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Förlängning av avtalen - Tjänster inom gastrointestinal
endoskopi
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har den 20 november 2007 uppdragit
åt förvaltningen att teckna avtal med leverantörer inom gastrointestinal
endoskopi (undersökningar av mag-tarmkanalen). Avtalet gäller från 200801-01 till och med 2011-12-31 med möjlighet till förlängning i upp till två år.
Om möjligheten till förlängning ska utnyttjas ska beställaren ge besked om
detta till leverantörerna senast 2011-03-31.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-03-10

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för akutsjukvård.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att teckna avtal om förlängning av avtal
gällande undersökningar av vuxna med: Aleris AB, org.nr. 5560688425, Danderyds sjukhus AB, org.nr. 556575-6169, Sollentuna
Specialistklinik AB, org.nr. 556666-4305, Capio S:t Görans sjukhus AB,
org.nr. 556479-1456, Stockholm Gastro Center AB, org.nr. 5567420707. Tjänsterna avser gastrointestinal endoskopi för perioden 2012-0101 -- 2013-12-31

att

uppdra åt förvaltningen att teckna avtal om förlängning av avtal
gällande undersökningar av barn med: Gastro Fastighetsförvaltning AB,
org.nr 556304-5177. Tjänsterna avser gastrointestinal endoskopi för
perioden 2012-01-01 -- 2013-12-31.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Avtalen trädde i kraft den 1 januari år 2008 och avser tjänster inom
gastrointestinal endoskopi för primärvård, geriatrik, psykiatri och privata
specialistläkare m fl. Leverantörerna tilldelades avtal i tre geografiska
områden samt ett länsövergripande område gällande barn.
Inom avtalen utförs årligen ca 30 000 endoskopier, vilket motsvarar
uppskattningsvis ca 45 procent av alla utförda endoskopier i länet.
Endoskopier utförs även av privata specialister som har vårdavtal och av
privata specialister som ersätts enligt den nationella taxan. Dessutom utförs
en stor andel endoskopier inom sjukhusavtalen.
De vanligaste remittenterna är läkare hos vårdcentraler och privata
specialistläkare. Verksamheten är väl fungerande och det har inte inkommit
några klagomål eller synpunkter från remittenter eller patienter.
Väntetiderna till undersökning är, med undantag för Danderyds sjukhus,
mycket korta. På Danderyds sjukhus sker en omorganisering för tillfället
med syfte att underlätta patientflöden och att korta ned väntetiderna.
Sammanfattningsvis är resultatet av uppföljningarna att förvaltningen har
fortsatt förtroende för leverantörerna.
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