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1 Allmänna villkor 
 

 

1.1 Inledning 
 

1.1.1 Kommunalförbundet 

Sjukvård och omsorg i 

Norrtälje 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje (KSON) bildades 2016. KSON ansvarar 
för att invånarna i Norrtälje Kommun erhåller den 
hälsovård, Sjukvård och omsorg, inklussive 
hälsofrämjande och förebyggande insatser, som 
framgår av gällande förbundsordning. 
 
Förbundsmedlemmar är Region Stockholm och 
Norrtälje Kommun. Syftet med 
Kommunalförbundet är att utveckla och fördjupa 
förbundsmedlemmarnas samarbete och samordna 
de gemensamma resurserna för Norrtäljes invånare 
genom innovative samarbetetn för att uppnå 
samordnings- och effektivitetsvinster. 

 

1.1.2  Finskt 
förvaltningsområde 

 

Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt 
förvaltningsområde. Det innebär bland annat att 
kommunen är skyldig att erbjuda barn- och 
äldreomsorg på finska. Vårdgivaren skall ha 
kännedom om detta. 

 

1.1.3 Allmänna villkor 
 

Allmänna villkor för Vårdval Norrtälje är en del av 
det Uppdrag och Åtagande Vårdgivaren ska uppfylla 
inom Avtalet. Allmänna villkor gäller för alla 
vårdavtal Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje (KSON), nedan kallad 
Beställaren, tecknar, varför någon del kan sakna 
tillämpning för ett specifikt Avtal 
  

1.1.4 Förtydligande och 

avsteg från Allmänna 

villkor 

 

I Vårdavtalet samt dess bilagor Specifik 
uppdragsbeskrivning , Årlig uppföljning, 
Ersättningsvillkor, Rapportering och 
Informationshantering kan delar av Allmänna villkor 
förtydligas eller justeras, vilka i så fall gäller före 
Allmänna villkor. 

 

1.1.5 Kantmarkeringar 
 

De texter som finns i dokumentets vänsterkant är 
avsedda att underlätta läsning. Deras innehåll ingår 
inte i Avtalet. 
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1.2 Allmänna utgångspunkter 
 

1.2.1 Hälsofrämjande 
perspektiv på vården 

Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
perspektiv ska genomsyra och vara en självklar del i 
den hälso- och sjukvård Vårdgivaren utför. 

 

1.2.2 Vetenskap och 
beprövad erfarenhet 

 

Hälso- och sjukvård och rådgivning ska ges i enlighet 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

1.2.3 Helhetssyn Behovet av hälso- och sjukvård ska tillgodoses utifrån 
en helhetssyn på patienten och dennes behov samt 
inom mest effektiva vårdnivå. Den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården. 

 

1.2.4 Patientens delaktighet i 

vården 

 

Vården ska ges med respekt och lyhördhet för 
individens specifika behov, förväntningar och 
värderingar. Patienten och dennes närstående ska ges 
ett värdigt omhändertagande och gott bemötande 
samt visas omtanke och respekt. Hälso- och 
sjukvården ska i samråd med patienten effektivt 
behandla sjukdom eller skada, när så är möjligt. 
Hänsyn ska tas till varje individs speciella 
förutsättningar och omständigheter. 

 

1.2.5 Riskförebyggande 
 

Vårdgivaren ska utgå från Patientsäkerhetslagen 
2010:659 vid bedrivande av verksamhet. Vidare ska 
vårdgivaren arbeta med ett aktivt riskförebyggande 
arbete och systematiskt förbättringsarbete vilket även 
inkluderar kravet att upprätta en årlig 
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars. 

   

 

1.3 Lagar och förordningar samt Region Stockholms riktlinjer och policys 
 

1.3.1 Vårdgivarens ansvar Vårdgivaren ska följa vid var tid gällande 
konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
regionens egna riktlinjer och policys samt 
MAS/MAS:s riktlinjer, se Vårdgivarguiden, som på 
något sätt berör Avtalet och dess Uppdrag. 
Vårdgivaren är skyldig att följa de överenskommelser 
som träffas mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) i de delar som rör Vårdgivarens 
Åtagande enligt detta Avtal. 

 

1.3.2 Ledningssystem Vårdgivaren ska ha ett ledningssystem i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
SOSFS 2011:9. Vårdgivaren ansvarar för att 
verksamheten med stöd av ledningssystemet 
uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter för 
hälso- och sjukvård samt beslut som meddelats med 
stöd av sådana föreskrifter. 

http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
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1.3.3 Beställarens ansvar 
 

Beställaren ansvarar för att den information som 
enligt Avtalet ska finnas tillgänglig på 
Vårdgivarguiden är uppdaterad och aktuell. 

 

1.3.4  Informera och stöd 

patienten om 
vårdgarantin 

 

Vårdgivaren ska ha rutiner för information till 
patienter om deras rätt till vårdgarantier. 
Vårdgivaren ska, vid behov, i samråd med patient 
bistå denne att få kontakt med annan vårdgivare. 

 

1.3.5 Uppföljning av 

vårdgarantin 

 

Vårdgivaren ska delta i uppföljningar, rapportera om 
besöks- och vårdgaranti samt väntetider enligt 
Beställarens anvisningar, se Vårdgivarguiden. 

 

1.3.6 Remisser 
 

Vårdgivaren ska följa krav och regler kring remisser, 
se Vårdgivarguiden. 

 

1.3.7 Sekretess 
 

Vårdgivare ska tillse att all personal har samma 
tystnadsplikt som hälso- och sjukvårdspersonal. 
Detta gäller även personal anställd hos andra 
leverantörer som arbetar på uppdrag av Vårdgivaren. 

 

1.3.8  Alla omfattas av 

meddelarfrihet 

 

Meddelarfrihet för anställda är viktig för 
medborgarnas insyn i vården och därmed för vårdens 
utveckling. Anställda hos Vårdgivaren ska därför ha 
rätt att lämna uppgifter för offentliggörande. 
Vårdgivaren åtar sig att, med undantag för vad som 
nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den 
som lämnat sådant meddelande. 

 

1.3.9 Undantag från 

meddelarfrihet 

 

Åtagandet enligt punkten ovan gäller inte sådana 
meddelanden som avser företagshemlighet som 
skyddas av lagen (1990:409) om skydd för 
företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt 
för Vårdgivarens anställda utanför det område som 
Avtalet omfattar. 
 
 

 

1.3.10Anmälningsskyldighet 
 

Vårdgivaren ska under hela Avtalstiden ha de 
tillstånd och fullgöra sådan anmälningsskyldighet 
som vid var tid är gällande för utförande av 
uppdraget. 

 

För det fall myndighet skulle återkalla tillstånd, 
bemyndigande eller godkännande för F-skatt ska 
Vårdgivaren omedelbart meddela Beställaren 
detta. 

 

http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
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1.3.11Minska miljöpåverkan 

 
Vårdgivaren ska vid utförande av Uppdraget verka 
för att minska sin skadliga miljöpåverkan och för att 
de i Region Stockholms miljöpolitiska program vid 
varje tidpunkt gällande miljömålen uppnås. För 
information om gällande miljöprogram och 
miljömål, se Vårdgivarguiden. 

 

Vårdgivaren ska i utförande av Uppdraget följa 
Region Stockholms anvisningar för ett gott miljöarbete 
och de specifika krav på insatser som finns angivna 
för Uppdraget, se Vårdgivarguiden. 

 

1.3.12Samverkan i 

miljöfrågor och 
uppföljning 

 

Vårdgivaren ska samverka med Beställaren i 
miljöfrågor och på Beställarens begäran redovisa hur 
Vårdgivaren arbetar för att uppfylla Region 
Stockholms miljömål. 

1.3.13Systematiskt 

brandskyddsarbete 

Vårdgivaren är skyldig att vidta de åtgärder som 
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand (systematiskt 
brandskyddsarbete). 

 

1.3.14Internkontroll 
 

Vårdgivaren ska ha ett ändamålsenligt system för 
internkontroll och på begäran kunna redogöra för 
detta för Beställaren 

 

 

1.4 Patientnämnden 
 

1.4.1  Underlag till 
Patientnämnden 

Region Stockholms Patientnämnd handlägger ärenden 
som rör den hälso- och sjukvård som Vårdgivaren 
svarar för. Vårdgivaren ska snarast, och utan 
ersättning, ge nämnden den information och de svar 
som begärs. 

 

1.4.2 Information till 

patienten 

 

Vårdgivaren ska se till att patienterna får information 
om Patientnämndens verksamhet. Vårdgivaren ska 
informera patienten om Patientnämndens 
verksamhet vid inträffad vårdskada 

 

 

1.5 Tillgänglighet/åtkomst 
 

1.5.1 Patientens behov Väntetider, öppettider, lokaler och utrustning ska 
anpassas utifrån patientens behov för att garantera 
alla en god tillgänglighet till vården. Vårdgivaren ska 
göra verksamheten i alla avseenden tillgänglig för 
personer med olika funktionsnedsättningar, även 
kognitiva funktionsnedsättningar. 

http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
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1.5.2 Tillgängliga lokaler Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och 
utrustning ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Vårdgivaren ska tillse att 
lokaler som patienter har tillgång har en 
tillgänglighet som motsvarar Handisams 
(Myndigheten för handikappolitisk samordning) 
Checklista för fysisk tillgänglighet, Vårdgivarguiden 

 
1.5.3 Ändamålsenliga lokaler 

och utrustning 

 
Vårdgivaren ansvarar för att det finns för Uppdragets 
utförande ändamålsenliga och 
verksamhetsanpassade lokaler och utrustning. 

 

1.5.4 Reducerad 
tillgänglighet 

 

Vårdgivaren äger inte rätt att utan Beställarens 
skriftliga medgivande reducera tillgänglighet eller 
öppettider under semestrar, helger eller vid andra 
tidpunkter 

 

1.5.5  E-post etc. 
 

Det ska vara möjligt för Beställaren och 
samarbetspartners att kommunicera med 
Vårdgivaren via telefon, brev, telefax och e-post. 

 

1.5.6 Patientuppgifter 
 

Vårdgivaren får inte skicka eller uppmana andra att 
skicka patientuppgifter över öppna nät, exempelvis 
som e-post, om inte överföring sker på ett sätt som 
säkerställer att obehöriga inte kan ta del av 
uppgifterna. Åtkomst till uppgifterna ska föregås av 
stark autentisering. Med patientuppgifter avses alla 
personuppgifter som rör en patient, exempelvis 
namn, personnummer, folkbokföringsadress, 
telefonnummer, besöksorsak och diagnoser. 

 

1.5.7 Mina vårdkontakter 
 

Vårdgivare som erbjuder patienterna eHälsotjänster 
ska göra detta via webbtjänsten Mina Vårdkontakter. 
Vårdgivaren ska följa Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens, nedan kallad HSF, riktlinjer 
för användning av Mina Vårdkontakter, se 
Vårdgivarguiden, e-hälsotjänster. 

 

1.5.8  Tolkar 
 

Vårdgivaren ska, när så behövs, anlita tolk samt ha 
rutiner för hur användning av tolk sker, se 
Vårdgivarguiden, tolkportalen. Det gäller såväl 
språktolk som tolk för döva, dövblinda och 
hörselskadade. 

 

1.5.9 Tolkförmedling 
 

Vårdgivare som utnyttjar tolk som Beställaren betalar 
ska använda tolkförmedling som Region Stockholm har 
avtal med, se Vårdgivarguiden. 

 

Beställning av språktolk ska ske enligt de rutiner som 
anges på Vårdgivarguiden. 

 

Minderåriga eller närstående får inte användas som 
alternativ till tolk. 
 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/avtal/vardavtal/vardval-norrtalje/_gemensamma-dokument/redovisning-fysisk-tillganglighet-vv-norrtalje.pdf
https://vardgivarguiden.se/utveckling/projekt/framtidsplanen/omraden/ehalsa/
https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/tolktjanster/tolkportalen/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
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1.5.10Text- och bildtelefon Vårdgivaren ska ha rutiner för att använda text- och 
bildtelefon exempelvis via förmedlingstjänst. 

 

 

1.6 Information och marknadsföring 
 

1.6.1 Information till 

invånare, patienter med 

flera 

Vårdgivaren ansvarar för att informera om sin 
verksamhet till invånare, patienter, 
samverkansparter och andra intressenter. 

1.6.2  Riktlinjer för 

marknadsföring 

Vårdgivaren ansvarar för att marknadsföring av 
verksamheten är saklig och följer 
Beställarens/Regionens riktlinjer för 
marknadsföring, se Vårdgivarguiden. 

 

1.6.3 Information om 

öppettider 

 

Vårdgivaren ska svara för att det finns lättillgänglig 
och lättförståelig information om öppettider och 
tidsbeställning. Informationen ska finnas tillgänglig 
på Vårdguiden. 

 

1.6.4 Då mottagningen är 

stängd 

 

Vid de tider då Vårdgivaren inte har öppet eller inte 
kan svara i telefon ska telefonsvarare ge information 
om mottagningens öppettider samt vid behov hänvisa 
till Vårdguiden på telefon och Internet 

 

1.6.5 Information från 

Beställaren 

 

Vårdgivaren ska informera patienterna om och ge 
dem sådant informationsmaterial som Beställaren 
anvisar. 

 

 

1.7 Uppföljning 
 

1.7.1 Beställarens rätt att 
följa upp Uppdraget 

Beställaren äger rätt att följa upp Vårdgivarens 
utförande av Uppdraget. Beställaren ansvarar för 
utformningen av uppföljningarna, innefattande 
former, innehåll och tidpunkter härför. 
Uppföljningen kan ske planerat eller genom 
stickprov. 

 

1.7.2 Vårdgivaren ska 

samverka vid 

uppföljning 

 

Vårdgivaren ska samverka med Beställaren i 
uppföljning och analys av hur Uppdraget utförs samt 
utveckling av vårdens kvalitet, produktivitet och 
effektivitet. Vårdgivaren ska delta i 
uppföljningsmöten som Beställaren kallar till. 

 

1.7.3 Offentliga 
redovisningar 

 

Beställaren äger rätt att publicera uppföljningens 
resultat för allmänheten för deras val av vårdgivare 
och för andra vårdgivare för att stimulera öppna 
jämförelser, erfarenhetsutbyte och kvalitets- och 
förbättringsarbete samt ge underlag för rankning. 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/avtal/styrdokument/slls-riktlinjer-och-policys/riktlinjer-och-handlingsprogram/riktlinjer-vardgivares-inform-markn.pdf
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1.7.4 Mätningar Uppföljning kan ske genom mätningar av medicinsk 
kvalitet, patientsäkerhet, patientnöjdhet, väntetider, 
telefontillgänglighet m.m. Mätningar utförs med den 
metod, de frågeställningar, vid de tidpunkter och 
med de intervall Beställaren eller den Beställaren 
låter utföra mätningarna bestämmer. Beställaren 
äger resultaten av dessa mätningar. 

 

1.7.5 Underlag till mätningar 
 

När Beställaren genomför patientenkäter eller andra 
mätningar ska Vårdgivaren – efter Beställarens 
anvisningar – medverka i framtagandet av till 
exempel patientunderlag och ställa detta 
kostnadsfritt till Beställarens förfogande. 

 

1.7.6 Revisioner 
 

Beställaren äger rätt att genomföra re-visioner av 
Vårdgivarens utförande av Uppdraget. Revisionerna 
kan även omfatta ett eller flera av Socialstyrelsens 
kvalitetsperspektiv på God Vård. Revisioner kan 
utföras i syfte att: 

 

1.7.7 Granska vården 
 

säkerställa att Vårdgivaren fullföljer sitt uppdrag 
enligt Avtalet och att patienterna får bästa möjliga 
hälso- och sjukvård, 

 

1.7.8 Jämförelser 
 

göra jämförande studier med andra vårdgivare med 
motsvarande eller liknande uppdrag, 

 

1.7.9 Vårdsamband 
 

studera vårdsamband mellan olika vårdnivåer, 

 

1.7.10Kontroller 
 

göra de kontroller som behövs för att be-döma om 
Vårdgivarens fakturering sker på korrekt sätt, 

 

1.7.11Miljö 
 

följa upp Vårdgivarens miljöarbete, 

 

1.7.12Andra skäl 
 

Eller av andra skäl. 

 

1.7.13Revisionens omfattning 
 

En revision kan omfatta granskning av 
kvalitetssystem, rutinbeskrivningar samt 
patientjournaler och övriga dokument samt 
intervjuer som revisorerna eller Beställaren anser 
angelägna för granskningens genomförande. Därtill 
får revisorerna vidta sådana åtgärder som de 
bedömer nödvändiga för att fullgöra granskningen. 

 

1.7.14Vårdgivarens 
medverkan i revisioner 

 

Vårdgivaren ska medverka vid revisioner och 
kostnadsfritt samt utan dröjsmål ställa allt material 
och all dokumentation som revisorerna efterfrågar till 
deras förfogande. Vid granskning av journal- 
handlingar ska detta ske enligt gällande 
sekretessregler. Samtliga deltagare i revisionerna ska 
beakta gällande bestämmelser om sekretess och 
tystnadsplikt. 
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1.7.15Revisionsrapporten Beställaren äger revisionsrapporten. 
 
 

1.8 Patientjournaler 
 

1.8.1 Upprätta journal Vårdgivaren ska upprätta, hantera och bevara 
patientjournaler enligt gällande lagar och 
förordningar, se Vårdgivarguiden. 

 
1.8.2  Alla media 

 
Med patientjournal avses journaler oavsett vilka 
media de lagras på. 

 

1.8.3  Kopia till patient 
 

Vid utlämnande av kopior av patientjournal till 
patient ska Vårdgivaren följa Region Stockholms 
regler om avgiftsbeläggning vid utlämnande av 
kopior av allmän handling, se 
Vårdgivarguiden. 

 

1.8.4  Kopia till annan 

vårdgivare 

 

Vårdgivaren ska, om patientens medgivande finns, 
utlämna kopia av patientjournal till annan vårdgivare 
som lämnar hälso- och sjukvård till patienten. Vård- 
givaren äger inte rätt till någon ersättning för detta. 

 

1.8.5 Termer och begrepp 
 

Vårdgivaren ska användatermer och begrepp, 
beskrivning av diagnoser, åtgärder och vårdkontakter 
enligtav Region Stockholms/nationellt fastställd 
terminologi, se Vårdgivarguiden. 

 

1.8.6 Vårdgivaren är 

personuppgiftsansvarig 

 

Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som hanteras i journalen – oavsett 
om det är en fristående journal eller en 
sammanhållen journal. 

 

1.8.7 Vårdgivaren ska vara 

beredd att ingå i 

sammanhållen 

journalföring 

 

Vårdgivaren ska vara beredd att ingå i de 
sammanhållna journaler som behövs för Uppdragets 
utförande och/eller som Beställaren anvisar. 
Vårdgivaren har inte rätt att neka att delta i 
sammanhållen journal som Beställaren anvisar. Detta 
omfattar även deltagande i den Nationella Patient- 
översikten (NPÖ) och Nationellt Fackspråk (NF). 

 

1.8.8  När Vårdgivaren ingår i 

samman-hållen 

journalföring 

 

När Vårdgivaren ingår i ett system med 
sammanhållen journalföring och därigenom har 
tillgång till patientuppgifter från andra vårdgivare 
ansvarar Vårdgivaren för att åtkomst och hantering 
av dessa patientuppgifter följer reglerna i 
patientdatalagen (2008:355) och 
personuppgiftslagen (1998:204). 

https://vardgivarguiden.se/avtal/styrdokument/lagar-och-forordningar/patientdatalagen/
https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/patientavgifter/avgiftshandboken/administrativa-avgiftsregler/journalkopior/
https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/rapportera/vardinformatik/
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1.8.9 Personuppgiftsbiträde 
 

Avtalet utgör ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
Vårdgivaren och Beställaren i de sammanhållna 
journaler/gemensamma lagringar som är kravställda. 
Vårdgivaren överlåter till Beställaren att vara 
personuppgiftsbiträde. 

 

Beställaren ansvarar för Vårdgivarens räkning för de 
gemensamma lagringar som Beställaren anvisar 

 

Vårdgivaren att delta i. I bilagan 
Informationshantering redovisas de sammanhållna 
journaler/gemensamma lagringar som är kravställda. 
För dessa förbinder sig parterna att tillämpa i bilagan 
Informationshantering angivna villkor som reglerar 
respektive parts rättig-heter och skyldigheter såsom 
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, se 
även Vårdgivarguiden. För sammanhållna 
journaler/gemensamma lagringar som Beställaren 
kräver att Vårdgivaren ska ingå i, där annan än 
Beställaren behandlar patientuppgifter för 
Vårdgivarens räkning, gäller inte kravet på att 
tillämpa villkoren i bilagan Informationshantering. 

 

1.8.10Efter avtalets upp- 

hörande 

 

I Avtalet finns särskilda regler för hantering av 
journaler vid Avtalets upphörande. 

 

1.8.11Digitalt informations- 

bevarande 

Vårdgivaren ska följa Region Stockholms Arkiv och 
biobankscentrums (SLL ABC) riktlinjer för digitalt 
informationsbevarande. För åtkomst till avtalad 
digital information ska e-arkivtjänst användas efter 
överenskommelse med SLL ABC. 

 

 

1.9 Personal 
 

1.9.1 Arbetsgivaransvar Vårdgivaren ska som arbetsgivare iaktta god sed på 
arbetsmarknaden och ha sådana rutiner och 
processer som krävs för att följa den arbetsrättsliga 
lagstiftningen. 

 

1.9.2  Byte av 
verksamhetschef 

 

Vårdgivaren ska skriftligen informera Beställaren om 
byte av verksamhetschef. 

http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Lagar-policies--riktlinjer/
http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=955
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1.9.3  Ersättning enligt lag om 

läkarvård-ersättning 

och lag om ersättning 

för sjukgymnastik 

Vårdgivaren ansvarar för att personalen (inklusive 
vikarier, ersättare och underleverantörer) inte 
uppbär ersättning enligt lag (1993:1651) om 
läkarvårdsersättning (LOL) eller lag (1993:1652) om 
ersättning för sjukgymnastik (LOS) under samma 
kalenderår de är verksamma hos Vårdgivaren och 
utför tjänster enligt Avtalet. 

 

Om särskilda skäl föreligger kan Beställaren efter 
Vårdgivarens skriftliga ansökan godkänna avsteg från 
ovanstående bestämmelse. 

 

Syftet med denna bestämmelse är att säkerställa ett 
effektivt användande av hälso- och sjukvårdens 
resurser. 

 

 

1.10 Underleverantör 
 

1.10.1Definition Med underleverantör avses i Avtalet annan 
vårdgivare som utför hela eller delar av det Uppdrag 

 

Vårdgivaren har enligt Avtalet. 

 

 
1.10.2Vårdgivarens fulla 

ansvar 

 

Om Vårdgivaren anlitar underleverantör för 
utförande av Åtaganden enligt Avtalet ska 
Vårdgivaren ansvara för underleverantörens 
Åtagande såsom för sitt eget. 

 

1.10.3Information till 

Beställaren 

Vårdgivaren ska, på Beställarens begäran, lämna 
information om vilka underleverantörer som anlitas. 

 

 

1.11 Försäkringar, skadeståndsansvar och åligganden 
 

1.11.1Patientskadeförsäkring Försäkring som täcker skador enligt patient- 
skadelagen (1996:799) tecknas av Beställaren för de 
patienter som vårdas enligt Avtalet. 

 

1.11.2Underlag till LÖF 
 

Vårdgivaren är skyldig att utan kostnad och utan 
dröjsmål tillhandahålla den utredning (exempelvis 
utlåtanden, intyg, journaler, röntgenbilder, 
röntgenundersökningar, fotografier, utredningar och 
analyser) som Landstingens Ömsesidiga 
Försäkringsbolag (LÖF) behöver för sin 
handläggning av patientskadefall. 

 

I händelse av rättegång ska Vårdgivaren se till att i 
erforderlig utsträckning vittnes- och 
sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos 
Vårdgivaren anställd personal. 



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG VÅRDVAL 

ALLMÄNNA VILLKOR 
DEL 9 – ALLMÄNNA VILLKOR 

 
 

 

 

1.11.3Ansvarsförsäkring 
 

Vårdgivaren ska teckna och vidmakthålla ansvars- 
och företagsförsäkringar enligt vedertagna normer. 
Ansvarsförsäkringen ska bland annat omfatta 
skadeståndskrav med anledning av personskada som 
orsakats patient i direkt samband med sådan hälso- 
och sjukvård som vårdgivaren bedriver. 

 

1.11.4Vårdgivarens 
skadeståndsansvar 

 

Vårdgivaren har fullt ansvar för sitt Åtagande enligt 
Avtalet och för all skada och alla förluster som kan 
komma att orsakas av Vårdgivarens handlande eller 
brist på handlande. 

 

1.11.5Om skadeståndskrav 

väcks mot Beställaren 

 

Vårdgivaren ska hålla Beställaren skadeslös om 
skadeståndskrav väcks från tredje man direkt mot 
Beställaren som en följd av Vårdgivarens handlande, 
eller underlåtenhet att handla. 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. 
 

 

1.11.6Socialförsäkrings

- avgifter mm 

Vårdgivaren ska fullgöra samtliga åligganden 
avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter, 
skatter och avgifter. 

 
 

1.12 Katastrofsituation och höjd beredskap 
 

1.12.1Kris- och katastrofläge Vårdgivaren ska vid katastrof-, kris- och krigsläge 
samt epidemiläge 3 (influensapandemi eller 
motsvarande katastrofläge) följa direktiv ställda av 
kommunen och/eller Region Stockholm och 
fortsätta sin verksamhet under regionstyrelsens 
ledning. 

 



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG VÅRDVAL 

ALLMÄNNA VILLKOR 
DEL 9 – ALLMÄNNA VILLKOR 

 
 

 

 

1.12.2Deltagande i planering 
 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap, ska landstinget vidta 
de beredskapsförberedelser som behövs för 
respektive verksamhet under beredskap. Basen 
utgörs av den fredstida katastrofmedicinska bered- 
skapen. Vid höjd beredskap, vilket innebär skärpt 
beredskap eller högsta beredskap, ska Vårdgivaren 
fortsätta att utföra Uppdraget under kommunens 
och/eller landstingsstyrelsens ledning. Vårdgivaren 
ska i egenskap av näringsidkare vidta de särskilda 
åtgärder i fråga om planering och inriktning av 
verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal 
samt användning av tillgängliga resurser som är 
nödvändiga för att verksamheten ska fungera under 
rådande förhållanden. 

 

1.12.3Upplysningar för 

krisplanering 

 

Vårdgivaren ska lämna Region Stockholm de 
upplysningar som kan behövas för krisplaneringen. 

 


