemedelshantering och, i tillämpliga
delar, följa regelverket enligt Uppdragsguiden.sll.se. (Möta patienten/
förskriva/läkemedel.
Vårdgivaren ska medverka vid införandet av SLL: s läkemedelsstrategi.
I samband med klinisk läkemedelsprövning ska Vårdgivaren beakta de
ökade läkemedelskostnader som kan uppkomma efter att prövningen
avslutats.
En upphandling om läkemedelsförsörjningstjänster fr om 2011 kommer att
ske där även andra aktörer än Apoteket AB ges möjlighet att lämna anbud.
From 2009 träder en upphandling om farmaceutiska konsulttjänster i kraft.
Detta innebär att Vårdgivarens behov av farmaceutiska konsulttjänster, t ex
gällande läkemedelsstatistik, avropas och finansieras av Vårdgivaren själv.
Vårdgivaren ska ha kvalitetssäkrade arbetsplatskoder i enlighet med
beställarens anvisningar.
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2.5 Jämlik hälso- och sjukvård
Definition: Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls
och fördelas på lika villkor för alla. Se kapitel Allmänna villkor.
All statistik ska vara könsuppdelad.

2.6 Vård i rimlig tid
Definition: Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska
behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov
av (se kapitel Allmänna villkor).
Vårdgivaren ska vid behov genomföra telefontillgänglighetsstudier samt
vidta åtgärder utifrån resultaten av dessa studier.
Vårdgivaren ska sörja för att patienter erhåller vård inom beslutade besöksoch vårdgarantier, se paragraf 1.

3 Hälsofrämjande insatser
Det är Vårdgivarens ansvar att följa SLL: s gällande riktlinjer och policys
som, i enlighet med detta uppdrag, på något sätt berör hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete.
Hälso- och sjukvården ska skapa förutsättningar för goda hälsovillkor.
Hälsan ska främjas genom att stärka och vid behov stödja patientens
möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den genom att
motivera till egenvård och livsstilsförändring.

4 Krav på miljöinsatser
Vårdgivaren ska aktivt verka för att
- verksamheten har ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO-standard
14001 (eller motsvarande)
- person- och varutransporterna drivs med förnybara drivmedel
- transporterna inte ger upphov till luftföroreningar
- den verksamhetsanknutna elanvändningen minskar genom effektivisering
och genomtänkta lösningar
- hos Vårdgivaren anställd läkemedelsförskrivande personal har utbildning i
läkemedelspåverkan
- rutiner för kassation och destruktion av läkemedelsavfall fungerar enligt
lagstiftningens krav.
- utsläppen av lustgas minskar genom att destruera använd lustgas och
genom att eliminera läckage
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- användningen av farliga kemikalier, kemiska produkter och produkter som
innehåller farliga kemikalier minskar eller tas bort helt
- de måltider som serveras till patienterna baseras på ekologiskt framställda
produkter
- polyvinylklorid inte förekommer i verksamheten
- avfallsmängderna minskar
- avfallet tas om hand på ett sätt som främjar god miljö
- miljöhänsyn iakttas vid inköp och upphandling av varor och tjänster
- medarbetarna har för uppdraget erforderliga miljökunskaper
För specificerad information se Uppdragsguiden.
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Uppföljningsplan
1 Syfte
Uppföljning syftar till att granska om Vårdgivaren uppfyller åtagandena
enligt detta Avtal. Uppföljning syftar också till att skapa en grund för
gemensam utveckling av Vårdgivarens uppdrag samt vara en
informationskälla till Beställarens kartläggning av befolkningens
vårdbehov.

2 Uppföljning
Uppföljning kommer att ske av verksamhetsuppdraget samt till det
kopplande krav. Områden som kommer att följas upp är volymer,
ersättning, tillgänglighet, fokusområden, kvalitet och miljö samt avtalets
effekter i t ex patientflöden och prioriteringar. Uppföljning kan också ske
med utgångspunkt i av Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut eller
på annan förekommen anledning när Beställaren identifierat ett behov av
fördjupade analyser inom något område.

3 Struktur för uppföljning
Uppföljning kommer att ske genom
Löpande månadsavstämning
Tillgänglighet
Fördjupad uppföljning
Protokollförda möten
Redovisning av kvalitetsindikatorer och miljömål
Uppgifter till uppföljning kommer att hämtas från befintliga register eller i
enlighet med skriftlig anvisning från Beställaren. Vårdgivaren ansvarar för
kvalitetssäkring av de inrapporterade uppgifterna. Data kan komma att
användas för publika jämförelser och rankning.

3.1 Löpande månadsavstämning
Vårdvolymer, ersättning och poäng
Grunddata i form av vårdvolymer och snittvikter stäms av för att få en
gemensam bas för beräkningar och analyser av vårdvolymer, ersättningar
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och poäng. Analyserna omfattar bl a Vårdgivarens följsamhet till Avtalet
och eventuella förändringar mellan åren avseende vårdvolymer och
ersättning.

3.2 Tillgänglighet
Tillgänglighet gällande vårdköer kontrolleras varje månad i CVR av
Beställaren. Även andra patientgruppers tillgänglighet som kommer att
följas upp som t ex cancerpatienter. Särskild uppföljning om Vårdgivaren
följer informationskraven till patienten avseende vårdgarantibestämmelser
kan komma att genomföras under avtalsperioden.

3.3 Fördjupad uppföljning
Fördjupad uppföljning kommer att genomföras löpande under avtalstiden
och kan avse en specialitet, ett verksamhetsområde, en patientgrupp eller
ett fokusområde. Sådan uppföljning ska ske systematiskt och utan oskäliga
kostnader för vårdgivaren. Beställaren meddelar vilka verksamheter som
kommer att följas upp under aktuellt år och aviserar sådan uppföljning 3-4
veckor i förväg. Uppföljningen kommer att fokuseras på vårdresultat och
utgå från de sex kvalitetsområden/uppföljningsområden, det vill säga att
vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker,
patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges inom rimlig tid.

Fördjupad uppföljning kan också ske utifrån beslut som fattas av Hälsooch sjukvårdsnämnden fattade beslut eller på annan förekommen
anledning när beställaren identifierat ett behov av fördjupade analyser
inom något område.
Vid behov av fördjupade analyser och då möjlighet till inhämtande av
kunskap på annat sätt saknas, kommer beställarrevision att utföras.
Beställarrevision genomförs inom strategiska områden med specifika
frågeställningar hos en eller flera vårdgivare.

3.4 Protokollförda möten
Protokollförda möten mellan Beställaren och Vårdgivaren hålls minst två
gånger per år. Vid mötena sker en övergripande avstämning avseende såväl
vårduppdraget, tillgängligheten och Avtalets effekter avseende
patientflöden och medicinska prioriteringar.
Kompletterande möten kan initieras av Avtalets kontaktpersoner.
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3.5 Ersättningsrelaterad uppföljning gällande kvalitet- och
miljöindikatorer
Kvalitetsindikatorerna, se bilaga Kvalitetsindikatorer, ska efter avslutad
mätperiod redovisas till Beställarens kontaktperson senast den sista
februari.
Utvärdering och bedömning av vårdgivarens resultat av inrapporterade
kvalitetsindikatorer görs av beställaren och utfallet presenteras i samband
med ett uppföljningsmöte i mars månad. Information lämnas även om den
ersättning som de inrapporterade indikatorerna generera, i enlighet med
Kapitel Ersättningar punkt 1.4 samt kapitel Principer och riktlinjer för
ersättning punkt 6 i detta Avtal. Vid mötet deltar sjukhusledning och
ledning för HSN-förvaltning.
Miljöindikatorer, se nedan, ska efter avslutad mätperiod redovisas till
Beställarens kontaktperson senast när bokslut enligt SLL anvisning ska
vara färdigställt.
Alt privata vårdgivare: Kvalitets- och miljöindikatorer ska redovisas till
Beställaren senast 31 januari efter avslutad mätperiod i elektronisk mall.

3. 6 Uppföljning av miljö
Fråga 1 Miljöcertifiering
Är Vårdgivaren miljöcertifierad enligt ISO-standard 14001 (eller motsvarande)?
…...……Ja ………Nej
Datum för certifiering:

år ….… mån …... dag ….

Datum för senaste recertifiering:

år . …… mån ….. dag …..

Ange certifierande organ: …………………………………….
Kopia på miljöcertifikatet bifogas endast på särskild begäran.

Fråga 2 Läkemedel - Utbildning
Hur många nu, dags datum, anställda läkemedelsförskrivande medarbetare har
deltagit i utbildningen ”Läkemedels miljöpåverkan”* ? Ange
- antal anställda medarbetare med förskrivningsrätt .…….... personer
- varav som deltagit i utbildningen ”Läkemedels miljöpåverkan”
.
..……personer
= .……. %

Fråga 3 Läkemedel –Lustgas
Ett utvecklingsarbete kring uppföljningen av Vårdgivarens lustgasförbrukning
pågår vid Avtalets tecknande, varför parterna i samråd ska komplettera Avtalet
med en uppföljningsplan för lustgasförbrukning under 2009.
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Fråga 4 Kemikalier –Avveckling av farliga kemikalier
Finns någon av de farliga kemikalier som enligt utfasningslistan* fr o m 2011
inte ska förekomma alls, inom verksamheten** nu dags datum? .. Ja ……. Nej
Om Ja,
- hur många av dem?

.……...st

- har verksamheten upprättat en plan för avveckling av kemikalier som enligt
utfasnings- listan ska vara avvecklade år 2011? ……..Ja …….Nej
Vårdgivaren ska lämna en plan för utfasning av farliga kemikalier med en
redovisning av uppskattad årsförbrukning.
Laboratorieverksamhet som regleras i andra avtal ingår inte i beräkningen. När
kemikalie använd som läkemedel berörs den ej av utfasningskravet men när den
används som kemikalie omfattas den av utfasningskravet.
* ”Utfasning av farliga kemikalier i enlighet med Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program Miljö Steg 5” ISBN 978-91-633-2133-7.
** 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (bronopol), d-Limonen, Fluorvätesyra,
Glutaraldehyd***, Hydrokinon, 1,1,2-Triklor-1,2,2-trifluoretan samt kvicksilver
och dess föreningar.
***Användning av glutaraldehyd för fixering av biologiska preparat i
laboratorieverksamheten accepteras.

Fråga 5 Miljökompetens
Hur stor andel av nu, dags datum, anställda medarbetare (samtliga exklusive
timanställda) har gått grundkurs i miljökunskap ………. %.
Kursen kan ha arrangerats i föreläsningsform* eller vara webbaserad, under
förutsättning att medarbetaren deltagit i hela kursen och erhållit godkänt
resultat.
* Omfattning minst 2 timmar.
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Rapportering av
verksamhetsinformation
samt It-relaterade frågor
1 Allmänt
I detta kapitel beskrivs de krav och anvisningar
verksamhetsrapportering och IT-relaterade frågor.

som

avser

Dokumentet består av fem delar
•

Lokala IT-system

•

Gemensamma IT-tjänster i SLL

•

Verksamhetsrapportering

•

Gemensam vårddokumentation

•

SLLnet

I tabellerna under punkt 2-4 beskrivs de krav på användning av lokala ITsystem, gemensamma IT-tjänster samt verksamhetsrapportering som är
kända vid Avtalets tecknande. Beställaren äger rätt att ändra, lägga till eller
ta bort delar av dessa krav under Avtalets giltighetstid. Ändringar sker i
samråd med vårdgivare.
System eller tjänst som är obligatorisk att använda är markerad med ordet
Krav i vänstra kolumnen. System eller tjänst som det är önskvärt att
vårdgivaren använder är markerad med Önskvärt. System eller tjänst som
är tillgänglig för vårdgivaren efter eget fritt val är markerad med Möjligt.
I Uppdragsguiden finns en detaljerad beskrivning av krav Vårdgivaren ska
följa avseende information, termer, format, teknik, mm. Där framgår även
eventuell transaktionskostnad eller andra avgifter som är knutna till
användningen.
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2 Lokala IT-system
Vårdgivaren ska, där så framgår av tabellen, använda IT-system för att
utföra vissa uppgifter, till exempel föra journalanteckningar. Vårdgivaren
har eget kostnadsansvar för dessa system.

Krav/
Önskvärt/
Möjligt

System eller tjänst

Förutsätter
SLLnet

Krav

Datoriserat journalsystem

Nej

Krav

E-fakturering*

Nej

Krav

E-post 1

Nej

Krav

Åtkomst till Internet

Nej

* Införs under avtalsperiod

3 Gemensamma IT-tjänster i SLL
SLL tillhandahåller ett antal gemensamma IT-tjänster för att öka kvaliteten
i informationen, underlätta informationssamverkan, effektivisera det lokala
arbetet eller för att ge högre kvalitet i hanteringen av patienten

Krav/
Önskvärt/
Möjligt

System eller tjänst

Förutsätter
SLLnet

Krav

Beställningsportalen – Avser beställning av hjälpmedel

Nej

Möjligt

BoS 2

Nej

Möjligt

DiaLink – Beställning av testmaterial för diabetiker

Nej

Krav

DRG-SLL 3

Ja

Möjligt

Drink – Beställning av näringspreparat

Nej

Möjligt

EDI-växel

Nej

Krav

EK – elektronisk katalog med uppgifter om verksamhet och personal

Ja

Krav

E-recept - Digital överföring av recept till Apoteket AB

Nej

1 Vårdgivaren skall kunna kommunicera med Beställare och andra vårdgivare med e-post.
Vårdgivare som har en SLLnet-anslutning kan använda SLLs e-postsystem Lotus Notes.
2 Gemensamt system för remiss och svar. Kan användas fristående eller integrerat i
journalsystemet.
3 Tjänst som utgående från diagnos och åtgärdskodifiering grupperar och skapar rätt
ersättningskod. Används då vården ersätts enligt DRG-systemet.
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Krav/
Önskvärt/
Möjligt

System eller tjänst

Förutsätter
SLLnet

Krav

Apodostjänsten integrerad i journalsystemet 4

Nej

Krav

Läkemedelsförteckningen integrerad i journalsystemet4

Nej

Möjligt

Flink – Beställning av förbandsmaterial

Nej

Krav

FUMS – Uppföljning av kostnader för medicinsk service

Ja

Krav

HEJ – återrapportering av faktureringsunderlag

Ja

Krav

Kodservern 5

Nej

Möjligt

Link – Beställning av inkontinensmaterial

Nej

Möjligt

LISTON – listning av patienter i primärvården

Nej

Möjligt

LÄK - Uppföljning av läkemedelskostnader

Ja

Krav

Läkemedelsinformation - Svensk Informationsdatabas för läkemedel (SIL) 4

Nej

Krav

Obstetrix – system för mödrahälsovård och förlossning

Ja

Krav

PU – Personuppgiftsregister med utdelning av reservnummer

Nej

Möjligt

RES – patientreskontra med påminnelsebrev mm avseende patientavgifter

Ja

Krav

Sjukresor – beställningsrutin

Nej

Krav

Thord – Beställning av vissa hjälpmedel

Nej

Krav

Uppdragsguiden – Information för vårdgivaren

Nej

Krav

Webcare - Administrativ information i samband med utskrivning från slutenvården

Nej

Möjligt

Vårdguiden – Medverkan i Mina Vårdkontakter

Nej

6

4 Verksamhetsrapportering
Verksamhetsrapporteringen syftar till att ge underlag för ersättning till
vårdgivaren, för medicinsk uppföljning samt för uppföljning av volymer och
produktivitet.
All information som rapporteras till SLLs centrala system ska följa de
anvisningar avseende innehåll, terminologi, frekvens, mm som är publicerade i Uppdragsguiden. Vårdgivaren ansvarar för att all rapportering

Kommer att successivt integreras i befintliga journalsystem. Kravet gäller för respektive
journalsystem då tjänsten finns tillgänglig för integration. Tjänsten skall användas som underlag
vid ordination och förskrivning av läkemedel.
5 Kodservern är SLLs gemensamma uppsättning av de kodsystem som skall användas vid all
rapportering. Vårdgivaren skall använda enbart de koder som är definierade i kodservern. SLLägd verksamhet ansvarar själv för att underhålla verksamhetsinformation i kodservern, i första
hand kombikakoder med egenskaper. Övriga skall rapportera enligt Beställarens anvisningar om
ändringar som skall föras in i kodservern.
6 Statistisk uppföljning av läkemedel i öppen vård via arbetsplatsrapporter på
www.janusinfo.se/lakemedelsstatistik
4
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innehåller en verksamhetsidentifiering (kombika) som på ett korrekt sätt
kopplar informationen till rätt uppdrag. Vårdgivaren ska ta del av loggar
och information om avvisade poster för att kunna säkerställa att den
information som tas emot av SLLs system är fullständig och korrekt.

Krav/
Önskvärt/
Möjligt

System eller tjänst

Förutsätter
SLLnet

Krav

Elektronisk tidbok/CVR – Centrala väntetidsregistret

Nej

Krav

GVR – rapportering av besök, vårdtillfällen, mm

Ja 7

Krav

Nationella kvalitetsregister 8

Nej

Krav

Patientenkät

Nej

Krav

WIM – Rapportering av verksamhetsinformation som ej inhämtas på annat sätt

Nej

Krav

KPP-inrapportering

Nej

Krav

Vårdmarknad

Nej

Rapportering av ASA-klasser ska ske för patienter som opereras för höftoch knäledsplastik. Rapportering ska ske genom att personposten till GVR
kompletteras med ASA-klassinformation.

5 Sammanhållen patientinformation
För att effektivisera IT-användningen i vården behöver flera frågor lösas i
samråd mellan alla aktörer inom vården. Landstingen och kommunerna i
Sverige har kommit överens med staten om en nationell IT-strategi för vård
och omsorg.
Strategin innebär att:
•

Informationen ska följa patienten och vara tillgänglig för behörig
vårdpersonal oavsett var och när den skapats.

•

IT-stödet ska vara lätt för personalen att använda.

•

Informationen ska vara lättillgänglig för patienterna.

Inom SLL och nationellt pågår en intensiv utveckling av nya gemensamma
IT-tjänster och anpassning av befintliga för att nå visionen.
I takt med att gemensamma funktioner blir tillgängliga kommer vårdgivare
att erbjudas funktioner som t.ex. behörighetsadministrativ funktion som
reglerar behörighet och åtkomst till patientinformation för att leva upp till
den nya patientdatalagen, funktion för provtagningar, patientens uttagna
läkemedel och på sikt den nationella patientöversikten. Vårdgivaren ska
Kommunikationsrutin som inte kräver SLLnet planeras vara i drift under 2008.
Samtliga kvalitetsregister presenteras i Uppdragsguiden med uppgift om vilka som är
obligatoriska att rapportera till för varje uppdragstyp.

7
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anpassa sina rutiner efter sådana förändrade krav, vissa funktioner
kommer att vara obligatoriska såsom det regelverk som kommer att gälla
för behörighet för att få tillgång till annan vårdgivares information vilket
också medför att vårdpersonalen måste ha e-tjänstkort.

6 SLLnet
Anslutning till SLLnet
Vårdgivaren är skyldig att vara ansluten till SLLnet.
Särskilda bestämmelser
Vårdgivare som är ansluten till SLLnet är skyldig att följa de
säkerhetsbestämmelser som SLL har utfärdat. Dessa beskrivs i
Uppdragsguiden.
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Förändringar under
avtalsperioden

I detta kapitel beskrivs de redan kända förändringar som kan komma att
påverka sjukhusens uppdrag eller målvolymer.
Vårdgivaren ska anpassa verksamheten under avtalstiden till politiskt
fattade beslut som påverkar vårdtjänsternas omfattning och innehåll.

1 Utredningen om Stockholms Sjukvårds Struktur, 3 S del 2
Hälso- och sjukvårdens framtida struktur i Stockholms län ska byggas
utifrån patienternas krav, förväntningar och vårdbehov. Målsättningen är
att invånarna i landstinget ska kunna tillförsäkras hälso- och sjukvård med
hög kvalitet och tillgänglighet. Bra betingelser måste skapas för den
medicinska utvecklingen av vården samt forskning och undervisning.
Resultatet av arbetet med ”Utredningen om Stockholms Sjukvårds
Struktur, 3 S del 2” kan därför medföra att vissa organisatoriska
förändringar komma att ske inom hälso- och sjukvården inom SLL under
avtalsperioden.
Detta
kan
komma
att
påverka
vårdgivares
verksamhetsuppdrag och målvolymer.

2 Vårdval/öppenvårdsplan
Landstingsfullmäktige beslöt i samband med budget 2008 att uppdra åt
hälso- och sjukvårdsnämnden att föreslå för alla områden inom vården där
det är möjligt och funktionellt att successivt införa Vårdval. Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning har inlett ett utvecklingsarbete i samråd
med vårdgivarna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 16 september 2008 att följande
specialiteter ska prioriteras för utredning om införande av vårdval under
2010: gynekologi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård och reumatologi.
Allergologi och hudsjukvård exklusive veneriska sjukdomar föreslås utredas
för vårdval 2010 eller 2011. Veneriska sjukdomar har undantagits på grund
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av att en särskild översyn av detta område kommer att ske i samråd med
landstingsstyrelsens förvaltning.
Fotkirurgi och ryggkirurgi föreslås utredas för upphandling eller vårdval
med genomförande från och med januari 2010.
Följande specialiteter föreslås utredas för vårdval 2011: allmän kirurgi,
handkirurgi, kardiologi, lungmedicin, neurologi, ortopedi, plastikkirurgi
och urologi.
Auktorisation av vårdgivare kan tänkas ske i flera behörighetssteg, med
t.ex. en grundauktorisation för mottagningsverksamhet och tillägg för
opererande verksamhet. Avgränsade delar inom t.ex. ortopedi och
allmänkirurgi kan i det fortsatta utredningsarbetet även visa sig lämpliga
för upphandling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att vårdval inom obstetriskt
ultraljud ska utredas. Vid ett införande kan uppdraget för vårdgivaren
komma att påverkas.
Med anledning av vårdval eller upphandling som genomförs under
avtalsperioden ska den avtalade målvolymen samt där till hörande
ersättningar anpassas. Därmed reduceras ersättningen i avtalen med de
priser som gäller vid ingången till vårdval. Anpassning av målvolymen ska
även ske när sjukhuset inte tilldelats auktorisation eller erhållit avtal efter
upphandling.

3 Hälsofrämjande hälso – och sjukvård
För att tydliggöra landstingets folkhälsoarbete har Folkhälsopolicyn
kompletterats med en handlingsplan med prioriterade insatser, vilket för
sjukhusens del innebär att kvalitetsindikatorer för hälsofrämjande arbete
ska införas i avtal med sjukhusen senast 2010. Utvecklingen av indikatorer
kommer att ske i samråd mellan Vårdgivare och Beställare.
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Utvecklingsplan
Den nya avtalsmodellen behöver vidareutvecklas under avtalsperioden.
Syftet är att i samråd mellan Vårdgivare – Beställare och
Landstingsstyrelsens förvaltning komplettera och skapa de förutsättningar
som behövs för att fullt ut implementera modellen. Områden för utveckling
är ersättning, strukturersättning samt kvalitetsuppföljning.
Beställaren kommer att utveckla sin uppföljning av Avtalet. Förändrade
uppföljningsrutiner kan ge upphov till justeringar av Avtalet. Justeringar
under avtalsperioden sker i samråd mellan Vårdgivare och Beställaren.

1 Utveckling av ersättningsmodellen
Det pris landstinget betalar för akutsjukvården ska basera sig på den lägsta
kostnaden landstinget har för motsvarande vård.
Ersättningsmodellen ska utvärderas fortlöpande vilket kan medföra
justeringar.
Vårdgivaren ska i samarbetet med Beställaren tillhandahålla nödvändigt
dataunderlag för analyser.
Ytterligare ersättningsmekanismer kan bli aktuella för vidareutveckling.

2 Kvalitetsutveckling
Parterna skall gemensamt under avtalsperioden arbeta fram och utveckla
uppföljningsplanen avseende kvalitetsindiktorer/resultatindikatorer samt
dess minimikrav, förbättrinsgkrav och målnivåer. Utvecklingen av
kvalitetsindikatorer under avtalsperioden ska i ökande omfattning anpassas
till den nationella utvecklingen i öppna jämförelser av Sveriges kommuner
och landsting (SKL) samt till de nationella indikatorer för God vård som
rekommenderas av Socialstyrelsen. De indikatorer som SKL redovisar på
sjukhusnivå ska i princip införas i Avtalet. Vidare ska de indikatorer som
föreslås av Sakkunnigkommittén och Patientsäkerhets-kommitten
övervägas/prövas att införas i Avtalet.
En arbetsgrupp för utveckling av kvalitetsindikatorer inrättas från
avtalsstart. Parterna åtar sig att delta i arbetsgruppen, däri ska också utöver
Vårdgivaren
och
Beställaren,
finnas
representation
från
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Landstingsstyrelsens förvaltning, Avdelningen för Produktionssamordning
samt vid behov adjungerade resurspersoner från specialitetsråden/SPESAK.
Gruppen ska arbeta med:
att utveckla datakvaliteten
kvalitetsmått/indikatorer.

och

jämförbarheten

på

ingående

införandet av nya indikatorer för att säkerställa datakvalitet och
jämförbarhet. analysera skillnader i mätmetoder och resultat. Vid
införandet av nya mått bör första året vara en test- och inkörningsperiod.
ta fram riktlinjer för gemensamma mätmetoder och rutiner för samtliga
indikatorer enligt Avtal.
göra riskanalyser och lämna förslag på hur datakvaliteten kan säkerställas
under införandet av nya indikatorer på klinik- och sjukhusnivå
förslag på införandeprocess av aktuella nationella indikatorer för God vård
(Socialstyrelsen) inom de sex kvalitetsområdena
presentera sammanfattande årsrapport årligen innan den 31 januari.

3 Utveckling av regelverket kring tillgänglighet
Kopplat till vårdgivarnas ansvar för tillgänglighet följer en utveckling av
inrapportering av väntetider. Vårdgivarna ska samverka i denna utveckling
så att inrapporteringen till CVR, alternativt nytt system, blir automatiserad,
korrekt och täcker in allt fler vårdområden. En fortsatt utveckling av CVR´s
innehåll och funktion kommer att ske.
Samarbete ska också ske kring konsekvensanalys och utveckling av nya
metoder för utökad tillgänglighet, som t ex gör det möjligt för patienter som
inte har specifika önskemål om vård hos en särskild vårdgivare att få vård i
tid.

4 Investeringar i infrastruktur
Vårdgivare, Beställare samt Locum AB ska tillsammans utveckla hantering
av ersättning för infrastruktursatsningar.

5 Uppföljning
Beställaren ämnar utveckla avtalsuppföljningen i linje med sin nya roll.
Arbetet tar sin utgångspunkt i diskussioner kring rollfördelning enligt den
nya avtalsmodellen. Arbetet är huvudsakligen ett förvaltningsinternt
utvecklingsarbete,
men
kan
innebära
ändrade
rutiner
i

St Eriks Ögonsjukhus AB
Sidan 53 (66)
HSN 0812-1438
ADA 7672

uppföljningssituationen,
nya
uppföljningsparametrar
eller
nya
inrapporterings mallar t ex en webbaserad inrapporteringsmall (WIM)

Vård i rimlig tid
Resultatindikatorer:

- Handläggningstid vid akutmottagning

Jämlik hälso- och sjukvård
Nya indikatorer:
- Under framarbetande

Effektiv hälso- och sjukvård
Resultatindikatorer: - Uppskjutna operationer

Patientfokuserad hälso- och sjukvård
Nya indikatorer:
- Patientenkäter

Säker hälso- och sjukvård
Nya indikatorer:
- Läkemedelsbiverkning
- Allvarliga läkemedelshändelser
- MRSA-odlingar bland riskpatienter
- Förekomst av vårdskador

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Nya indikatorer:
- Registrering i barnkataraktregistret
- Registrering i hornhinnetransplantationregistret/kornearegistret
- Registrering i ROP-registret
- Registrering i registret för refraktiv kirurgi
- Registrering i endoftalmitregistret
- Registrering i makularegistret
- Registrering i registret för ögontumörer och brachyterapi

Kvalitetsindikatorer för ögonsjukvård 2009-2011
Nya indikatorer är kvalitetsindikatorer under införande eller utveckling och där minimikravet är införande och/eller
rapportering och redovisning av resultat. Resultatindikatorer är kvalitetsindikatorer vars resultat är kopplade till
minimikrav, förbättringskrav och målnivå.
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Registrering

Samtliga
resultatvariabler i
kataraktsregistret
ska rapporteras till
registret

Hornhinne/
cornea reg.

Samtliga
Täckningsgrad
resultatvariabler i
per variabel
horhninnetransplan
taion/cornearegistret ska
rapporteras till
registret

Indikator

Mätmetod/
Datakälla

Barnkataraktreg.

Mätmetod/
Datakälla

Beskrivning

Täckningsgard
per variabel

Beskrivning

Indikator

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Årligen

Redovisning

Årligen

Redovisning

95 %

2010:

90 %

2009:

Målnivå

Förbätt- Målnivå
ringskra
v

Minimikrav Förbättringskrav

90 %

2011:

75 %

2010:

införande

2009:

Minimikrav

2009

Vikt

2009

Vikt
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Registrering

Samtliga
resultatvariabler i
ROP-registret ska
rapporteras till
registret

Täckningsgrad
per variabel

Beskrivning

Indikator

ROP-reg.

Mätmetod/
Datakälla

Årligen

Redovisning

90 %

2011:

___

75 %

2010:

införande

2009:

Minimikrav Förbättringskrav

Målnivå

x-nivå

2011:

2009

Vikt
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Beskrivning

Beskrivning

Täckningsgrad
per variabel

Indikator

Samtliga
resultatvariabler i
edoftalmitregistret
ska rapporteras till
registret

Samtliga
Registering
resultatvariabler i
registret för
refraktiv kirurgi ska
rapporteras till
registret

Indikator

Endoftal.reg

Mätmetod/
Datakälla

Reg för
refraktiv
kirugi

Mätmetod/
Datakälla

Årligen

Redovisning

Årligen

Redovisning

95 %

2011:

90 %

2009:

Minimikrav Förbättringskrav

x-nivå

2011:

___

x-nivå

2010:

___

Införande

2009:

Minimikrav Förbättringskrav

x-nivå

2011:

Målnivå

Målnivå

2009

Vikt

2009

Vikt
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Registrering

Samtliga
resultatvariabler i
makularegistret ska
rapporteras till
registret.

Beskrivning

Täckningsgrad
per variabel

Indikator

Samtliga
resultatvariabler i
registret för
ögontumörer och
brachyterapi ska
rapporteras till
registret

Täckningsgrad
per variabel

Beskrivning

Indikator

Reg för
Ögontumör
och
barchyterapi

Mätmetod/
Datakälla

Makulareg

Mätmetod/
Datakälla

Årligen

Redovisning

Årligen

Redovisning

95 %

2009:

Minimikrav Förbättringskrav

90 %

2011:

___

75 %

2010:

___

Införande

2009:

Minimikrav Förbättringskrav

x-nivå

2011:

___

x- nivå

2010:

Målnivå

Målnivå

2009

Vikt

2009

Vikt
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Ogynnsam effekt av
drog eller läkemedel i
terapeutiskt bruk.
Andelen patienter
vårdade i sluten vård
för vilka ogynnsam
effekt av drog eller
läkemedel i
terapeutiskt syfte

Läkemedelsbiverkning

Indikator

Säker vård

Beskrivning

Redovisning

+ Valdatabas

Journalsystemet

ICD-10 kod

Journalsöknings- Årligen
uppgifter

Mätmetod/
Datakälla

Redovisa
åtgärder och
minimikrav
på resultat

2011

Redovisa
åtgärder

2010:

Införande av
mätning

2009:

2009:
Ej aktuellt

Ej aktuellt

Målnivå

2009:

Minimikrav Förbättringskrav

2009

Vikt
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Årligen

Täljare: Antal
Slumpmässig journalgranskning
allvarliga
som metod utvärderas.
läkemedelstillbud i
granskade
journaler * 1000

Andelen
allvarliga
läkemedelshändelser

Nämnare: Totalt
antal givna doser i
granskade
journaler

Redovisning

Mätmetod/
Datakälla

Beskrivning

Indikator

Säker vård

x krav

2011

Införande av
mätning

2010

Medverkan i
utveckling
av metoden

2009

Minimikrav

2009:
Ej aktuellt

2009:
Ej aktuellt

Förbätt- Målnivå
ringskrav
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2009

Vikt

Täljare: Antalet
inneliggande patienter
med ökad risk för
MRSA där komplett
MRSA-odling är tagen
vid intagning enligt
gällande
vårdprogram.

Andelen
inneliggande
patienter med
ökad risk för
MRSA där
komplett
MRSA-odling
är tagen vid
intagningen
enligt gällande
vårdprogram

Nämnare: Totala
antalet patienter med
ökad risk för MRSA

En och samma patient
kan ha flera
riskfaktorer. Ange
antal patienter som
har minst en riskfaktor
enligt ovan och antal
patienter som odlats
från alla sina
riskfaktorer.

Beskrivning

Indikator

Säker vård

Patientjournal

Punkt
prevalensstudie en
gång/kvartal

Mätmetod/
Datakälla

Årligen
könsuppdelat
per kvartal och
per
verksamhetsområde

Redovisning

2011
X nivå

2011
X nivå

2011:
X nivå

X nivå

X nivå

X nivå
___

2010:

2010:

2010:
___

___

___

____

___

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Redovisning
av resultat

2009

2009:

2009:

Vikt

Målnivå

2009:

Minimikrav Förbättringskrav
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Slumpmässig
journalgranskning som metod
utvärderas.

Mätmetod/
Datakälla

Minimikrav

X-krav

2011

Införande av
mätning

2010

Årligen
2009
redovisas
Medverkan i
uppdelat
utveckling
per månad
av metoden

Redovisning

2009:
Ej aktuellt

Ej aktuellt

Målnivå

2009:

Förbättringskrav

2009

Vikt

Metod för att undersöka omfattningen utvärderas i samråd med vårdgivarna, med målet att få ett jämförbart mått.
Resultaten kopplas till redovisning av åtgärder.

Kommentar
Indikatorn lämpar sig för att följa och vägleda patientsäkerhetsarbete över tid på sjukhus. Den speglar patientsäkerheten
på övergripande nivå. IHI uppger att det aktuella genomsnittet för studerade sjukhus (främst i USA) är 100 vårdskador
per 1000 slutenvårdsdagar, och att bästa kända nivå är 40 vårdskador per 1000 vårddagar.

Nämnare: Antal
vårddagar för aktuella
vårdtillfällen i
granskade journaler

Täljare: Antal
vårdskador i
granskade journaler *
1000

Förekomst av
vårdskador

Antal
vårdskador
per 1000
slutenvårdsdagar.

Beskrivning

Indikator

Säker vård
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Andel patienter
som anser att
informationen
är mycket eller
ganska bra

Andel patienter
som anser att
de varit mycket
eller ganska
delaktiga

Andel patienter
som anser
bemötandet
vara mycket
eller ganska bra

Indikator

Beskrivning

Patientfokuserad vård

Patienetenkät

Patienetenkät

Patienetenkät

Mätmetod/
Datakälla

Årligen

Årligen

Årligen

Redovisning

Krav på
resultat

2011

___

Krav på
resultat

2010

___

2009:
Redovisning
av resultat

Minimikrav

Ej aktuellt

Ej aktuellt

X nivå

2011

___

X nivå

2010:

X nivå

2011

___

X nivå

2010:

___

2009:

2009:

___

Målnivå

Förbättringskrav

2009

Vikt
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Väntetid på
beslut om op?

Andel patienter
som fått
operationen
uppskjuten <
24 timmar före
planerad
operation där
orsaken är
vårdgivarrelaterad

Indikator

Nämnare:
Samtliga
patienter som
planerats för
operation

Täljare:
Antalet patienter
somfått opeartionen
uppsjukten < 24
timmar före opertion

Beskrivning

Journal
Akutliggaren
Operationsplanering

Mätmetod/
Datakälla

Effektiv hälso- och sjukvård

Årligen

Redovisning

Bästa
resultat
2008
i SLL

näst sämsta
resultat 2008
i SLL
___

X-nivå%

2011:

___

X-nivå%

2010:

2009:

Målnivå

2009:

Minimikrav Förbättringskrav

2009

Vikt
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Täljare:

Under
framarbetande

Nämnare:

Beskrivning

Indikator

Jämlik hälso- och sjukvård

X

Mätmetod/
Datakälla

Årligen

Redovisning

X-nivå%

2011:

___

X-nivå%

2010:

X-nivå%

2009:

Minimikrav

Förbättringskrav

Målnivå
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Nämnare: Antalet
patienter som sökt
akutmottagning.

Täljare: Antalet
patienter med
door-to-door är
högst 4 tim

Handläggningstid
vid
akutmottagning

Andelen patienter
som inkommit till
akutmottagningen
där door-to-doortiden är högst 4
timmar.

Beskrivning

Indikator

Vård i rimlig tid

Akutliggaren/
Journalgrans
kning/AkuSys

Registrering i
akutliggare/
datasystem

Mätmetod/
Datakälla

Redovisas per
kvartal

Årligen

Redovisning

2009
?

2009:
Bästa
resultat
2008
i SLL

2009:
näst sämsta
resultat 2008
i SLL
___

x-nivå%

2011:

___

x-nivå

2010:

Vikt

Målnivå

Minimikrav Förbättringskrav
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