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Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av
specialiserad rehabilitering i varmt klimat i
Stockholms län.
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade 28 april 2015 att
upphandla specialiserad rehabilitering i varmt klimat för befolkningen i
Stockholms län. I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag enligt
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-15
Förfrågningsunderlag inklusive bilagor
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla specialiserad
rehabilitering i varmt klimat för befolkningen i Stockholms län enligt
förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om antagande av
leverantör

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Behovsbeskrivning, målgrupp och uppdrag
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 28 april 2015 att upphandla
specialiserad rehabilitering i varmt klimat för patienter med psoriasis,
neurologisk sjukdom/skada och reumatisk sjukdom. För patienter med
psoriasis har klimatet, det vill säga både värme och UV- strålning, en
avgörande effekt på hudens läkning. Patienter med fysisk
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funktionsnedsättning på grund av neurologisk sjukdom/skada och
reumatisk sjukdom som rehabiliteras i varmt klimat får en ökad förmåga att
utöva och tillgodogöra sig den fysiska träningen i ett tempererat och stabilt
klimat. Målet är att patienterna får ökad grad av kunskap om sin sjukdom
och motivation till fortsatt träning och egenbehandling.
Rehabiliteringsprogrammen är 21 eller 28 dagar och bedrivs fem eller sex
dagar i veckan med aktiviteter dagtid.
Psoriasis
Målgruppen är vuxna, unga vuxna i åldern 16 till och med 19 år samt
barn/ungdom i åldern 6 till och med 15 år med medelsvår/svår psoriasis.
Neurologisk sjukdom/skada
Målgruppen är vuxna och barn/ungdom i åldern 6 till och med 17 år.
Reumatisk sjukdom
Målgruppen är vuxna och barn/ungdom i åldern 6 till och med 17 år med
inflammatorisk reumatisk sjukdom.
Nuvarande verksamhet
Specialiserad rehabilitering i varmt klimat finns idag för patienter med
medelsvår/svår psoriasis, neurologisk sjukdom/skada och inflammatorisk
reumatisk sjukdom. Rehabiliteringen sker i sluten vård och är 28 dagar för
vuxna och 21 dagar för barn/ungdom. För patienter med psoriasis är
rehabiliteringen 21 dagar. Stockholms läns landsting (SLL) har avtal med
Psoriasisförbundet och verksamheten sker på anläggningen Mar y Sol. SLL
har också avtal med Clinica Vintersol-Humlegarden-SL och deras
verksamhet sker på anläggningen Mar y Sol och Vintersol. Båda
anläggningarna är belägna på Teneriffa.
I avtalen finns takvolym om 330 vårdtillfällen till en totalkostnad av cirka
15,5 miljoner kronor. Takvolymerna är fördelade enligt följande:
Psoriasis
30 patienter

Neurologisk
sjukdom/skada
130 patienter

Inflammatorisk
reumatisk sjukdom
170 patienter

Utfallet 2014 blev totalt 347 vårdtillfällen till en sammanlagd kostnad om
17,5 miljoner kronor. Den ökade kostnaden beror bland annat på att
medföljare till barn och unga vuxna patienter med psoriasis inte är
inkluderade i dagens avtal. Ett antal extra vårdtillfällen utöver takvolym har
också beviljats.
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Väsentliga skillnader
Behov
Efterfrågan på klimatvård har ökat från patienter med neurologisk
sjukdom/skada och framförallt från patienter med skador efter stroke.
Inom denna målgrupp finns patienter med stor funktionsnedsättning vilkas
behov bedöms kunna tillgodoses på ett bättre sätt i patientens hemmiljö.
För patienter med medelsvår/svår psoriasis och inflammatorisk reumatisk
sjukdom kvarstår behov av rehabilitering i varmt klimat trots modern
läkemedelsbehandling. Nuvarande avtal täcker inte behovet fullt ut.
Förvaltningen har omfördelat antalet vårdtillfällen inom målgrupperna
utifrån behov och evidensläge. Förvaltningen föreslår en takvolym på 325
vårdtillfällen till en kostnad av cirka 15,6 miljoner kronor med följande
fördelning:
Psoriasis
45 patienter (+15 varav 10
patienter är ny målgrupp)

Neurologisk
sjukdom/skada
105 patienter (-25)

Reumatisk sjukdom
175 patienter (+5)

I förslag till förfrågningsunderlaget ställs tydligare och ökade krav jämfört
med nuvarande avtal:
• tydligare krav på det tvärprofessionella teamet både vad det gäller
utbildning och erfarenhet.
• ytterligare en yrkeskategori, hälsopedagog, för
psoriasisrehabilitering.
• intensivare träning och högre krav på patientens aktiva deltagande.
• ökad bemanning kvällar, nätter och helger.
• tydliggjort ersättningen för medföljare/anhörig till barn.
• inkluderat kostnaden för hyra av elrullstol, så kallad scooter, i det
fall den är förskriven i hemlandstinget.
• för att anpassa till gällande evidensläge har antalet vårdtillfällen
omfördelats inom grupperna.
Upphandling och utvärdering
Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt lagen om
offentlig upphandling.
Avtalsperiod
Avtalsperioden löper från 1 januari 2017 till och med 31 december 2020
med möjlighet att förlänga avtalet en eller flera gånger upp till en maximal
tid om fyra år.
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Anbudsutvärdering
Denna upphandling är en så kallad fast pris-upphandling, vilket innebär att
ersättningen för uppdragen i denna upphandling är fastställd av SLL. Det
anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med avseende på kvalitet
kommer att antas. Utvärderingskriterier för respektive objekt är
rehabiliteringsprogram, rehabiliteringsplan och upparbetade rutiner för
teamet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för första året bedöms vara oförändrade jämfört med
budgeterad kostnad 2015.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Föreslagen upphandling bedöms främja patientsäkerheten genom ökad
tydlighet avseende uppdragsbeskrivning och kompetenskrav.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Föreslagen upphandlingen bedöms inte medföra några negativa
förändringar för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Föreslagen upphandling bedöms medföra vissa negativa miljökonsekvenser
på grund av att patienterna reser med flyg till och från rehabiliteringsorten.
Detta är dock nödvändigt för att patienter ska kunna genomföra
rehabilitering i varmt klimat. En positiv förändring för miljön är att andelen
livsmedel i patientmat som baseras på ekologiskt framställda produkter
från och med 2018 ska vara 30 procent.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ann Eva Askensten
Avdelningschef
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