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Handläggare:
Tore Broström

Förlängning av avtal med Barnbördshuset i Stockholm
AB
Ärendet
Förslag att teckna ett förlängningsavtal med Barnsbördshuset i Stockholm
AB för att säkerställa tillräcklig förlossningskapacitet i länet i avvaktan på
att auktoriserade vårdgivare bedöms ha tillräcklig kapacitet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna bifogat förlängningsavtal med Barnbördshuset i Stockholm
AB

Förvaltningens synpunkter
Från och med 1 januari 2009 införs vårdval för förlossningar med
auktorisation av vårdgivare. Barnbördshuset i Stockholm AB, vanligen
benämnt BB Stockholm, som årligen utför drygt 2700 förlossningar har inte
ansökt om auktorisation.
Förhandlingar har förts med BB Stockholm för att säkerställa tillräcklig
förlossningskapacitet inom länet tills verksamheten överlåts till
auktoriserad vårdgivare eller den sammanlagda kapaciteten hos
auktoriserade vårdgivare bedöms vara tillräcklig. Avtalet föreslås tecknas
för 1 år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet 1 år. Om
verksamheten under avtalsperioden överlåts till auktoriserad vårdgivare
upphör avtalet att gälla.
BB Stockholms uppdrag är att sköta förlossning för kvinnor med förväntad
normalförlossning, men att kunna fullfölja förlossning för alla kvinnor som
kommer till kliniken. Företaget har gjort bedömningen att man inte har
möjligheter att klara det fulla åtagandet enligt Regelbok för
Förlossningsenhet, som innehåller ett bredare åtagande.
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Uppdraget att fullfölja förlossningen för kvinnor som kommit till kliniken
innebär att kliniken behöver en beredskap att kunna utföra till exempel
akuta kejsarsnitt. Detta kräver dygnet-runt tjänstgöring för
specialistresurser som i förhållande till kostnaden får ett lågt utnyttjande,
vilket medför att BB Stockholm bedömer ersättningen enligt Regelboken i
dessa delar otillräcklig.
Enligt bifogade förslag till avtal med BB Stockholm skall ersättningen och
definitionen av vårdtjänsterna vara densamma som för auktoriserade
kliniker. Ett omställningsbidrag förslås utgå med 350 ooo kr per månad
under den tid avtalet gäller.
Den totala kostnaden för avtalet beräknas uppgå till ca 81,6 mkr för helt år,
vilket är en kostnadsminskning jämfört med 2008 med ca 4,8 mkr.
Öppenvård i anslutning till förlossningsverksamheten som inte ingår i
vårdvalets förlossningspeng, till exempel besök före förlossning och besök
mer än 7 dagar efter förlossningen, föreslås ersättas enligt bifogad prislista.
Ersättningarna är oförändrade jämfört med nu gällande avtal.
I avtalet ingår att Regelboken skall tillämpas beträffande rätten att välja
förlossningsklinik och beträffande mödravårdscentralers rätt att teckna
samverkansavtal.
BB Stockholm skall enligt avtalet till Beställaren rapportera uppgifter med
innehåll och frekvens enligt Regelbokens uppföljningsplan.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga miljökonsekvenser.

Catarina Andersson Forsman
Leif Karnström
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Mellan Stockholms läns landsting, org. nr. 232100-0016, genom Hälso- och
sjukvårdnämndens förvaltning, avd för Somatisk specialistvård, nedan kallat HSNförvaltningen, och Barnbördshuset Stockholm AB, org. nr 556612-0290, nedan kallat BB
Stockholm har träffats följande

FÖRLÄNGNINGSAVTAL
avseende förlossningsverksamhet förlagd till lokaler belägna i Danderyds sjukhus.

Definitioner
Beställare:
SLL:
Vårdgivare:
Förlängningsavtal:

Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdnämndens
förvaltning, Avdelningen för Somatisk specialistvård
Stockholms läns landsting
Vårdgivare av tjänster enligt detta Förlängningsavtal,
Barnbördshuset Stockholm AB
Detta avtalsdokument

§1 AVTALETS SYFTE
Avtalets syfte är att under en övergångsperiod säkerställa tillräcklig förlossningskapacitet
inom Stockholm län.

§2 AVTALETS FÖRUTSÄTTNINGAR
På uppdrag av HSN-förvaltningen åtar sig Barnbördshuset Stockholm AB att fortsätta att
bedriva förlossningsvård i lokaler vid Danderyds sjukhus i enlighet med de bestämmelser och
villkor som reglerats i det tidigare Avtalet, NÖSO 200104-100, gällande från 2001-10-01 till
och med 2006-09-30. Avtalet har tidigare förlängts till och med 2008-12-31 i avvaktan på att
vårdval införs för förlossningar. Förändringar och tillägg till Avtalet har gjorts för att anpassa
innehållet till Regelbok för Förlossningsenhet 2009.
För rätten att välja förlossningsklinik gäller kapitel 4, avsnitt 5.1, i Regelbok för
Förlossningsenhet. Samverkansavtal med mödravårdscentraler skall tecknas enligt kapitel 4,
avsnitt 8 i Regelboken, exkl. antenatal slutenvård.
BB Stockholm skall till Beställaren rapportera uppgifter med det innehåll och den frekvens
som regleras i Regelboken kapitel 5.
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§3 EKONOMISK ERSÄTTNING
Ersättning för förlossningar utgår enligt priser och definitioner i Regelbok för
Förlossningsenhet, kapitel 6, avsnitt 1.1, utom punkt 1.1.2 Antenatal slutenvård och punkt
1.1.3 Kostnadsytterfall. Öppenvård och ytterfallsdagar ersätts i tillämpliga delar enligt samma
regler som för auktoriserade kliniker, men enligt bifogad prislista (bilaga 1).
Föregående stycke ersätter punkt 9. Ekonomisk ersättning och punkt 10. Prisjustering i det
ursprungliga avtalet.
BB Stockholm erhåller därutöver ett omställningsbidrag med 350 000 kr per månad under
avtalets giltighetstid.

§4 AVTALSPERIOD
Förlängningsavtalet gäller från och med 2009-01-01 till och med 2009-12-31. Beställaren har
rätt att förlänga avtalet till och med 2010-12-31. Avtalet upphör att gälla om verksamheten
under avtalsperioden överlåts till auktoriserad vårdgivare.

§5 AVTALETS GILTIGHET
Avtalet är giltigt under förutsättning av Hälso- och sjukvårdsnämndens godkännande.

För HSN-förvaltningen
Stockholm den

/

2008

...................................
Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

För Barnbördshuset Stockholm AB
Stockholm den

/

2008

……………………………………………
Anne-Sophie Sjöberg
Staffan Gröndal
Styrelseordförande
Styrelseledamot

………………………….
Carola Lemne
VD Praktikertjänst
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Prislista för Barnbördshuset i Stockholm AB
Prislistan omfattar åtgärder som ingår i uppdraget för Barnbördshuset i
Stockholm AB och inte ingår i förlossningspengen enligt Regelbok för
Förlossningsenhet. Prislistan gäller från och med 2009-01-01 och så länge
förlängningsavtal HSN 0811-1378 gäller.
Öppenvårdsbesök före förlossning

1642 kr

Öppenvårdsbesök >7 dagar efter förlossning

1678 kr

Ytterfallsdag

4551 kr

Amningsrådgivning <60 min

707 kr

Amningsrådgivning >60 min

1592 kr

Telefonrådgivning amningsmottagning

392 kr

Samliga priser inkluderar kompensation för
mervärdesskatt 6%

Adress
Box 6909, 102 39 Stockholm
Besöksadress
Hantverkargatan 11 B

Telefon
08-123 132 00 (växel)
08-123 132 49(direkt)

E-post
tore.brostrom@sll.se

