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Förslag om utredning inför upphandling samt förlängning av
avtal om laboratoriemedicin
Ärendet
Förslag om förlängning av avtal om klinisk laboratoriemedicin samt
uppdrag till förvaltningen att utreda riktlinjer inför kommande avtal.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

avtal med Aleris Medilab AB, Capio Diagnostik AB och Karolinska
Universitetslaboratoriet om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin
för primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialister m fl
förlängs till och med den 31 december 2009.

att

förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till Hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till riktlinjer för kommande avtal inom
klinisk laboratoriemedicin.

Förvaltningens synpunkter
Nuvarande avtal
Avtal tecknades 2004 om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin för
primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialister m.fl. med Aleris
Medilab AB, Capio Diagnostik AB och Karolinska Universitetslaboratoriet.
Avtalen gällde för tiden 1 januari 2005 till och med 31 december 2007.
Möjlighet fanns att förlänga avtalen till och med 31 december 2008. HSN
beslutade i mars 2007 om sådan förlängning.
Länet är i avtalen indelat i geografiska områden. Aleris Medilab har avtal
för två områden, Capio Diagnostik för ett område och Karolinska
Universitetslaboratoriet för fyra områden. Privata vårdgivare med eget
betalningsansvar har rätt, men inte skyldighet, att utnyttja avtalen.
Faktureringen via SLL:s faktureringssystem beräknas 2007 uppgå till
ca 410 mkr för de tre avtalen tillsammans. I summan ingår även
privata vårdgivare.
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Förutsättningar för nya avtal
Sedan nuvarande avtal träffades har förutsättningarna förändrats i viktiga
avseenden:
- auktorisation av vårdgivare för husläkarverksamhet har införts
- kvalitetskrav för närlaboratorier och patientnära analyser har införts i
uppdragsbeskrivningen för husläkarverksamhet
- primärvården har fullständigt betalningsansvar för huvuddelen av
laboratoriemedicinen och betalar 20% av kostnaden för
patologi/cytologi.
- antalet privata vårdgivare ökar inom primärvård, geriatrik och
psykiatri. Vårdgivare inom geriatrik och psykiatri har
betalningsansvar för all laboratoriemedicin.
Konsekvenserna av ovanstående förändringar är att marknaden för
laboratorietjänster för närvarande är svår att beskriva på ett så tydligt sätt att
kommande leverantörer får klara förutsättningar. Grundläggande frågor som
bör besvaras är bland annat:
-

-

vika volymer som kommer att avropas inom ramen för kommande
avtal
i vilken utsträckning nuvarande och tillkommande vårdgivare avser
att bedriva egna närlaboratorier och utföra patientnära analyser i
egen regi.
om indelningen i geografiska områden skall finnas kvar

Förvaltningen önskar därför få i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag till riktlinjer för kommande avtal. Ett sådant utredningsarbete
kommer under förutsättning av nämndens beslut att inledas snarast.
Målsättningen är att riktlinjer och förslag i principfrågor skall kunna
föreläggas nämnden för beslut…….. Arbetet med ett detaljerat underlag
fortsätter därefter med inriktningen att nya avtal skall kunna tecknas före
halvårsskiftet 2009 och träda i kraft den 1 januari 2010. I avvaktan på en
mera långsiktig avtalsreglering föreslås att nuvarande avtal förlängs till
och med december 2009 genom direktavtal med nuvarande
avtalsparter.
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