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Utvärdering av direktupphandling för test av
urologioperationer
Ärendebeskrivning
Under vintern 2017 kontaktades Region Jämtland Härjedalen av ett företag,
Gaversjö Innovation AB, med förslag om att Regionen skulle kunna upphandla
urologiska operationer av utomlänspatienter under helger när det finns ledig
kapacitet på operationssalar och vårdplatser.
Region Jämtland Härjedalen och företaget delar ambitionen om att stärka
utvecklingen av Östersunds sjukhus genom att nyttja lokaler som inte används
under helger. Företaget anställer regionens personal för att utföra
helgverksamheten. Region Jämtland Härjedalen och företaget tror att genom detta
kommer den kontinuerliga personalbemanningen och gemenskapen hos personal
på Östersunds sjukhus att stärkas.
För att testa en modell med ett privat bolag, Gaversjö Innovation AB, har
direktupphandling gjorts och avtal tecknats för två helger om att utföra urologiska
operationer av utomlänspatienter. Bolaget har hyrt lokaler på centraloperation och
på vårdavdelning samt hyrt nyttjande av instrument och köpt in sig på Region
Jämtland Härjedalens förbrukningsmaterial för aktuella operationer.
Bolaget utförde fem operationer av godartat prostataförstoring i maj under en helg
samt sex sådana operationer och fem polikliniska stenoperationer i juni.
Utvärdering har gjorts av både företaget och regionen. Patienterna har främst
kommit från Västerbottens län.
Erfarenheterna från de två testhelgerna är mycket goda och intresse för liknande
samarbeten finns även inom andra vårdområden.
Regionstyrelsen beslutade i 2017-05-31, § 108 om att det ska göras en övergripande
plan för köpt vård innehållande en analys av möjligheter att ta hem delar av den
vård regionen köper liksom en analys av ekonomiska fördelar att köpa viss vård
istället för bedriva i egen regi. Den utredningen föreslås också beakta
erfarenheterna från detta test.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens beslutade utredning om köpt vård ska beakta erfarenheterna från
försöket med upphandlade urologioperationer
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till
Hälso- och sjukvårdsdirektör Lisbet Gibson
Områdeschef Anna Warg
Gaversjö Innovation AB

