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Förlängning av avtal avseende undersökningar inom
klinisk fysiologi till primärvård, geriatrik och privata
specialistläkare med flera
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har, efter upphandling, den 23 juni 2009
uppdragit åt förvaltningen att teckna avtal med följande leverantörer inom
klinisk fysiologi: Medical Support AB och GlobenHeart AB (båda avtalen
har sedermera överlåtits till Hjärt- Kärlgruppen i Sverige AB), Aleris
Diagnostik AB, Stockholm Heart Center AB och Capio S:t Görans sjukhus
AB för perioden 2010-07-01 till och med 2013-06-30.
För att säkerställa bland annat utbudet av undersökningar och utbildning
av ST-läkare har avtal även tecknats med Karolinska Universitetssjukhuset,
Södersjukhuset AB, och Danderyds sjukhus AB för perioden 2010-07-01 till
och med 2013-06-30, samt med Tiohundra AB för perioden 2011-01-01 till
och med 2013-06-30.
Samtliga avtal medger förlängning av avtalen med upp till ett år. Om
möjligheten till förlängning ska utnyttjas ska SLL skriftligen begära detta
senast nio månader före det att avtalen löper ut. Detta innebär att en
begäran om förlängning ska framställas senast den 30 september 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-27

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för akutsjukvård.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av avtal avseende undersökningar inom klinisk fysiologi
till primärvård, geriatrik och privata specialistläkare med flera för
perioden 2013-07-01 - 2014-06-30 med följande vårdgivare:
Hjärt- Kärlgruppen i Sverige AB (org.nr. 556643-3958),
Aleris Diagnostik AB (org.nr. 556052-8746),
Stockholm Heart Center AB (org.nr. 556380-0431),
Capio S:t Görans sjukhus AB (org.nr. 556479-1456),
Karolinska Universitetssjukhuset (org.nr. 232100-0016),
Södersjukhuset AB (org.nr. 556595-7403),
Danderyds sjukhus AB (org.nr. 556575-6199) och
Tiohundra AB (org.nr. 556595-7395).

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Avtalsområdet omfattade år 2011 cirka 175 000 undersökningar per år till
en kostnad av cirka 230 mkr. De vårdgivare som utförde störst andel av
undersökningarna var Hjärt- Kärlgruppen i Sverige AB (ca 78 mkr), Aleris
Diagnostik AB (ca 61 mkr) och Stockholm Heart Center AB (ca 55 mkr).
Kostnaderna för undersökningarna som utfördes på sjukhusen uppgick till
värden mellan cirka 5 och 11 mkr.
Avtalen innehåller en eller flera av de fyra medicinska undergrupperna
arbetsfysiologi/hjärtdiagnostik, lungfunktion/blodanalyser, perifer
cirkulationsdiagnostik och sömnapnéundersökningar. Bland de avtalade
undersökningarna finns det undersökningar som enbart utförs på
akutsjukhusen. De största avtalsområdena är hjärtdiagnostik och
sömnutredningar.
Avtalen med Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset och
Södersjukhuset AB innefattar alla medicinska undergrupper utom
sömnapnéundersökningar.
Förvaltningen har löpande följt upp verksamheterna. Uppföljningarna har
framförallt skett inom kvalitetsområdena avvikelsehantering,
remisshantering, väntetider och svarstider. Uppföljningsbesök har
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genomförts hos samtliga vårdgivare under 2011. Vårdgivarna har en god
avvikelsehantering. Väntetiderna för akuta och prioriterade undersökningar
har genomgående hållit sig inom de i kravspecifikationen uppställda
gränserna. För enstaka undersökningar har väntetiderna på några av
sjukhusen varit längre än de två månader som anges i avtalen. Även
svarstiderna för remisserna håller sig inom angiven tidsgräns.
Förvaltningens samlade bedömning är att vårdgivarna i allt väsentligt
uppfyller sina åtaganden enligt avtalen. Det kan tilläggas att samtliga
vårdgivare numera är ackrediterade av Swedac enligt ISO 17025 eller
ackrediterade enligt ISO 9001 och certifierade enligt ISO 17025.
Resultatet av uppföljningarna innebär således att förvaltningen har ett
fortsatt förtroende för vårdgivarna. Förvaltningen får till detta framhålla att
avtalen följer den gemensamma uppdragsbeskrivning som tidigare
fastställts. Det är inte avsikten att i samband med en förlängning av avtalen
ändra på uppdrag, avtal eller ersättningsnivåer.
Förvaltningen följer den pågående utredningen hos Konkurrensverket
angående eventuellt samarbete mellan Aleris Diagnostik AB och Capio S:t
Görans sjukhus AB vid upphandlingarna år 2008.
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