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Förlängning av avtal gällande basal hemsjukvård
kvällar, nätter och helger
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till förlängning av avtal gällande basal
hemsjukvård kvällar, nätter och helger. Ärendet redovisar också förslag till
hantering av det avtal som idag reglerar nämnda verksamhet i Nacka och
Värmdö kommuner.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-26
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal i enlighet med förslaget i föreliggande
ärende

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att påbörja förhandling
med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i enlighet med
förslaget i föreliggande ärende

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
År 2010 genomfördes en upphandling av den basala hemsjukvården kvällar
och nätter för hela länet. Avtalsområdena var uppdelade på åtta geografiska
områden med en avtalstid mellan 2010-05-01--2013-04-30 med möjlighet
till två års förlängning. Den 1 januari 2013 utvidgades uppdraget att gälla
även dagtid helger. I samband med detta förlängdes avtalen för sju
avtalsområden. Återstående avtalsområde omfattade Nacka och Värmdö
kommuner och där genomfördes en ny upphandling för tiden 2013-05-01
till och med 2015-04-30.
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I dag bedrivs verksamheten basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger av
fyra olika leverantörer. Under dagtid vardagar ingår uppdraget i vårdval
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Som framgått har förlängningsklausulen i avtalen utnyttjats, men
förvaltningen ser mot bakgrund av de särskilda skäl som föreligger behov
av att förlänga avtalen till 2016-04-30 med möjlighet till ytterligare ett års
förlängning. Anledningen till den föreslagna förlängningen är det pågående
arbetet med att utreda hur den framtida hemsjukvården i länet ska
organiseras samt förberedelser med eventuella försöksverksamheter inom
ramen för projektet ”Sammanhållen vård och omsorg” (före detta projektet
Hemsjukvård 2015). Förvaltningen bedömning är att en ny organisation för
den framtida hemsjukvården kan implementeras tidigast 2016-04-30.
Sannolikt kommer implementeringen att ske vid senare än den nämnda
tidpunkten och därför finns skäl att förlängningen av avtalen ger möjlighet
till ytterligare ett års förlängning.
Med utgångspunkt från de skäl som redovisats föreslår förvaltningen att
avtalen med följande vårdgivare förlängs till 2016-04-30 med möjlighet till
ett års förlängning.
PR Vård AB för områdena innerstaden, nordväst, nordost, sydväst och
söderort (HSN 1001-0050, 1001- 0049, 1001-0048, 1001-0047 och 10010046).
Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB för området västerort (HSN 1001-0052).
Legevisitten AB för området sydost (HSN 1001-0053).
För det åttonde geografiska området, Nacka och Värmdö kommuner,
föreslås att avtalet inte förlängs. Detta på grund av att nuvarande
vårdgivare, Vårdpilen AB hittills har haft stora brister i sitt sätt att fullgöra
uppdraget i enlighet med avtalet. Förvaltningen föreslår istället att
förhandlingar inleds med SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) för att
överta uppdraget senaste vid tidpunkten för avtalets upphörande
2015-04-30.
Sedan upphandlingen genomfördes har antalet besök i hemsjukvård oavsett
tid på dygnet ökat. Besöksökningen kan delvis förkaras med att allt fler
individer bor kvar i sitt eget boende och att den medicintekniska
utvecklingen har förändrats så att fler kan få mer hälso- och
sjukvårdsinsatser i hemmet. En annan stor orsak till besöksökningen är att
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det i flera kommuner inte är möjligt för legitimerad personal som arbetar
på landstingets uppdrag att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till
personal som arbetar inom hemtjänst.
Förvaltningen föreslå därför en generell höjning av taket för full
besöksersättning omfattande samtliga geografiska områden. För område
nordväst, där det varit en betydande besöksökning på grund av att hälsooch sjukvårdinsatser inte kan delegeras, föreslås en ytterligare höjning av
taket för full ersättning. De avtal som tecknas med nämnda vårdgivare
kommer att precis som tidigare ge möjlighet att ansöka om särskild
ersättning för så kallade vårdtunga patienter och för ett utökat besökstak
om mycket specifika omständigheter råder.
Ekonomiska konsekvenser
Förlängningen av avtalen med föreslagen förändrad ersättning beräknas
uppgå till cirka 11 miljoner kronor. Totalkostnad för avtalen kvällar, nätter
och helger beräknas för 2015 utifrån nuvarande prognos för 2014 uppgå till
cirka 185 miljoner kronor.
Konsekvenser för patientsäkerhet
I och med att avtalen för sju av områdena föreslås förlängas innebär det att
inget byte av leverantör och därmed en bättre förutsättning för en hög
patientsäkerhet. SLSO:s övertagande av avtalet i Nacka och Värmdö
kommer enligt förvaltningens bedömning att innebära en högre
patientsäkerhet i detta område.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget innebär inga förändringar för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Förslaget innebär inga förändringar avseende miljöpåverkan.
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