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Avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet om
klinisk laboratoriemedicin för primärvård, psykiatri,
geriatrik och privata specialistläkare m.fl.

Ärendet
Avtalet avser tjänster inom klinisk laboratoriemedicin för de två geografiska
områden (nordöstra och sydöstra länet) som inte varit föremål för
upphandling samt för vissa tjänster omfattande hela länet.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna förslag till avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet.

Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Stockholms läns landsting har sedan 1 januari 2005 avtal med tre
leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster, Aleris Diagnostik AB,
Unilabs AB och Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL). Avtalen har
förlängts t.o.m. den 31 december 2009 och medger inte ytterligare
förlängning.
Under 2009 har en upphandling genomförts av laboratoriemedicinska
tjänster till primärvård, psykiatri, geriatrik, privata specialistläkare m.fl.
Upphandlingen avsåg tjänster inom klinisk kemi, mikrobiologi,
farmakologi, immunologi och patologi/cytologi. Länet hade delats in i fem
geografiska områden av vilka tre upphandlades och avtal tecknats med
Aleris Diagnostik AB samt Unilabs AB för perioden 2010-01-01 – 2013-1231 med möjlighet till förängning till och med 2015-12-31. Interna
anbudsgivare tilläts inte att delta i upphandlingen.

Bilagor
1 Avtal inkl. bilagor (prisbilaga, uppdragsbeskrivning, IT bilaga, uppföljningsplan,
uppföljningsplan miljö, FUMS bilaga)
2 Geografisk indelning av laboratorietjänster
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I tidigare beslut av HSN, 2009-01-27 och 2009-03-17, har fastställts att
HSN-förvaltningen ska teckna avtal med Karolinska
Universitetslaboratoriet (KUL) för de två geografiska områden som inte
upphandlats. Det är områden där KUL redan idag bedriver
laboratorieverksamhet enligt tidigare överenskommelse.
Avtalets villkor
Avtalets innehåll är i stort sett detsamma som för de upphandlade
områdena.
Utöver de tjänster som nämnts ovan ingår också i KULs avtal att för hela
länet utföra tjänster inom genetik och cervixcancerscreening.
Senast 2010-06-01 ska en ny vätskebaserad metod i samband med
cervixcancerscreeningen införas i hela länet. Metodens ökade känslighet
jämfört med konventionell cytologi minskar risken för att missa
cellförändringar. Den förbättrade specificiteten medför att andelen
obedömbara prover minskar och att ca 1000 kvinnor årligen inte behöver
kallas till uppföljande undersökningar av förändringar som inte medför
ökad cancerrisk.
KULs prislista innehåller i allt väsentligt samma analyser som i
upphandlade områden med undantag för några fåtalsanalyser som enbart
utförs av KUL. KULs priser bygger huvudsakligen på Unilabs priser i
område D-sydvästra länet. KULs sammantangna prisnivå hamnar mellan
Aleris och Unilabs vid jämförelse av samma volym för respektive
upphandlad analys.
Genetikanalyser, som enbart utförs av KUL, har en egen prislista.

Avtalets giltighetstid
I enlighet med HSNs beslut, daterat 2009-03-17 föreslås avtalet omfatta två
år för perioden 2010-01-01 till och med 2011-12-31. Förvaltningen föreslås
därefter ha möjlighet att förlänga avtalen i upp till fyra år med minst ett år i
taget.
Ekonomiska konsekvenser
Årskostnaden år 2010 för tjänsterna i de två geografiska områden
(motsvarande tjänsterna i upphandlade områden) som omfattas av bifogat
avtal beräknas uppgå till ca 109 mkr. Motsvarande årskostnad med
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nuvarande avtal skulle ha varit ca 156 mkr. Det nya avtalet medför således
en uppskattad kostnadsminskning på ca 47 mkr, motsvarande 30 procent
det första året.
Årskostnaden för cervixcancerscreening bedöms öka med ca 3 mkr under
2010 på grund av införandet av den nya metoden. Samtidigt bedöms
uppföljningskostnaderna minska då färre kvinnor behöver återkallas för
vidare utredning.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Patientsäkerheten i samband med cervixcancerscreening förväntas bli
förbättrad då risken att missa cellförändringar minskar med den nya
metoden.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård förväntas bli oförändrade.
Miljökonsekvenser
Konsekvenser för miljön förväntas bli oförändrade.
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