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Förslag till auktorisering/avslag av obstetriska
ultraljudsmottagningar
Ärendet
I detta ärende framläggs förslag till godkännande/avslag av auktorisering
av obstetriska ultraljudsmottagningar. De verksamheter som nu föreslås
godkännas har bedömts med utgångspunkt från de villkor för auktorisering
som fastställdes av HSN den 1 december 2009 och uppfyller enligt
förvaltningens bedömning de fastställda villkoren.
MBL-förhandling genomfördes den 16 mars 2010.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna auktorisering av de verksamheter inom vårdområdet
obstetrisk ultraljudsmottagning enligt bilaga 1

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning att teckna avtal
för auktorisering av obstetriska ultraljudsmottagningar enligt bilaga 1
för perioden 2010-05-01 – 2011-12-31

att

avslå ansökan om auktorisation inom vårdområdet obstetrisk
ultraljudsmottagning enligt bilaga 2

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Den 17 mars 2009 beslutade HSN om införande av vårdval inom området
obstetriska ultraljud. Den 1 december beslutade HSN om regelbok för
obstetrisk ultraljudsmottagning.

Bilagor
1
2

Förslag till godkännande om auktorisation av obstetriska ultraljudsmottagningar
Förslag till avslag om auktorisation av obstetriska ultraljudsmottagningar
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Inbjudan till vårdgivare att ansöka om auktorisering av obstetriska
ultraljudsmottagningar gick ut den 2 december 2009. Vårdgivare som avser
att starta verksamheten den 1 maj 2010 skulle inkomma med sina
ansökningar senast den 26 januari 2010. Efter ansökningstidens utgång
har förvaltningen sammanställt och bedömt de inkomna ansökningarna.
När auktorisering godkänts tecknas omgående avtal som gäller för perioden
2010-05-01 till och med 2011-12-31.
Inkomna ansökningar
Totalt har tio auktorisationsansökningar inkommit till förvaltningen. De
vårdgivare som inkommit med auktorisationsansökningar är Karolinska
Universitetssjukhuset Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Mama Mia Söder AB, Mama
Mia Kista AB, Barnmorskegruppen Mama Mia AB, Ultraljudsbarnmorskorna AB och Ultragyn i Sverige AB (två ansökningar). Var
mottagningarna geografiskt kommer vara placerade framgår av bilaga 1.
Södersjukhuset AB har inkommit med en auktorisationsansökan men avser
även att bedriva en filialmottagning och ytterligare en mottagning som
kommer att drivas av en underleverantör.
Samtliga vårdgivare som inkommit med auktorisationsansökningar med
undantag för Mama Mia Kista AB bedriver motsvarande verksamhet idag.
En mottagning som tidigare utfört obstetriska ultraljud har valt att inte
ansöka om auktorisation på grund av för liten omfattning av verksamheten.
Bedömning av inkomna ansökningar
Förvaltningens bedömningar av de inkomna ansökningarna har genomförts
med utgångspunkt från de auktorisationskrav som fastställdes av HSN den
1 december 2009 och i dessa anges följande krav för att mottagningen ska
auktoriseras:
•
•
•

•

Vårdgivaren skall ha ekonomisk stabilitet och ha ekonomiska
förutsättningar att fullgöra avtalet med Beställaren
Vårdgivaren skall åta sig att följa regelboken för obstetrisk
ultraljudsmottagning
Vårdgivaren skall åta sig att ingå det avtal för auktorisering av
verksamheten som återfinns i regelboken för varje enhet som ska
auktoriseras
Vårdgivaren skall ange adressen där respektive mottagning ska vara
lokaliserad

HSN- nummer enligt
bilaga 1, 2

3 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-02-25

•

•
•
•

Vårdgivaren skall försäkra att vårdgivaren är medveten om att
auktoriseringen för en mottagning kan återkallas om vårdgivaren
inte uppfyller villkoren för att bedriva verksamheten
Vårdgivaren skall redovisa hur verksamheten har tillgång till
konsultation av läkare under hela öppettiden
Vårdgivaren skall redovisa hur verksamheten vardagar året runt kan
erbjuda läkarundersökning inom 24 timmar från upptäckt avvikelse
Vårdgivaren skall redovisa hur ultraljudsmottagningen översiktligt
planeras att drivas

I bilaga 1 redovisas de verksamheter som enligt förvaltningens bedömning
uppfyller de ovan redovisade villkoren och som föreslås godkännas som
auktoriserade verksamheter.
Avslagen auktorisationsansökan
För en vårdgivare, Mama Mia Kista AB, föreslår förvaltningen avslag av
auktorisationsansökan (se bilaga 2). Anledningen till avslaget är att
vårdgivaren inte uppfyller regelbokens krav på bemanning av läkare och
barnmorska.
Bedömning av vårdutbudet
Vårdgivarna har i sina ansökningar angett en lägsta nivå för antalet
obstetriska ultraljud de planerar att göra på ett år och volymen uppgår
totalt till 66 000 obstetriska ultraljud. Med utgångspunkt från de inkomna
ansökningarna bedömer förvaltningen i nuläget inga brister i det
kommande vårdutbudet och det är en bra geografisk spridning av
mottagningar i länet.
Ekonomiska konsekvenser
Prisnivån för obstetriska ultraljud är i och med införandet av vårdval lika
för alla vårdgivare. Förvaltningen bedömer att kostnaden för föreliggande
förslag ryms inom givna budgetramar.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Vårdval av obstetriska ultraljudsmottagningar bedöms öka
patientsäkerheten genom tydliga kvalitetskrav och uppföljning av
verksamheterna.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Auktoriserade ultraljudsmottagningar kommer att drivas utifrån samma
villkor vilket skapar förutsättningar för en jämlik vård. Vården ska bedrivas
enligt landstingets gällande krav för jämlik och jämställd vård.
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Miljökonsekvenser
Gällande miljökrav ställs på samtliga vårdgivare som ska bedriva obstetrisk
ultraljudsmottagning.

Catarina Andersson Forsman
Olle Olofsson

HSN- nummer enligt
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Org.nummer

2321000016
2321000016

556595-7403

556775-9922

556739-2781

556726-4782

556726-4782

HSN- nummer

HSN 1001-0110

HSN 1001-0109

HSN 1001-0102

HSN 1001-0104

HSN 1001-0096

HSN 1001-0111

HSN 1002-0139

Ultragyn i Sverige AB

Ultraljudsbarnmorskorna i
Stockholm AB
Ultragyn i Sverige AB

Södertälje Sjukhus AB

Karolinska
Universitetssjukhuset
Karolinska
Universitetssjukhuset
Södersjukhuset AB

Företagsnamn

Rosenborgsgatan 6-10,
152 86 Södertälje
Liljeholmsvägen 30,
117 61 Stockholm
Odengatan 69, 8tr
113 22 Stockholm
Kvinnokliniken, plan 6,
Danderyds Sjukhus,

Wollmar Yxkullsgatan 25
118 50 Stockholm
(underleverantör)

Barnängsgatan 21
116 41 Stockholm (filial)

KS Solna, 171 76
Stockholm
KS Huddinge, 141 86
Stockholm
Sjukhusbacken 10, 118 83
Stockholm

Mottagningsadress
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Bilaga 1

16 000 obstetriska
ultraljud
3000 obstetriska ultraljud

6000 obstetriska ultraljud

3200 obstetriska ultraljud

14 400 obstetriska
ultraljud

4900 obstetriska ultraljud

7000 obstetriska ultraljud

Lägsta volym per år

HSN 2010-03-23

556570-7691

556397-4863

HSN 1001-0105

HSN 1001-0098

Barnmorskegruppen
Mama Mia AB

Mama Mia Söder AB

182 88 Stockholm
Götgatan 83, 116 62
Stockholm
Karlavägen 58, 114 49
Stockholm
7500 obstetriska ultraljud

4000 obstetriska ultraljud

Org.nummer

556745-2163

HSN- nummer

HSN 1001-0097

Mama Mia Kista AB

Företagsnamn

Kista Galleria, trapphus 3,
164 91 Kista

Mottagningsadress

Förslag till avslag gällande auktorisation av obstetrisk ultraljudsmottagning

2000 obstetriska ultraljud

Lägsta volym per år

Bilaga 2
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