
 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal om avtalssamverkan gällande gemensamt 
samordningskansli (OPTN) för organiserad prostatacancer i 

norra sjukvårdsregionen 
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1 Parter 
 

Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr), Region Västerbotten (nedan Region 

Västerbotten) 

Organisationsnummer: 232100-0222 

Adress: Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå  

Kontaktperson operativa frågor: Projektledare Johan Styrke, e-post johan.styrke@umu.se 

Kontaktperson avtalsfrågor: Regionjurist Josefin Leijon, e-post 

josefin.leijon@regionvasterbotten.se 

 

Region Jämtland Härjedalen (nedan Regionen) 

 

Region Västernorrland (nedan Regionen) 

 

Region Norrbotten (nedan Regionen) 

 

Kontaktpersoner för Regionerna Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Norrbotten 

förtecknas i Bilaga 2. 

  

2 Bakgrund 
 

Socialstyrelsen beslutade 2018 att inte införa generell prostatacancerscreening utan 

uppmanade i stället regionerna att utvärdera så kallad organiserad prostatacancertestning 

(OPT). Regionala cancercentrum i samverkan har tagit fram rekommendationer om hur 

regionerna kan införa OPT (www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/OPT/). 

Regionala cancercentrum i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp (NAG) för OPT, 

där varje Regionalt cancercentrum (RCC) ska ha en utsedd sjukvårdsregional projektledare 

för OPT. I norra sjukvårdsregionen har NRF (Norra sjukvårdsregionförbundet) rekommen-

derat att det bildas ett sjukvårdsregionalt OPT-kansli, nedan kallat OPTN, som organiserar 

och stödjer regionerna i införandet och driften av OPT. Regionala cancercentrum i samverkan 

har tillsammans med RCC Väst utvecklat ett gemensamt administrativt stödsystem för utskick 

av erbjudande om PSA-test och uppföljning av provsvar, samt ett uppföljningsregister (ROP). 

Föreliggande avtal reglerar inte uppföljningsregistret, vilket regleras i separat avtal. 

 

 

Regionerna har genom samarbete funnit att samverkan genom OPTN är det lämpligaste sättet 

att samarbeta i frågan om OPT. Enligt 7 kap 8 § HSL framgår även att regioner ska samverka 

i frågor om hälso- och sjukvård. Parterna har därigenom funnit att avtalssamverkan är den 

tillämpliga formen för fortsatt samverkan, uppföljning och utveckling av OPT och kommit 

överens om att reglera samarbetet enligt nedan. Regionerna ger genom detta avtal Region 

Västerbotten uppdrag att ordna ett gemensamt samordningskansli (OPTN). OPTN skickar ut 

erbjudande till aktuella medborgare och ombesörjer PSA-remiss till aktuella laboratorier. Den 

faktiska utredningen av män med förhöjda PSA-värden sker i varje enskild region. 

 

 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/OPT/
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3 Avtalet 
 

Detta avtal omfattar: 

1. Detta huvuddokument. 

2. Bilaga 1, kostnad för gemensamt OPT-kansli i norra sjukvårdsregionen. 

4 Omfattning av uppdrag gemensamt samordningskansli 
(OPTN)  

 

Region Västerbottens uppdrag omfattar: 

• Samordning av organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen via RCC 

Norr: 

o Utskick av erbjudanden till avsedd population om att delta i OPT. 

o Utskick av laboratorieremisser för PSA till avsedd population. 

o Planering för årets utskick.  

o Uppföljning av tagna PSA-prover med antingen remiss till berörd urolog-

mottagning eller återförande av patienten till OPT-systemet och ny kallelse 

enligt uppsatt algoritm för provtagning. 

o Telefonrådgivning för män som har frågor relaterade till testningen. 

 

• Personal för att administrera OPT-kansliet: samordningssjuksköterska, verksamhets-

utvecklare/läkare, statistiker, lokalt IT-stöd, kommunikatör, administrativt stöd och 

arbetsledning. 

• Fakturakontroller. 

• Statistisk kvalitetsuppföljning. 

 

 

 

Kostnad för OPT-tjänsten 

 

Regionen ska årligen erlägga den faktiska kostnaden för de tjänster som Region Västerbotten 

utför enligt detta avtal, s.k. OPT-tjänst. Region Västerbotten fakturerar Regionen årsvis i 

januari. Fakturan baseras på de förkalkylerade kostnaderna för aktuellt år, enligt bilaga 1. På 

det fakturerade beloppet görs en avräkning för det faktiska kostnadsutfallet föregående år. I 

underlaget till faktureringen redovisas bokslut för OPTN från föregående år med avvikelser 

för respektive budgetpost.    

 

Region Västerbotten ska inför nytt år uppdatera Bilaga 1 med aktuella prisuppgifter och delge 

Regionen denna. OPT-tjänstens kostnad baseras på totalt antal invånare i regionen den 1 

november året före. 

 

Fakturan ska ange följande fakturareferens:  

Fakturaadress:      

Kostnadsställe/referens:     

Organisationsnummer:      

VAT-nr/momsnummer:     
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Parterna är överens om att inga fakturavgifter eller andra avgifter eller tillägg för fakturering 

ska utgå. 

Betalning ska ske per 30 dagar netto efter fakturadatum. 

 

 

Avgränsning av OPTN:s uppdrag: 

 

Regionen ansvarar för 

• att ta över det medicinska ansvaret för patienten när OPTN remitterat patienten för 

fortsatt handläggning av förhöjt PSA-värde. 

• att på urolog-enheten ansluten till OPTN dokumentera i journal och i kvalitets-

registren NPCR och ROP, samt återremittera patienten till OPTN enligt mall vid 

negativ utredning med ultraljud, MR eller biopsi. 

 

 

Vårdgivaransvar samt journalföring: 

• Region Västerbotten är vårdgivare och har vårdgivaransvar samt är person-

uppgiftsansvarig för de patienter som lämnar PSA-prov inom ramen för OPT.  

• Dokumentation av hälso- och sjukvårdsåtgärder som Region Västerbotten utför 

dokumenteras i Region Västerbottens journalsystem. Utskicket med erbjudande 

om deltagande i OPT är ett erbjudande och journalförs inte. 

• Region Västerbottens vårdgivaransvar upphör så snart en remiss har tagits emot av 

Regionen för vidare handläggning. 

Uppdragsavtal avseende kvalitetsuppföljning: 

• För att Regionen ska kunna nyttja Region Västerbotten för hantering av 

uppföljningsdata ur regionala uppföljningsregister för OPT krävs ett uppdragsavtal 

avseende behandling av personuppgifter. 

 

 

5 Ikraftträdande och uppsägning 
 

Avtalet gäller från datum då det undertecknats av båda parter och tills vidare med 12 

månaders uppsägningstid från båda parter.  

 

Driftstart av verksamheten, d.v.s. samordning av OPT ska ske inom nio månader från avtalets 

undertecknande om inte parterna överenskommer om annat. 

 

 

6 Övrigt 
 

Part ska agera lojalt och snarast informera den andra Parten om omständigheter som kan 

påverka förutsättningarna för avtalet eller Parts rättigheter eller förpliktelser enligt detta avtal. 
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Ändringar och tillägg till detta avtal och dess bilagor ska för sin giltighet skriftligen 

godkännas av båda parter. 

 

Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon rättighet eller 

skyldighet enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga samtycke. 

 

Var och en av parterna har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra 

parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 30 dagar vidtar rättelse efter 

skriftlig anmaning från den första parten. 

Region Västerbotten är personuppgiftsansvarig i det fall som Region Västerbotten är 

vårdgivare. Om Region Västerbotten ska hantera personuppgifter för Regionens räkning ska 

separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. 

Uppföljning av parternas avtal om avtalssamverkan sker årligen, parterna är skyldiga att 

medverka i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. 

 

7 Tvister 
 
Tvist i anledning av detta avtal ska lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om parterna 

inte lyckas nå en lösning inom rimlig tid ska tvisten hänskjutas till parts respektive ansvariga 

chef för förhandling. Om tvist inte kan lösas på detta sätt ska tvisten hänskjutas till allmän 

domstol. 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit varsitt 

 

För Region Västerbotten:   För Region XX: 

 

Umeå den_______________2022  Ort den________________ 2022 

 

 

 

______________________________  ______________________________   

   

 

Brita Winsa    Namn  

Hälso- och sjukvårdsdirektör   Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Region Västerbotten   Region XX   

   

 


