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Direktupphandling av urologoperationer
För att testa en modell med ett privat bolag, Gaverjsö Innovation AB, har 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 TUR-P-operationer i maj under en helg samt sex TUR-P-operationer
och fem stenoperationer i juni. De sistnämnda var polikliniska.

Reflektioner
Kontakt har tagits med chef på centraloperation efter båda helgerna, som konstaterade att
- allt har förflutit bra och personalen har varit positiv
- det är inget problem att få personalen att arbeta extra när de får extra bra betalt
- skönt för cheferna på c-op att slippa engagera sig i bemanningsfrågan problem med
orättvis fördelning av jobb
Skälet till orättvis fördelning av välbetalt extraarbete berodde på att den urolog som var
anlitad av bolaget vände sig till chefen på operation och ville att all personal skulle få ta del
av erbjudandet. Detta ledde till att chefen på operation ifrågasatte huruvida han skulle bistå
med att rekrytera personal till ett privat bolag. Efter samråd mellan regiondirektören, hälsooch sjukvårdsdirektören och chefen för akutområdet beslöts att bolaget fick vända sig till
den personal de kände till och i nuläget inte nyttja regionens kanaler. Från chefen för
akutområdet framkom synpunkt på att det kan innebära problem att engagera personalen
för extrainsatser under den tid semester-perioderna pågår då det kan uppstå svårigheter om
extra personal behöver kallas in av andra skäl.
På vårdavdelningen (sex vårdplatser), som annars är stängd över helgerna, har allt förflutit
bra. Efter första helgen framkom att chefen inte fått information om vilka som skulle
tjänstgöra (vilket var inskrivet i avtalet) men det fungerade väl vid den andra helgen.
Vid kontakt med chefen för område kirurgi fanns inga synpunkter efter första helgen
(semester vid andra tillfället)
Chefen för laboratoriemedicin hade informerats om att bolagets patienter skulle ha sina
provsvar i pappersformat. Vid det aktuella tillfället visade det sig att läkarna även ville ha
svaren i Cosmic utifall att patient blev kvar och inlagd på sjukhuset (för att vinna tid och ha
tillgång till provsvaren). Frågan uppstod huruvida även kirurgen i detta fall skulle med
automatik få en kostnad, men enligt uppgift ska detta inte uppstå. Däremot visade det sig att
vid alla TUR-p-operationer tas PAD-prov som skickas till Umeå för analys. Med hänsyn till
om någon patient skulle få ett svar om malignitet beslöts att dessa läggs i Cosmic då svaren
kommer till kirurgkliniken, som i sin tur debiterar hemlandstinget för den kostnaden.
Patienterna som kallades till helg två fick komma in tidigare på fredagen så att EKG kunde
tas inom den tid som klin. fys har ordinarie öppettid. Klin.fys hade i annat fall erbjudit sig
att ändra sitt öppethållande.
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I övrigt inga inkomna synpunkter// Anne-Marie Jaarnek
Andra reflektioner är givetvis att vi inte opererar Jämtlandspatienter eller köper in extra
mottagning för den långa kön.

