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Handläggare:
Rune Holmsen

Förslag att upphandla Läkare i beredskap
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla Läkare i beredskap till befolkningen i
Stockholms län, exklusive Norrtälje kommun.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-03-10

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för akutsjukvård.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra åt förvaltningen att upphandla Läkare i beredskap

att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till Hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Nuvarande verksamhet
Med Läkare i beredskap avses mobil jourläkarverksamhet som i patientens
hem eller motsvarande utför akuta bedömningar och behandlingar
vardagar 17:00 – 08:00 samt helger dygnet runt. Vidare ingår i
verksamheten att under de nämnda tiderna konstatera dödsfall i hemmet
samt ge råd och stöd till Vårdguidens sjukvårdsrådgivning och
primärvårdens basala hemsjukvård.
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Läkare i beredskap utgör en del av första linjens hälso- och sjukvård.
Uppdragen till den mobila jourläkarverksamheten förmedlas genom
sjukvårdsrådgivningen (medHelp) eller av SOS-alarm. Speciellt prioriteras
insatser för äldre, svårt sjuka och barn. Verksamhetens uppdrag och
åtgärder syftar till att minska utnyttjandet av akutsjukvård. Den mobila
jourläkarverksamheten skall verka för att reducera antalet sökande på
akutsjukhus, som inte kräver akutsjukhusets resurser, genom snabba
omhändertaganden för akut bedömning och genom att i möjligaste mån
färdigbehandla patienten i hemmet. I vissa fall krävs dock överföring av
patienten från hemmet till geriatrisk vård, sjukhusvård eller till psykiatrisk
vård genom utfärdande av LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.
När vårdvalsmodellen infördes 2008 ingick läkare i beredskap som del i
husläkarverksamhets uppdrag. Undantaget var Stockholms stad och Ekerö
där avtal fanns med Curera sjukvård AB angående denna vårdtjänst. Beslut
togs senare att vårdtjänsten from 2010 skulle utgå från husläkarverksamhetens uppdrag. En konsekvens av detta beslut var att avtalet med Curera
sjukvård AB utvidgades till att omfatta hela länet, exkl. Norrtälje kommun.
Detta avtal upphör att gälla 2012-06-30.
Huvudinriktning i den föreslagna upphandlingen
För att öka kostnadseffektiviteten och minska sårbarheten är läkare i
beredskap ett avtalsområde som bör bedrivas med ett stort geografiskt
ansvarsområde. Erfarenheterna av att en vårdgivare har ett
länsövergripande ansvar är goda och därför föreslås att
upphandlingsobjektets geografiska ansvarsområde omfattar hela länet,
exkl. Norrtälje kommun.
I utformningen av förfrågningsunderlaget kommer ytterligare
förtydliganden att göras i verksamhetens uppdragsbeskrivning. Under detta
arbete avser förvaltningen att särskilt fokusera på att förtydliga kraven på
tillgänglighet och samverkan med de övriga aktörerna i det akuta
omhändertagandet i länet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för nuvarande avtal uppgår till 17 mkr årligen. De ekonomiska
konsekvenserna kommer att analyseras i samband med framtagandet av
förfrågningsunderlaget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förvaltningen återkommer med bedömning av konsekvenser för
patientsäkerheten i samband med beslut om förfrågningsunderlaget.

HSN 1103-0252

3 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-03-10

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Oförändrade.
Miljökonsekvenser
Förvaltningen kommer i samband med upphandlingen följa de krav som
framgår av Landstingets miljöpolicy.
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