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Förlängning av avtal med Aleris Diagnostik AB om
medicinsk radiologi
Ärendebeskrivning
För att säkra medicinsk radiologi till vården utanför sjukhusen medan en ny
upphandling av tjänsterna genomförs föreslås att befintliga avtal om medicinsk
radiologi till primärvård, geriatrik, psykiatri med flera förlängs tillfälligt. Detta
ärende innehåller förslag om att förlänga avtalet med Aleris Diagnostik AB från och
med den 1 januari 2017 och längst till och med den 31 december 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-10
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Aleris Diagnostik AB om medicinsk
radiologi för tiden 1 januari 2017 och tills att nya upphandlade avtal
kan träda i kraft, dock längst till och med 31 december 2017.

Förvaltningens motivering till förslaget
Medicinsk radiologi utförs i syfte att ge diagnostiskt stöd till remitterande läkare i
dennes utredning av patienten. Medicinsk radiologi till primärvård, geriatrik,
psykiatri med flera upphandlades enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU) med avtalsstart 1 januari 2009 (LS 0602-0353, HSN 0801-0125). Vid
samma tidpunkt tecknades avtal med landstingets akutsjukhus och Unilabs AB om
radiologiska tjänster åt samma remittentgrupp. Avtalstiden löpte fram till och med
den 31 december 2012 med möjlighet till ytterligare tre års förlängning, till och
med den 31 december 2015, vilket har utnyttjats. Avtalen med de privata
leverantörerna omfattar drygt 500 000 undersökningar per år (exklusive kliniska
mammografier) till en kostnad av cirka 535 miljoner kronor. Avtalen med de
landstingsdrivna akutsjukhusen omfattar drygt 60 000 undersökningar till en
kostnad av ca 85 miljoner per år.
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Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar de närmaste åren för att kunna
erbjuda en modern vård och möta framtidens vårdbehov. En betydelsefull del i
denna omställning är beslut om en ny struktur för närakuter (HSN 1506-0854).
För att fungera ändamålsenligt behöver närakuterna tillgång till röntgen och
laboratoriemedicin. Utvecklingen av medicinsk radiologi för att möta framtidens
behov är avhängig utvecklingen inom remittenternas vårdområden och den slutliga
utformningen av den framtida vårdmarknaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade i september 2015 om en plan för
upphandling av hälso- och sjukvård, samt beslutade även om förlängning av avtalen
om radiologi under 2016 i väntan på att nya långsiktiga avtal tas fram. Den 3
november 2015 beslutade HSN att medicinsk radiologi skulle upphandlas enligt LOU
(HSN 1509-1074). Arbetet med en upphandling av radiologiska tjänster är påbörjat
men är beroende av tidsplanen för upphandlingen av närakuter och att lokaliseringen
av närakuterna fastställs. Målsättningen är att de nya radiologiavtalen ska träda i
kraft senast den 1 januari 2018, men om möjligt tidigare.
För att säkerställa fortsatt tillgång till radiologiska tjänster och en kontinuitet i
vården under denna övergångsperiod, föreslås att befintliga avtal om radiologi
tillfälligt förlängs från och med den 1 januari 2017 och fram tills att nya
radiologiavtal träder i kraft, dock längst till och med den 31 december 2017.
Avtalen förlängs med de villkorsjusteringar som gjordes inför förlängningen 2016.
Dessa innehöll bland annat en anpassning till den nya bild- och funktionstjänsten
och satsningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården. Om behov finns av
ytterligare justeringar inför 2017, tillexempel för att anpassa radiologin till
eventuellt tidigareläggande av vissa närakuters öppnande, kan sådana justeringar
komma att ske. Förvaltningen kan komma att teckna avtal med ytterligare
leverantörer om medicinsk radiologi i länet om så anses vara lämpligt under
förlängningsperioden.
Förlängningen gäller avtal med följande leverantörer:
Aleris Diagnostik AB
Capio S:t Görans Radiologi AB
Ersta Diakoni
Praktikertjänst Röntgen AB
Unilabs AB
Danderyds sjukhus AB
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset AB
Södertälje sjukhus AB
Tiohundra AB/Norrtälje sjukhus

556052-8746
556868-2537
802000-6717
556062-0204
556118-7179
556575-6169
232100-0016
556595-7403
556775-9922
556595-7395
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Detta ärende avser beslut om förlängning av avtalet med Aleris Diagnostik AB.
Förlängning av avtalet med Praktikertjänst Röntgen AB beslutas om i ett separat
ärende i HSN, och beslut om förlängning av resterande radiologiavtal fattas av
hälso- och sjukvårdsdirektören genom ett delegationsbeslut i enlighet med
delegationsordningen.
Ekonomiska konsekvenser
Avtalet med Aleris Diagnostik AB omfattar cirka 300 000 undersökningar per år
till en kostnad av cirka 316 miljoner kronor. Beslutet förväntas innebära
oförändrade kostnader.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet förväntas få oförändrade miljökonsekvenser.
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