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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om
uppföljning av privata vårdgivare som ansvarar för
covid-19 testning
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden ställer Talla Alkurdi (S) m.
fl. frågor gällande uppföljning av privata vårdgivare, som ansvarar för
covid-19 testning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
I region Stockholm har det fram till den 21 februari 2021 utförts cirka 1,1
miljon Polymerase Chain Reaction test (PCR) varav cirka 12,9 procent
visade positivt svar, det vill säga att individen hade vid provtagningstillfället
en aktuell infektion med covid-19.
Redan i tidigt skede av pandemin konstaterade region Stockholm att
kapaciteten för provtagning och tillhörande analyser inte var tillräckligt för
att möta den stora efterfrågan som en pandemi innebär. För att kunna
erbjuda regionens invånare tillräcklig tillgång till testning har samarbete
med olika aktörer etablerats.
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Sedan juni 2020 har Karolinska universitetslaboratorium (KUL) ett
regionalt samordnande uppdrag gällande hela utförarkedjan för
provtagning inklusive tillhörande analyser och transporter. För att klara
uppdraget har KUL etablerat avtal med flera privata underleverantörer i
enlighet med nedanstående tabell.
Leverantör

Tjänst

Unilabs
Synlabs
Doktor.se

Analyser
Analyser
Provtagning inklusive anlitad
underleverantör för analys
Provtagning inklusive anlitad
underleverantör för analys
Hemprovtagning
Utlämning av provtagningskit

Kry
Färdtjänst
Samtrans
(via Folkhälsomyndighetens
avtal)

Covid-19 provrelaterade läkarbesök ingår inte i KUL:s uppdrag, då dessa
patientbesök sker i separata vårdflöden huvudsakligen vid vårdcentraler,
närakuter och sjukhusens akutmottagningar.
Överväganden
Nedan följer svar på frågorna från Talla Alkurdi (S) m fl.
Hur ser uppföljningen av privata vårdgivare, som erbjuder PCRtestning för covid-19, ut?
I KUL:s samordningsansvar ingår uppföljning bland annat genom
statistikuppföljning för både för sin egen verksamhet och för avtalade
underleverantörer. Underleverantörerna skickar dagligen statistik till KUL,
som sammanställer och presenterar data kontinuerligt bland annat till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt till styrgruppen för covid-19
provtagning.
Styrgruppen för covid-19 provtagning leds av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens chefläkare och representeras bland annat av
regionens smittskyddsläkare, förvaltningens kommunikationsenhet och
beställarenhet. På styrgruppens möten, som sker varje vecka, utförs
genomgång av aktuellt smittläge och statistik för covid-19 provtagning, vars
utveckling följs och analyseras gemensamt. Vidare sker genomgång och
analys av avvikelser på systemnivå för att till exempel identifiera behov av
förtydliganden av berörda styrdokument eller regelverk. KUL ansvarar för
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att vid behov återkoppla och förmedla styrgruppens beslut till berörda
verksamheter, som de har fortlöpande dialog med.
Vilka insatser genomförs för att motverka överfakturering från
privata vårdgivare, som erbjuder PCR-testning för covid-19?
Regionens smittskyddsläkare har tagit fram regelverk gällande
prioriteringar och inklusionskriterier för covid-19 provtagning som
samtliga leverantörer av dessa tjänster, oavsett driftsform, är skyldig att
följa. Vidare fakturerar KUL de privata vårdgivare som inte har vårdavtal
med region Stockholm för beställda analyser och denna princip följs även
av övriga privata laboratorium i regionen.
KUL har även genom sitt samordningsansvar kontinuerlig dialog med
samtliga avtalade underleverantörer för hela provtagningskedjan och
tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen görs kontinuerliga
statistikuppföljningar. På detta sätt ökar möjligheten att i ett tidigt skede
upptäcka eventuella avvikelser eller felaktigheter. Vid upptäckt av avvikelse
tas kontakt med berörd leverantör och om det visar sig vara en felaktighet,
utfärdas krav på rättelse. Vid allvarlig brist kan avtal sägas upp.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Akten
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SKRIVELSE
2020-11-24

Skrivelse om uppföljning av privata vårdgivare som ansvar för testning
På grund av det höga trycket på beställning av PCR-test samt det
moderatledda styrets saktfärdighet vad gäller att bygga upp tillräcklig
testkapacitet har det införts begränsningar som syftar till att stockholmare
inte ska överbelasta vården genom att beställa för många test.
I en granskning av tidskriften Dagens Arena framkommer dock att privata
vårdbolag fortfarande möjliggör beställning av flertalet test från samma
individ inom loppet av ett par dagar.
Enligt Folkhälsomyndigheten anses PCR-positiva personer, som varit
isolerade i hemmet, som smittfria efter sju dygn sedan insjuknandet – även
om symptom kvarstår, om personen varit feberfri i minst två dygn. Trots
detta uppmuntras personer att beställa tester från det privata vårdbolaget
samtidigt som regionen faktureras.
Efter beställning av test genomförs enligt granskningen ett kortfattat digitalt
läkarbesök för vilket vårdgivaren ytterligare fakturerar regionen. Vid ett
positivt svar bokas oavsett vårdbehov ett ytterligare digitalt läkarbesök för
vilket regionen även faktureras. Provtagningsremissen ersätts med 230
kronor och digitala läkarbesök med 260 kronor.
Vi socialdemokrater ser med oro på hur privata vårdgivare kan
överfakturera regionen samtidigt som uppmaningar om begränsningar av
antalet tester samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande
testning ignoreras. Regionen måste gå till botten med denna problematik.
Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna fråga
-

Hur ser uppföljningen av privata vårdgivare som erbjuder PCRtestning för covid-19 ut?

-

Vilka insatser genomförs för att motverka överfakturering från
privata vårdgivare som erbjuder PCR-testning för covid-19?
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