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Förslag att auktorisera vårdgivare inom specialiserad
ögonsjukvård i öppenvård
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att auktorisera 4 mottagningar inom
specialiserad ögonsjukvård i öppenvård.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-08-19
Vårdgivare som föreslås godkännas för auktorisation, bilaga

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna auktorisation av vårdgivare enligt bilaga

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
auktoriserade vårdgivare

att

S:t Eriks sjukhus är ickevalsalternativ enligt Lag om valfrihetssystem

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 12 april 2011 att godkänna
regelboken för specialiserad ögonsjukvård i öppenvård och att inbjuda
vårdgivare att ansöka om auktorisation. Driftstart för avtalen är tidigast den
1 oktober 2011.
Basal mottagningsverksamhet ska kunna erbjudas av samtliga
auktoriserade vårdgivare och benämns basuppdrag. Därutöver kan
vårdgivarna söka auktorisation för tilläggsuppdrag som kräver särskild
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utrustning och kompetens. De tilläggsuppdrag som definieras i regelboken
är skelningsmottagning för barn och vuxna, ögonbottenfotografering,
laserbehandling av främre segmentet, laserbehandling av bakre segmentet
och polikliniska operationer.
Totalt har 33 ansökningar kommit in till och med tjänsteutlåtandets datum,
varav 4 senare har dragits tillbaka. HSN har i juni och augusti godkänt
sammanlagt 17 ansökningar. I detta ärende lämnas förslag om
godkännande av ytterligare 4 ansökningar.
Enligt Lag (2008:92) om valfrihetssystem ska den ”upphandlande
myndigheten” tillhandahålla ett ickevalsalternativ för den enskilde som inte
väljer vårdgivare. Ickevalsalternativet bör vara konkurrensneutralt och
föreslås därför väljas bland offentligt drivna vårdgivare. Förslaget är att
S:t Eriks sjukhus utses till ickevalsalternativ.
Ekonomiska konsekvenser
Auktoriserade vårdgivare verkar enligt regelbokens villkor och prislista.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Auktoriserade vårdgivare ska följa regelbokens krav för patientsäker vård.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Auktoriserade vårdgivare ska följa regelbokens krav för en jämställd och
jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Auktoriserade vårdgivare ska följa SLL:s riktlinjer och beroende på
vårdgivarens storlek genomföra certifiering eller diplomering, samt årligen
avrapportera miljöpåverkan av verksamheten.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
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Bilaga 1

Vårdgivare som föreslås godkännas för auktorisation inom specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Samtliga vårdgivare har godkänts för basuppdrag och tilldelas enligt förslaget tilläggsuppdrag enligt nedanstående förteckning.

Diarienr

Företag

Startdatum

Mottagningsadress

HSN 1105-0390 Globen ögonklinik AB

20111001

Arenavägen 27, Stockholm

X

X

X

X

X

HSN 1105-0391 Globen ögonklinik AB

20111001

Storholmsg. 16, Skärholmen

X

X

X

X

X

X

X

fotog.

HSN 1105-0425 Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB 20111001

Byvägen 52, Saltsjöbaden

HSN 1106-0645 Vällingby ögonklinik AB

Ångermannag. 166, Vällingby

20111001

Skelning Ögonb. Laser

Laser

främre bakre

Pol.
operat.
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