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2. Kravspecifikation

2.1 Inledning

2.1.1 Hälso- och sjukvårdens uppdrag i Region Skåne
Målet för hälso- och sjukvården i Region Skåne är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet ska ges företräde. Befolkningen ska uppfatta
att hälso- och sjukvårdssystemet är lättillgängligt, begripligt och ger en sammanhållen vård med hög
kvalitet.

Hälso- och sjukvården omfattar insatser och åtgärder som är hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande, insatser som leder till diagnos och behandling men också
habilitering/rehabilitering och palliativ vård. Den prehospitala vården har en viktig roll i alla delar av
systemet.

Hälso- och sjukvårdsnämndens styrning av hälso- och sjukvården i Skåne baseras på målbilden för
Skånsk livskraft – vård och hälsa och dess grundläggande principer om

- Medborgarnas behov

- Samverkan mellan vårdgivarna

- Det hälsofrämjande synsättet som genomsyrar verksamheten
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- Forskning, utveckling och utbildning

- Styrning och stödsystem

Kunskapsstyrning innebär att bästa tillgängliga kunskap är en avgörande del i vårdens styrning. Detta
innebär bland annat att verksamheten måste följa gällande lagar och nationella regelverk samt policys,
riktlinjer och tillämpningar beslutade i Region Skåne, inklusive de som inte är medicinskt inriktade.
Verksamhetens innehåll ska i möjligaste mån bygga på evidensbaserade metoder bland annat utifrån
nationella riktlinjer och SBU-rapporter. Kunskapsstyrning ska utvecklas till en integrerad del i
sjukvårdens samlade uppdrag och bidra med underlag vid beslut om prioritering och investeringar i
vården.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten ska vara effektiv med hög kvalitet, vilket också inkluderar att vara
miljösnål. En effektiv vård har hög måluppfyllelse i förhållande till insatta resurser. Det betyder att hälso-
och sjukvården ska hålla hög kvalitet i förhållande till de resurser som används för att vården ska anses
vara effektiv.

Styrning utifrån patientprocesser är ett prioriterat utvecklingsområde i Region Skåne. Det innebär att
den traditionella linjeorganisationen ska samverka med regionala och lokalt etablerade
patientprocessteam och tillhandahålla de resurser som erfordras för att åstadkomma överenskomna
resultat och rätt kvalitet i hälso- och sjukvården.

2.1.2 Syfte och Mål med upphandling
Upphandlingen omfattar radiologi inom området Bild- och Funktionsmedicin (BFM) och ska utgöra ett
komplement till Region Skånes Bild- och Funktionsmedicinska verksamheter. Leverantören/erna ska
bidra till en säker och effektiv vårdkedja med god tillgänglighet och kvalitet för patienten. Målet är att
Leverantören/erna tillsammans med samtliga av Region Skånes offentligt finansierade verksamheter
ska tillgodose behovet av radiologi i Skåne och därmed minska köerna.

Upphandlingen omfattar följande områden inom radiologi:

a. Datortomografi (DT)
b. Magnetresonanstomografi (MRT)
c. Konventionell röntgen
d. Ultraljud inklusive punktion av fokala förändringar

2.1.3 Nuläge
Inom Region Skåne är den Bild- och Funktionsmedicinska verksamheten uppdelad i tre förvaltningar:

Skånes universitetssjukvård: Skånes universitetssjukhus och Lasarettet i Trelleborg
Skånes sjukhus Nordväst: Ängelholms sjukhus, Helsingborgs lasarett och Lasarettet i
Landskrona
Skånes sjukhus Nordost: Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus och Lasarettet i
Ystad

På klinikerna genomfördes år 2020 cirka 802 600 undersökningar, och i nuvarande upphandlad privat
verksamhet med placering i Malmö genomfördes ytterligare cirka 76 000 undersökningar, totalt cirka
884 000 undersökningar. Därutöver finns i Simrishamn ett upphandlat avtal där det ingår konventionell
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röntgen och datortomografi. Denna verksamhet utförde 2020 cirka 6 000 undersökningar.  

Tabell som visar uppdelning av antal offentligt utförda undersökningar 2020 uppdelade enligt DICOM-
taggar.

MR = MRT, CT = datortomografi DT, US = ultraljud, CR och DX = konventionella undersökningar, RF =
genomlysning, XA = angiografi, SPECT-CT = nuklearmedicin och PT = PET.

Antal undersökningar fördelat per den tidigare uppdelningen av offentlig förvaltning inom Region Skåne
2020.

Mammografiverksamheten, såväl den kliniska som hälsoundersökningar (screening) ingår inte i
ovanstående volymer utan drivs för närvarande på uppdrag av Regions Skåne av en privat leverantör.

2.1.4 Befolkningsutveckling
För information om befolkningsutvecklingen i Skåne se:

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/skanes-befolkningsprognos-2019-
2028.pdf

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/regionprognos-femarsklasser.xlsx

2.1.5 Uppdrag  

Leverantören/erna ska tillhandahålla radiologiska undersökningar till Region Skånes verksamheter och
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de verksamheter som har någon form av avtalsrelation med regionen. Avtalet avser såväl planerade
(elektiva) som akuta undersökningar. Det primära efterfrågade undersökningsutbudet redovisas i bilaga
”Pris och utvärdering”.

Uppdraget omfattar hela processen från mottagande av remiss, utförande av undersökning fram till
utlåtande har lämnats till remitterande enhet och undersökningens resultat finns tillgänglig i regionens
RIS/PACS.

Undersökningarna ska utföras i enlighet med vad som i Sverige uppfattas som god
undersökningsmetodik inom specialiteten Radiologi vad avser indikationskriterier, medicinsk praxis,
kvalitetskrav med mera.

Det undersökningsutbud som anges i bilaga ”Pris och utvärdering” täcker den absoluta majoriteten av
undersökningar, men det kan under avtalstiden komma att förändras. Anbudsgivaren ska ha kapacitet
för att möta ett ändrat undersökningsutbud inom befintliga utrustningar.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

2.1.6 Volymer  

Under 2020 har nuvarande leverantör utfört ca 76 000 undersökningar för Region Skåne. Där utöver har
leverantören utfört undersökningar för andra privata leverantörer.

I bilaga ”Pris och utvärdering” anges majoriteten av undersökningar, samt antal, för respektive
undersökning som utförts under år 2020.

Volymerna som anges i bilaga ”Pris och utvärdering” spalten "Fiktivt antal per år" är en uppskattad
riktvolym för uppdraget som används för utvärderingen.

Remisser, från verksamheter finansierade av Region Skåne, kommer från både privata vårdgivare,
primärvård och Region Skånes sjukhus.

Detta gäller såväl remisser som skickas direkt från remittenter, som remisser som flyttas från offentliga
radiologiska avdelningar pga väntetider.

Region Skåne lämnar inga garantier avseende miniminivåer på den volym som upphandlingen omfattar.

Med tanke på de nuvarande väntetiderna och Region Skånes vilja att öka tillgängligheten talar mycket
för att volymerna kommer att öka, och de i upphandlingen angivna volymerna skall ses som
utgångsvärde. Med hänvisning till eventuellt ökat behov framöver äger Region Skåne rätt att utöka
undersökningsvolymerna med 50% eller mer. Leverantören ska inom sex (6) månader från det att detta
har meddelats åter kunna klara undersökningstiderna i enlighet med punkt 2.1.7 Prioritering.

Avtal avses att tecknas med en (1) leverantör.
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Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-
krav.

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Radio…   Kvartalsvis

2.1.7 Prioritering  

I Region Skånes RIS finns ett prioriteringssystem där måldatum anges för DT, MRT och
ultraljudsundersökningar.

För framförallt MRT, och i viss mån DT, är väntetiderna långa för remisser med lägre medicinsk
prioritering.

Leverantören/erna ska för de fiktivt antagna volymerna som efterfrågas i bilaga ”Prisbilaga” klara av att
utföra undersökningarna inom de måldatum som sätts vid prioritering av remisser.

Prioriteringssystemet omfattar totalt sett koderna akut, inneliggande, specificerad tid, standardiserat
vårdförlopp, 1v, 2v, 4v samt 8v. De prioriteringar som ovan avses är då ffa 2v, 4v samt 8v men kan även
omfatta 1v, SVF och specificerad tid. Undersökningar av inneliggande patienter kommer att utföras på
de offentliga röntgenavdelningarna. Akuta undersökningar och undersökningar där prioritering inte görs,
exempelvis skelett och lungor undersöks omgående, vanligtvis samma dag.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

2.2 Krav för utförande av uppdraget

2.2.1 Remisshantering och utredningsgång  

För 95% av undersökningarna ska väntetiden mellan bokad tid och påbörjat utförande av
undersökningen inte överstiga 30 minuter.

Leverantören ska följa Region Skånes föreskrifter om vårdgivares ansvar för remitterade patienter,
Remisshantering i Region Skåne - God klinisk praxis, och Praxis för väntande med respektive
tillämpningsanvisningar eller anvisningar som kan komma att ersätta dessa. Se
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Vardgaranti--Vard-i-rimlig-tid/Planerad-
vard/Arbetet_i_Skane/Remisshantering/

Om leverantören bedömer att den enligt remiss begärda undersökningen inte är indicerad eller att
indikationen är tveksam ska leverantören kontakta remittenten för vidare diskussion och
informationsutbyte.

Remisser som inte är motiverade ska återsändas och besvaras efter samtal med remittenten som då
informeras om gällande indikationer för begärd undersökning. Patienten ska också informeras vid
eventuell ändring av undersökning.

Svar ska skrivas i enlighet med Region Skånes riktlinjer, se:
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För 95% av undersökningarna ska svaret vara remitterande enhet tillhanda senast två arbetsdagar efter
utförd undersökning. Svar på akuta undersökningar ska lämnas på plats eller elektroniskt inom 30
minuter efter avslutad undersökning.

Vid varje undersökning ska leverantören i händelse av patologiskt fynd, bifynd eller annan omständighet
som kräver fortsatt eller kompletterande bilddiagnostik om möjligt genomföra sådan i omedelbar
anslutning till den första undersökningen. Detta under förutsättning att det inte av patienthänsyn får
anses olämpligt och att patient samtycker.

Berörd remittent bör om möjligt informeras. Det ska alltid i remissvaret tydligt anges av vilka skäl det
skett en utvidgad utredning.

Leverantören ska välja den för frågeställningen optimala undersökningen. När detta innebär ändring av
undersökning jämfört med vad som angetts i remissen ska patienten informeras. Det ska också framgå
i remissvaret av vilka skäl annan undersökning har valts.

All remiss- och journaltext ska vara skriven på svenska. Patienten ska bemötas och omhändertas av
svensktalande personal.

Bilder och utlåtande på en patient ska vara tillgängliga utan kostnad när annan röntgenavdelning eller
vårdgivare har behov av dessa utifrån patientens fortsatta vård.

Om patienten vill få ut bilder för eget bruk får detta debiteras patienten enligt Region Skånes regelverk,
https://www.skane.se/organisation-politik/Regionarkiv/Avgifter-kring-allmanna-handlingar/.

Redogörelsen nedan ingår som en del i utvärderingen och kommer att poängsättas.
För information om poängbedömningen se Bilaga Pris och  utvärdering.

a. Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-
krav.

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Radio…   Kvartalsvis

b. Anbudsgivaren ska redogöra för sin process för att
genomföra berättigandebedömning av remisser. Svaret
kommer att poängbedömas (0/1/3 poäng).

Fritext

Kravspecifikation Radio… 

2.2.2 Rådgivning till remittenter  

Under leverantörens normala öppethållande ska det, för berörda remittenter och andra i vården
engagerade personer, alltid finnas läkare med specialistkompetens i medicinsk radiologi/BFM tillgänglig
för konsultationer respektive rådgivning och information.

All kontakt med remittenter och andra intressenter ska ske utan särskild ersättning.
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Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

2.2.3 Digitalisering
I Region Skåne är all radiologisk verksamhet digitaliserad och nätansluten. Leverantören ska i enlighet
med detta endast ha digitala modaliteter. Leverantören ska arbeta med Region Skånes RIS och PACS.
I en framtid kan det ske förändringar av strukturen i RIS som delvis kan integreras eller funktioner tas
över av Region Skånes nya sammanhållna digitala vårdmiljö (SDV). I de fall remittenten fortfarande
skriver remiss på papper ska remisstexten skrivas av och föras in elektroniskt i Region Skånes RIS
enligt Region Skånes rutiner, obs ej scanning av dokument. Detta för att RIS ska ha en komplett
uppsättning av remisser och svar för varje patient. Vid behov efter undersökningen skrivs svar ut på
papper till remittenten.

2.2.3.1 Radiologiskt Informationssystem (RIS)  

Leverantören ska utse en ansvarig administratör för RIS som ska ingå i Region Skånes
förvaltningsgrupp som träffas regelbundet, eller motsvarande grupp/funktion som kan komma att ersätta
denna, för närvarande en gång per månad. Denna person är också kontaktperson mot regionens
systemförvaltning och ska utbilda leverantörens personal i RIS. Leverantören ska senast en månad före
avtalsstart presentera namn på den person som ska ingå i förvaltningsgruppen.

I ovan beskrivna förvaltningsgrupp diskuteras och beslutas i samråd med verksamhetscheferna hur nya
funktionaliteter ska användas. Här diskuteras och beslutas även hur, var och vem som ska göra olika
typer av registreringar i systemet bland annat för att optimal uppföljning ska vara jämförbar mellan olika
enheter i regionen. Här planeras tidpunkter för uppgraderingar. Dessa uppgraderingsscheman ska följas
av leverantören.

Leverantören ska genom statistikuttag i RIS månatligen rapportera väntetider till Beställaren, där
mottagare kommer att meddelas senare av Region Skåne.

RIS-koder bestäms gemensamt i de offentligt drivna verksamheterna/klinikerna och är bindande även för
leverantören.

Reservrutiner för olika grader av störningar inom RIS såväl som mellan RIS och integrerade system ska
finnas och vara väl kända av alla användare.

SMS-påminnelse ska användas enligt Region Skånes, i var tid gällande, direktiv.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

2.2.3.2 Picture Archiving and Communications System (PACS)  

Leverantören ska använda sig av Region Skånes PACS för lagring av de bilder som produceras inom
den upphandlade radiologiska verksamheten.
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Leverantören ska utse en ansvarig administratör för PACS som ska ingå i Region Skånes
förvaltningsgrupp vilken träffas regelbundet, eller motsvarande grupp/funktion som kan komma att
ersätta denna grupp, för närvarande en gång per månad. Denna person är också kontaktperson mot
regionens systemförvaltning och ska utbilda leverantörens personal i PACS. Leverantören ska senast
en månad före avtalsstart presentera namn på den person som ska ingå i förvaltningsgruppen.

I ovan beskrivna förvaltningsgrupp planeras tidpunkter för uppgraderingar. Dessa uppgraderingsscheman
ska följas av leverantören.

Som bild- och kommunikationsformat mellan sjukvårdsleverantörer ska alltid Digital Imaging and
Communication in medicine (DICOM) användas. Detta gäller även om patient begär ut bilder som ska
användas av annan sjukvårdsenhet.

Klassifikationslistan i RIS ska styra hur respektive undersökning lagras i PACS.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

2.2.4 Kostnader - nyttjande av system och kallelse
Region Skåne har avtal tecknade avseende support för RIS och PACS. Dessa avtal gäller även för
leverantören. Leverantören ska uppfylla de krav på hur felanmälningar ska ske enligt aktuella avtal.
Nedan redovisas de kostnader som leverantören ska betala dels för nyttjande av för uppdraget aktuella
datasystem och för utskick av kallelse. Priserna regleras med indexuppräkning varje år
(Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) IT-konsultindex med kvartal
1 2013, som utgångspunkt). Pris för respektive system anges i svenska kr, SEK, exklusive moms.

RIS ca 14,00 kr/undersökning, 1,05 kr/kallelse, porto ingår.
PACS ca 27 kr/undersökning

2.2.5 IT
Krav gällande IT framgår i avtalsmall.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

2.2.6 Diagnostisk kvalitet  

Alla utrustningar som används ska vara moderna och ha full kompatibilitet med RIS och PACS. Mer
specifikt ska:

DT utrustningar ha minst 64-slice teknik, möjlighet till bolus tracking och iterativ
rekonstruktionsteknik
MRT utrustningar ha en fältstyrka på minst 1,5 tesla (1,5 T), array spolteknik med accelererad
bildtagning av typ SENSE eller motsvarande.
Ultraljudsutrustningar ha Dopplerteknik, program för kontrastmedelsanvändning och
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punktionsguidning.
Konventionella utrustningar ha direktdigitala detektorer och programmerbar positionering.

Det diagnostiska arbetet ska bedrivas i enlighet med European Society of Radiology´s Good practice
guide for European radiologists.

Bildkvaliteten ska vara sådan att de producerade bilderna är underlag för säker medicinsk bedömning
och diagnos. Radiolog eller röntgensjuksköterska ska ha godkänt undersökningens bildkvalitet innan
patienten lämnar mottagningen.

Leverantören ska ha riktlinjer för bildkvalitet och säkerställa att bildkvaliteten kontrolleras och utvärderas
regelbundet.

Redogörelsen nedan ingår som en del i utvärderingen och kommer att poängsättas.
För information om poängbedömningen se Bilaga Pris och  utvärdering.

a. Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

b. Anbudsgivaren ska redogöra hur man kommer att arbeta
för att uppnå och säkerställa diagnostisk säkerhet och
kvalitet. Svaret kommer att poängbedömas (0/1 poäng).

Fritext

Kravspecifikation Radio… 

2.2.7 Utrustning  

Verksamheten ska bedrivas av Leverantören med egen utrustning. Leverantören ska ansvara för att all
utrustning erhåller fortlöpande service och förebyggande underhåll. Detta gäller även utrustning som inte
omfattas av serviceavtal.

Leverantören ska tillse att bestämmelserna i (SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:5) om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården efterlevs.

Leverantören ska säkerställa att all bildgivande utrustning är anpassad till och utrustad för utförande av
åtagandet. Om anvisade protokoll eller metoder inte kan utföras till följd av utrustningens beskaffenhet
ska Region Skåne meddelas. 

a. Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

b. Anbudsgivaren ska beskriva hur man avser svara för
ovanstående ska krav.

Fritext

Kravspecifikation Radio… 
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2.2.8 Strålskydd  

Region Skåne vill erinra om författningskraven i SSMFS 2018:5 särskilt de avsnitt som berör
kompetens, strålskyddsorganisation, utrustning och kvalitetssäkring.

Leverantörens modaliteter med joniserande strålning ska leverera dosdata till Region Skåne på samma
sätt som Region Skånes övriga avdelningar.

Leverantören ska ha lagstadgad strålskyddskommitté med regelbundna dokumenterade möten, minst
ett per termin.

Radiologisk ledningsfunktion (RALF) ska utses och meddelas till Region Skåne före driftstart.

Leverantören ska senast en månad före avtalets ikraftträdande namnge en person som ska
representera leverantören i Region Skånes Optimeringsgrupper och där fortlöpande rapportera om sitt
strålskydds- och kvalitetsarbete.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

2.2.9 Lokaler och lokalisering  

Verksamheten bedrivs med fördel i Malmöområdet, men även andra geografiska områden kan bli
aktuella. Verksamheten ska ha nära och god tillgång till allmänna kommunikationsmedel och
parkeringsmöjligheter.

Separat lokalisering av enhet för bildgranskning godtas under förutsättning att patientsäkerheten kan
garanteras.

Leverantörens lokaler ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt vedertagna
normer och i övrigt anpassade för den typ av verksamhet som upphandlingen avser.

Lokalen ska uppfylla de krav på skyltning och strålskydd som föreskrivs av aktuella
tillsynsmyndigheter. Leverantören ska säkerställa en strålsäker miljö för patienter, besökare och
personal.

Leverantören ska minst 6 månader innan avtalsstart ange gatuadress och ort för lokalisering av
verksamheten.

a. Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

b. Anbudsgivaren ska, om möjligt, här ange gatuadress och
ort för lokalisering. I annat fall ska planen för var lokalisering
ska ske beskrivas.

Fritext

Kravspecifikation Radio… 
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2.2.10 Öppettider  

Verksamheten ska bedrivas regelbundet under hela året, minst dagtid helgfria måndagar - fredagar,
minst 40 timmar per vecka.

Verksamheten ska vara tillgänglig per telefon helgfri måndag-fredag, minst kl. 08.00 – 17.00.

a. Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

b. Anbudsgivaren ska redogöra för planerade öppettider för
enheten/enheterna, eventuellt drop-in-system, eventuellt
kvällsöppet, lördags-, söndags- och helgdagsöppet samt
principer för öppethållande, telefontillgänglighet och
liknande.

Fritext

Kravspecifikation Radio… 

2.2.11 Samverkan  

Leverantören ska samverka med berörda vårdgivare och övriga i patientens vård engagerade personer,
liksom med kliniker och avdelningar inom den offentligt finansierade vården i Region Skåne, samt med
berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter.

För närvarande träffas verksamhetscheferna för de offentligt finansierade radiologiska avdelningarna i
Skåne regelbundet två gånger per termin. Leverantörens verksamhetschef ska delta i dessa möten.

För samverkan i RIS och PACS-förvaltning se dessa stycken ovan.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

2.2.12 Planerad organisation och bemanning  

Leverantören ska ha anställd personal i sådan omfattning och med sådan kompetens som krävs för att
utföra verksamhet i enlighet med denna kravspecifikation.

Verksamheten ska ledas av verksamhetschef med dokumenterad erfarenhet från att leda liknande
verksamhet inom hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvarig läkare ska vara specialistkompetent radiolog med dokumenterad erfarenhet inom
radiologi.

Den person som har den radiologiska ledningsfunktionen, RALF, ska ha kompetenskrav enligt SSMFS
2018:5.
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Modalitetsansvariga för DT, MRT och ultraljud ska vara specialistkompetenta radiologer med
dokumenterad erfarenhet av respektive modalitet.

Metodansvarig röntgensjuksköterska ska finnas för konventionell röntgen, DT och MR.

Finns läkare med subspecialisering inom neuroradiologi ska detta anges i anbudet.

Läkare under utbildning kan förekomma som del av ST-block men får då inte arbeta självständigt. Deras
utlåtande ska utan undantag granskas/dubbelgranskas och arbetet ske under tillsyn.

Alla specialister som ansvarar för granskning av de aktuella undersökningarna ska vara läkare med
specialistkompetens, med minst tre års erfarenhet, inom diagnostisk radiologi inom europeiskt land
som är godkänt av Socialstyrelsen i Sverige. Det ska alltid framgå vilken specialist som granskat fallet.

Det ska finnas minst en sjukhusfysiker knuten till verksamheten. Den eller de sjukhusfysiker som ska
vara engagerade i verksamheten ska vara legitimerade och ha dokumenterad erfarenhet och kunskap
om radiologi.

Leverantören ska tillse att det alltid finns specialistläkare tillgänglig på enheten för verksamhetens
personal under verksamhetens öppettider.

All personal som utför röntgenundersökning ska vara legitimerad med i Sverige godkänd
röntgenspecialistkompetens.

Leverantören har ansvar för att personalen får nödvändig fortbildning inom området för att hålla hög
kompetens under hela avtalstiden.

Om möjligt ska Leverantören tre månader före avtalsstart, eller senast vid avtalsstart, delge Beställaren
förteckning över verksamhetschef, medicinskt ansvarig, radiologisk ledningsansvarig och
strålskyddsansvarig. Likaså ska Region Skåne meddelas snarast vid byte av ovan nämnda ansvariga
funktioner.

Redogörelsen nedan ingår som en del i utvärderingen och kommer att poängsättas.
För information om poängbedömningen se Bilaga Pris och  utvärdering.

a. Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 

b. Anbudsgivaren ska ange planerad verksamhetschef och
medicinskt ansvarig. Om det inte kan anges vid
anbudstillfället ska kontaktuppgifter lämnas senast vid
avtalstecknande.

Fritext

Kravspecifikation Radio… 
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c. Anbudsgivaren ska beskriva hur man arbetar med att säkra
kompetensutveckling hos medarbetarna. Svaret kommer att
poängbedömas (0/1 poäng).

Fritext

Kravspecifikation Radio… 

2.2.13 Kvalitet och säkerhet  

Den verksamhet som upphandlas ska följa Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen,
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården, Region Skånes mål- och styrdokument samt övriga lagar, regler och riktlinjer som reglerar
aktuell verksamhet.

Leverantören ska, när så finns, ansluta sig, rapportera till och använda informationen i relevanta
nationella kvalitetsregister och kontrollprogram.

Leverantören ska ansvara för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av alla undersökningar, diagnostiska
ingrepp och bildgranskningar.

De radiologer som utför granskningar inom uppdraget för Region Skåne ska befinna sig inom EU.

Leverantören ska systematiskt genomföra kvalitetsmätningar och egenkontroller som en del av
uppföljningen och utvärderingen av verksamhetens processer och rutiner.

Leverantören ska med frågeformulär, som stämts av med beställaren, systematiskt följa
upp patientupplevd kvalitet.

Leverantören ska delta i jämförelser med andra enheter via utskick från exempelvis Equalis.

Leverantören ska ha rutiner för att förebygga, utreda, åtgärda och följa upp klagomål, synpunkter,
avvikelser och komplikationer.

Anmälan enligt Lex Maria ska delges Region Skåne senast inom en månad. Vid allvarliga incidenter
eller händelser, även andra än Lex Maria, ska detta delges Region Skåne omgående eller inom 24
timmar.

Leverantören ska följa gällande regionala riktlinjer och vårdprogram för verksamheten då sådana finns.
Information om sådana riktlinjer finns på Region Skånes vårdgivarwebb och ges vid
verksamhetschefsmöten. Vad gäller registrering och rutiner i RIS och PACS förmedlas riktlinjer vid
förvaltningsmöten enligt ovan, se punkt om RIS och PACS.

a. Anbudsgivaren accepterar ovanstående ska-krav.

Ja/Nej. Ja krävs
Kravspecifikation Radio… 
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b. Anbudsgivaren ska beskriva rutiner för att
förebygga, utreda och följa upp klagomål,
synpunkter, avvikelser och komplikationer.

Fritext

Kravspecifikation Radio…  Veckovis 

2.2.14 Avtalsuppföljning  

Leverantören ska årligen, senast den 15 mars, redovisa resultat i enlighet med Beställarens önskemål
samt eventuellt åtgärder och handlingsplaner.

Minst nedanstående punkter ska kunna redovisas:

- Statistik genomförda åtgärder fördelat på modaliteter

- Inkomna remisser, väntetider fördelat på modaliteter

- Statistik över antal registreringar i befintligt och kommande kvalitetsregister

- Sammanställning avseende avvikelser och inkomna patientklagomål: antal, typ, vilka åtgärder som
vidtagits samt hur återkoppling till verksamheten skett.

- Sammanställning över fortlöpande arbete med dokumenterat kvalitetssystem, dess omfattning och
tillämpning.

- Redovisning av kompetens på plats.

- Kompetensutveckling av egna medarbetare

- Eventuella investeringar av medicinteknisk utrustning

- Leverantören ska redovisa resultat avseende jämförelser med andra enheter via exempelvis utskick
från Equalis

- Redovisning patientenkät

- Diagnostisk kvalitet

- Berättigandebedömning

Se även i Avtalsmall avsnitt Redovisning och rapportering.

2.3 Pris och ersättningar

2.3.1 Pris  

Anbudsgivaren ska lämna styckepris på samtliga undersökningar som är listade i bilaga ”Pris och
utvärdering”.

Anbudspriserna för varje enskild undersökning får ej i något av alternativen överstiga de priser som
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anges i prislistan för Region Skånes verksamheter i egen regi.

Undersökningar som utförs utanför det i prisbilagan angivna sortimentet ersätts för samtliga typer av
remittenter med 85 % av 2021 gällande prislista i Region Skåne. Dvs samma prislista som
öppenvårdsremittenter debiteras av Region Skåne (i Region Skåne finns två prisnivåer, a) ordinarie pris
för slutenvårdsremittenter och b) ett pris som motsvarar 85 % av ordinarie pris som debiteras
öppenvårdsremittenter).

I priset ska samtliga kostnader förknippade med verksamheten ingå. Inga kostnader förutom kostnader
för sjukresor och anlitad tolkservice få belasta Region Skåne. Leverantören ersätts för detta under
förutsättning att Leverantören nyttjar av Region Skåne upphandlade tjänster.

a. Anbudsgivaren accepterar ska-krav avseende pris och
prisjustering.

Ja/Nej. Ja krävs

Kravspecifikation Radio… 

b. Anbudsgivaren ska bifoga ifylld bilaga "Pris och
utvärdering".

Bifogad fil

Kravspecifikation Radio… 

2.3.2 Revidering av priser
Hänvisar till Avtalsmallen. I Avtalsmallen finns även information om fakturering och dröjsmålsränta.

2.4 Implementeringsplan
Leverantören ska ha en väl utarbetad implementeringsplan i vilken åtgärder som måste vidtas inför
driftstart av avtalet specificeras med angivande av tidsplan kopplat till dessa åtgärder.
Implementeringsplanen ska dessutom innehålla vilka kontakter som kommer tas med berörda
samarbetsparter och vilka rekryteringar som kommer att behöva genomföras.
Implementeringsperioden ska börja omedelbart efter det att avtalet undertecknats.

Verksamheten ska bedrivas i full omfattning från driftstart. 

Projekt för implementering av de IT-tjänster Leverantören ska använda förutsätter Leverantörens
medverkan och beräknas pågå minst 6 månader före driftstart. Implementeringsplanen kommer att
följas upp vid avtalstecknandet samt löpande fram till driftstart. 

Anbudsgivaren uppmärksammas på att implementeringsperioden kan komma att behöva anpassas vid
eventuellt ingripande av förvaltningsdomstol.
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