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Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster inom
området STI och sex och samlevnad
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av hälso- och
sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad enligt lag
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). De tjänster som främst avses
är provtagning och behandling av sexuellt överförbara infektioner (STI),
smittspårning, preventivmedelsrådgivning och psykosocial verksamhet som
inte kräver akutsjukhusens resurser.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-12
Sesamöversyn 2016, bilaga
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla hälso- och
sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av
hälso- och sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Inledning och bakgrund
Genomförandet av Framtidsplanen pågår och för att kunna säkra en effektiv
vårdstruktur krävs både förändringar av akutsjukhusens uppdrag och förändringar av
vårdutbudet på andra vårdnivåer. Ett viktigt mål i Framtidsplanen är att akutsjukhusen
ska erbjuda vård till de patienter som är i behov av akutsjukhusens resurser. För det
krävs att primär- och specialistsjukvården utanför akutsjukhusen är väl utbyggd och att
samarbete och flöden mellan samtliga aktörer fungerar.

2 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

HSN 2016-1695

Skäl för upphandling av hälso- och sjukvårdvårdstjänster inom sex och samlevnad
Förvaltningen föreslår att tjänsterna inom sex- och samlevnad upphandlas enligt LOU
för att kunna skapa tydliga och enhetliga uppdrag för den verksamhet som bedrivs
utanför akutsjukhusen. Upphandling enligt LOU ger även möjlighet att reglera
geografisk placering i förfrågningsunderlaget. Detta ligger i linje med förvaltningens
upphandlingsplan för hälso- och sjukvård (HSN 1508-0995). Liknande förslag har
tidigare tagits upp i den översyn som förvaltningen gjorde 2008 av det
sexualmedicinska arbetet (HSN 0711-1751).
Hälso- och sjukvårdstjänster inom STI och sex och samlevnad enligt nuvarande avtal
Hälso- och sjukvård för vuxna inom sex och samlevnad samt provtagning och
behandling av sexuellt överförbara infektioner (STI) sker idag på mottagningar både på
akutsjukhus och inom primärvården som fortsättningsvis kallas för
sesammottagningar, se bilaga 1.
Inom primärvården finns tre mottagningar med uppdrag att bedriva hälso- och
sjukvård inom STI och sex och samlevnad; Sesam city (Karolinska
Universitetssjukhuset), Mansmottagningen i Järva (Stockholms läns sjukvårdsområde,
SLSO) och RFSU-kliniken. De två förstnämnda är i egen regi och det tredje avtalet är
tecknat med organisationen RFSU.
På akutsjukhusen finns fyra sesammottagningar; på Karolinska Universitetssjukhuset
Solna (som är samlokaliserad med Sesam city), Danderyds sjukhus, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset. Dessa mottagningar regleras
inom respektive sjukhus omställningsavtal.
Samtliga sesammottagningar, inom primärvård och akutsjukhusanslutna, erbjuder
provtagning och behandling av STI, smittspårning, preventivmedelsrådgivning samt
samtal med kurator, psykoterapeut och/eller psykolog. I akutsjukhusens uppdrag ingår
även omhändertagande av patienter med genital smärtproblematik, sexologiska
problem, icke STI-relaterade genitala utslag/hudförändringar samt remissinstans för
komplicerade STI- och preventivmedelsfall. Akutsjukhusens sesamuppdrag inkluderar
även ett utbildningsuppdrag riktat till primärvården, främst mot
ungdomsmottagningarna.
Förslag för inriktning avseende sesamverksamheten i Stockholms län
Förvaltningen föreslår en inriktning där hälso- och sjukvården inom STI och sex och
samlevnad utförs på rätt vårdnivå via det primärvårdsuppdrag som föreslås
upphandlas enligt LOU och via det specialistuppdrag som kvarstår på akutsjukhus för
den vård som kräver akutsjukhusets resurser. Utbildningsuppdraget mot primärvården
fortsätter att vara en del av specialistuppdraget.
1. Primärvårdsuppdraget
Förvaltningen föreslår att den hälso- och sjukvård som kan göras utanför
akutsjukhusen upphandlas på två till tre mottagningar med geografisk
spridning över länet.
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De mottagningar som upphandlas ska ha liknande namn, uppdrag och
ersättningsmodell. Uppdraget bör innefatta lättillgänglig vård som motsvarar
det som sesamottagningarna i primärvården och till viss del sjukhusens
sesammottagningar utför idag. Mottagningarna bör bemannas med barnmorska
och läkare (gynekolog och/eller venerolog) samt kurator, psykolog och/eller
psykoterapeut. Viss preventivmedelsrådgivning bör finnas. Ersättningen
utformas i likhet med dagens modell för Sesam city och
RFSU-kliniken. Mansmottagningen i Järva föreslås ha kvar sitt uppdrag via
direktavtal med SLSO.
2. Specialistuppdraget
Den mer specialiserade vården som inte ingår i ovan nämnda upphandlade
uppdrag bör organisatoriskt höra till, och vara lokaliserat på, ett eller två av
länets akutsjukhus. Detta uppdrag nås främst via remiss. I uppdraget ingår även
ett centraliserat utbildningsuppdrag gentemot länets ungdomsmottagningar,
vilket inkluderar framtagande av gemensamma riktlinjer. Verksamheten bör
även fortsättningsvis ersättas inom omställningsavtalet och uppdraget och
förändringar av det hanteras inom ramen för omställningsavtalet.
Förslaget kräver att frågor som rör bemanning, specialisttjänstgöring och vilka
vårdåtgärder som ska ingå i vilket uppdrag utreds vidare i samråd med berörda
verksamheter och specialistsakkunniga inom bland annat gynekologi och
dermavenerelogi för att sedan beskrivas i förfrågningsunderlaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förfrågningsunderlaget anpassas till gällande budgetram.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget har förmodat positiva effekter för jämställd och jämlik vård för både
kvinnor och män.
Miljökonsekvenser
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för miljön.
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Avd. Närsjukvård
Avd. Somatisk specialistvård

SESAMÖVERSYN 2016

Bilaga 1: Sesamöversyn 2016
Organiseringen av sex- och samlevnadsmottagningarna i SLL är i dagsläget uppdelade på två
typer av avtal: tre direktavtal med mottagningar som har primärvårdsuppdrag, så kallade
lågtröskelmottagningar samt fyra sesammottagningar som ingår i omställningsavtalen med
akutsjukhusen. Akutsjukhusens sesammottagningar inkluderar även ett utbildningsuppdrag
gentemot primärvården, främst till ungdomsmottagningarna.

