HSN 2009-12-01 P 13
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-11-02

Handläggare:
Malin Rydberg

Förslag att upphandla tjänsten mammografiscreening
Ärendet
Ärendet avser förslag att upphandla radiologiska tjänster inom
populationsbaserad mammografiscreening av kvinnor boende inom
Stockholms län, enligt förslaget i den plan för fortsatt utveckling av
mångfalden i hälso- och sjukvården i Stockholms län som HSN fattade
beslut om 2008-05-22.
Ärendet har beretts i programberedningen för kroniskt sjuka och de stora
folksjukdomarna.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

upphandla tjänsten mammografiscreening samt

att

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till Hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.

Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Alla kvinnor mellan 40 0ch 69 år blir idag kallade till
mammografiscreening. Kvinnor mellan 50 0ch 69 år inbjuds var 24:e
månad och kvinnor mellan 40 och 49 år var 18:e månad. Screeningen för
den senare åldersgruppen planeras vara fullt utbyggd 2011.
Undersökningen är frivillig och runt 70-75 procent brukar komma till
screeningen. Därutöver finns möjlighet till klinisk mammografi via remiss
från läkare, som tidigare upphandlats och ingår i befintliga radiologiavtal.
Mammografiscreeningen i Stockholms län har sedan 2005-07-01 utförts av
följande leverantörer:
 Danderyds sjukhus AB
 Karolinska universitetssjukhuset
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Unilabs AB
Södersjukhuset AB

Nuvarande avtal upphör att gälla 2011-06-30. Avtalen har förlängts två år
enligt gällande förlängningsklausul och medger inte ytterligare förlängning.
Tjänsten upphandlades senast år 2004. Samordning av kallelser och
statistik görs av Onkologiskt centrum. För närvarande är avtalen fördelade i
sex geografiska områden. Danderyds sjukhus och Karolinska
universitetssjukhuset ansvarar för var sitt område medan Unilabs och
Södersjukhuset har ansvar för två områden var.
I uppdraget ingår att tillgodose alla länkar i vårdkedjan, från kallelse till
undersökning samt fortsatt utredning vid behov och remittering till onkolog
eller kirurg för kvinnor som ska behandlas eller opereras.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för mammografiscreeningen uppskattas till cirka 60 mkr år
2009 och cirka 200 000 kvinnor beräknas bli kallade till undersökning
under året. Screeningen är ännu inte fullt genomförd för alla åldersgrupper
och därför ökar kostnaden från år till år. Under 2011 ska screeningen vara
fullt genomförd för åldergruppen 40-49 år. Därefter kommer programmet
att utökas och inkludera även kvinnor upp till 74 års ålder. De ekonomiska
konsekvenserna kommer att analyseras i samband med framtagandet av
förfrågningsunderlaget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för en jämställd och jämlik
vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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