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Omprövning av val av vårdgivare för läkarinsatser i
särskilt boende för äldre
Ärendebeskrivning
I detta ärende framläggs förslag att erbjuda huvudmännen för särskilt
boende för äldre (SÄBO) möjlighet att ompröva sina rekommendationer till
landstinget avseende auktoriserad vårdgivare för läkarinsatser i särskilt
boende.
Utifrån detta sägs avtal upp med berörda vårdgivare och nya avtal tecknas
utifrån huvudmännens rekommendationer i enlighet med de regler för
vårdval som Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-04-15
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

erbjuda huvudmännen för SÄBO möjlighet att ompröva sina
rekommendationer till landstinget avseende auktoriserad vårdgivare i
särskilt boende

att

respektive sjukvårdsutskott ges i uppdrag att besluta om
avtalstecknande i enlighet med huvudmännens rekommendationer av
auktoriserad vårdgivare vid respektive särskilt boende

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om vårdval av läkarinsatser i
särskilt boende år 2007. Intresserade vårdgivare ansökte sedan om
auktorisation för uppdraget. Därefter inbjöds huvudmännen för länets
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särskilda boenden för äldre att medverka i vårdvalet genom att till
landstinget rekommendera den auktoriserade vårdgivare av läkarinsatser i
särskilt boende som de önskade att landstinget skulle anlita för uppdraget.
Landstinget tecknade därefter avtal med de av huvudmännen
rekommenderade vårdgivarna. Vårdval infördes successivt i länet under
2008 och 2009. De avtal som har tecknats gäller till den 31 december 2011,
med automatisk tillsvidareförlängning med tolv månaders
uppsägningsperiod.
Nulägesbeskrivning
Landstinget vill nu ge huvudmännen möjligheten att ompröva sina
rekommendationer baserat på den erfarenhet de har från innevarande
avtalsperiod.
Inbjudan att ge rekommendation av auktoriserad vårdgivare för
läkarinsatser i särskilt boende kommer att tillställas huvudmännen som
äger och ansvarar för särskilda boenden vilket kan innebära antingen
kommunal förvaltningsledning eller verksamhetsledning för privata
omsorgsgivare. Detta planeras att ske omgående efter fattat beslut.
Efter att huvudmannen inkommit med sin rekommendation och
förvaltningen vidtalat önskad vårdgivare sägs avtalet med nuvarande
vårdgivare upp med en uppsägningsperiod om tolv månader i enlighet med
rådande avtal. Därefter beslutar sjukvårdsutskottet om avtalstecknande
med rekommenderad ny vårdgivare. Det nya avtalet träder i kraft det
datum avtalet med frånträdande vårdgivare upphör. I det fall
huvudmannen inte önskar ompröva sitt val kvarstår avtalet med nuvarande
vårdgivare.
Volym
Idag finns 43 auktoriserade vårdgivare med avtal om läkarinsatser i särskilt
boende. I Stockholms län finns ca 400 särskilda boenden.
Kostnader
Budget för läkarinsatser i särskilt boende uppgår till 160 mkr. Ersättningen
baseras på antal listade boende samt per besök.
Ekonomiska konsekvenser
Att huvudman för särskilt boende erbjuds att ompröva sitt val av vårdgivare
bedöms få oförändrade ekonomiska konsekvenser då ersättning gäller
enligt regelbok för läkarinsatser i särskilt boende.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Att huvudman för särskilt boende erbjuds att ompröva sitt val av vårdgivare
bedöms få oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten då vårdgivaren
ska följa gällande regelbok.
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Att huvudman för särskilt boende erbjuds att ompröva sitt val av vårdgivare
bedöms få oförändrade konsekvenser för jämlik och jämställd vård då
vårdgivaren ska följa gällande regelbok.
Miljökonsekvenser
Omval av vårdgivare bedöms få oförändrade miljökonsekvenser då
vårdgivaren ska följa gällande regelbok.
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