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Förslag att upphandla ortopedteknisk verksamhet
Ärendebeskrivning
I detta ärende förslås att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta
förfrågningsunderlag för Ortopedteknisk verksamhet för Stockholms läns
landsting.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-02-22
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att upphandla ortopedteknisk verksamhet för
Stockholms län.

att

återkomma till Hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till
förfrågningsunderlag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Efter upphandling enligt LOU ingicks avtal 2009-01-01 med Olmed
Ortopediska AB och OT-center Ortopedteknik AB. Avtalets giltighetstid var
till och med 2011-12-31. Förvaltningen utnyttjade rätten att förlänga avtalet
med upp till två år enligt ett beslut i HSN 2010-12-07. En ny upphandling
behöver nu påbörjas då avtalen löper ut 2013-12-31. Stockholms Läns
Landsting har sedan ett par decennier tillbaka upphandlat privata
leverantörer för ortopedteknisk verksamhet. Under våren 2009
genomfördes ett ägarbyte av Olmed Ortopediska AB. Bolaget ägs nu av
företaget Volati Protesen AB och har ändrat namn till Teamolmed. Vid
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samma tidpunkt genomfördes även ett ägarbyte av OT-center
Ortopedtekniska AB, och bolaget ägs nu av företaget Otto Bock AB.
Leverantörerna har ett totalansvar för en komplett ortopedteknisk
verksamhet vilket förvaltningen anser är värdefullt. Verksamheten har
ansvar för behovsbedömning, förskrivning, utprovning, tillverkning,
information, uppföljning samt reparation och service av hjälpmedlen.
Remiss till ortopedteknisk verksamhet skrivs i de flesta fall av
specialistläkare. Verksamheten är komplex, med allt ifrån relativt enkla
hjälpmedel till mycket avancerade hjälpmedel. I så gott som samtliga fall
handlar det om att specialanpassa produkter och därmed blir hjälpmedlen
medicintekniska produkter. De ortopedtekniska avdelningarna finns i
Danderyd, Södertälje, Solna, Södermalm och Huddinge samt vid en filial i
Norrtälje. Leverantörerna samverkar regelbundet med andra vårdgivare i
vårdkedjan och deltar i multidiciplinära team. Under nuvarande
avtalsperiod har en profilering skett mot att OT-center är protesspecialister
och Teamolmed är barnspecialister. Båda leverantörerna har dock ett
helhetsansvar och patienterna har rätt att fritt välja ortopedteknisk
avdelning.
I nuvarande avtal tilldelades Teamolmed 60 procent av totala volymen och
OT-center 40 procent av totala volymen. Nuvarande fördelning räknat för
tiden 2009-01-01 till 2011-02-21 är 60,7 procent för Teamolmed och 39,3
procent för OT-Center. Denna konstruktion har krävt en viss styrning av
remisserna under avtalstiden. I kommande upphandling vore det en fördel
att ytterligare förstärka patientens delaktighet och valfrihet genom ökad
konkurrensen mellan upphandlade leverantörer under avtalsperioden.
Inom ortopedtekniken utvecklas framför allt protestekniken med
kostsamma datastyrda benproteser. Även för arm och handproteser är det
en utveckling på gång med mer avancerade produkter. Utvärdering av den
nya tekniken sker i samarbete med protesverksamheten vid Röda Korsets
sjukhus. Det är dock ännu relativt få personer som är i behov av den nya
tekniken.
Ekonomiska konsekvenser
Under 2011 var den totala kostnaden för ortopedtekniska verksamheten ca
195 miljoner kronor. Av dessa var 180 miljoner förskrivna ortopedtekniska
hjälpmedel, övriga 15 miljoner är behandlingshjälpmedel som kan avropas
genom detta avtal. Kostnaden för Ortopedtekniska hjälpmedel har varierat
under åren. Innan upphandlingen under 2008 var det en stor
kostnadsökning som sedan minskade vid avtalsstart 2009, vilket hänfördes
till en mer korrekt prisbild. Under 2010 ökade volymerna av
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hjälpmedelsförskrivningar men under 2011 stannade volymökningen av.
En upphandling av verksamheten säkerhetsställer rätt prisbild, men
beroende på att behovsbilden är komplex och volymerna fluktuerat under
åren är volymerna svåra att förutsäga.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Upphandlingen förväntas inte medföra några konsekvenser för
patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Upphandlingen förväntas inte medföra några konsekvenser för jämställd
och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Upphandlingen förväntas inte medföra några förändringar avseende
miljökonsekvenser.
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