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Förslag att upphandla basgeriatrisk vård
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla basgeriatrisk vård vid Dalens sjukhus
och vid Handens närsjukhus.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-10-01
Nuvarande avtal inom basgeriatrik, bilaga 1
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 tjänsten
basgeriatrik i följande områden som idag drivs av vårdgivare i privat
regi: området som omfattar Enskede, Årsta, Vantör, Farsta,
Skarpnäck och Södermalm, området som omfattar Tyresö och
Haninge

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till Hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag
avseende tjänsten basgeriatrisk vård för ovan specificerade objekt.

Förvaltningens motivering till förslaget
Nuvarande uppdrag
Uppdraget för verksamheterna som föreslås bli upphandlade omfattar idag
slutenvård av patienter som är 65 år eller äldre, biologiskt åldrade och nära
sin funktionella sviktgräns samt att göra utvidgade demensutredningar i
öppenvård. Patienten är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv eller
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har flera samtidiga hälsoproblem och olika behandlingar. Fokus är att
utifrån patientens förutsättningar och önskemål uppnå bästa medicinska
och rehabiliteringsmässiga resultat och så hög grad av autonomi som
möjligt. En central del i arbetssättet runt den äldre människan är
nätverksbyggande i närområdet mot husläkarverksamhet, basal
hemsjukvård, anhöriga samt kommunal verksamhet såsom hemtjänst,
särskilda boenden med mera. Tilläggsuppdrag förekommer vid vissa
geriatriska kliniker, bland annat höftvårdskedja, demensutredningar för
yngre patienter med mera.
Verksamhetens omfattning
Basgeriatrikens omslutning enligt budget 2012 är 1529 mnkr inklusive
moms, varav 90 procent utgör slutenvård och 10 procent öppenvård. Länet
har tolv kliniker inklusive Norrtälje, varav sex är upphandlade.
Verksamhetens omfattning, geografiska upptagningsområde, vårdgivare
med mera beskrivs utförligare i bilaga 1.
Avtalsläge
Antal enheter som drivs av SLSO i Stockholms län är fem enheter.
I bilaga 1 framgår avtalens längd och omfattning för samtliga leverantörer
av basgeriatrisk vård. För fyra av sex upphandlade avtal avseende
basgeriatrisk vård har en upphandling genomförts med driftstart den 1 maj
2013. Avtalen med de två nu föreslagna verksamheterna för förnyad
upphandling är förlängda i sin helhet och löper till och med den 31
december 2014.
Omfattning av föreslagen upphandling
De avtal som löper ut den 31 december 2014 föreslås upphandlas. Det
handlar om följande geografiska ansvarsområden:
 Enskede Årsta, Vantör, Farsta, Skarpnäck, Södermalm
 Tyresö, Haninge
När det gäller konkurrensutsättning av ytterligare landstingsdrivna kliniker
gör förvaltningen följande bedömning att det i nuläget råder en balans
mellan geriatriska verksamheter som drivs av privata vårdgivare och av
SLSO och därmed föreslås ingen SLSO-driven verksamhet upphandlas.
De föreslagna objekten för upphandling omfattar, enligt nedan, följande
ersättningar avseende basgeriatrik. Det är 20,67 procent av den totala
omsättningen för basgeriatrisk vård i länet.
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Namn på klinik

Ansvarsområde

Capio geriatrik
(Dalens sjukhus)

Enskede,
Årsta, Vantör,
Farsta,
Skarpnäck och
Södermalm
Tyresö och
Haninge

Handengeriatriken
(Handen
närsjukhus)

Ersättning 2012, mkr inklusive
6 % moms

•
•
•
•

•
•
•
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Total beställd
volym i DRGpoäng

basgeriatriken 242,7 mnkr
stöd i lokala vårdkedjan
för demens 0,636 mnkr
6954
direktintag 1,25 mnkr
läkemedel tak på 0,8 mnkr
basgeriatrik 69,3 mnkr
direktintag 1,0 mnkr
1784
läkemedel tak på 0,4 mnkr

Struktur
I Stockholms län bedrivs geriatrisk vård av 12 kliniker inklusive kliniken i
Norrtälje. De geriatriska klinikernas befolkningsunderlag varierar kraftigt,
från cirka 5 000 (Nynäshamn) till drygt 44 000 invånare
(Danderydsgeriatriken) 65 år och äldre.
Sjukvårdsstrukturen i Stockholms län är för närvarande under utredning.
En viktig påverkansfaktor är byggandet av Nya Karolinska sjukhuset i
Solna. I den upphandling som genomförts av basgeriatrisk vård med
driftstart den 1 maj 2013 har målgruppen för den geriatriska patienten
breddats, direktintagets fördelning ändrats från 70 procent till 65 procent
samt en ny ersättningsmodell har tagits fram. Detta i syfte att anpassa den
geriatriska vården i enlighet med framtidens hälso- och sjukvårdsplan. Den
demografiska utvecklingen i länet med fler äldre på sikt är en viktig faktor
att ta hänsyn till.
Den 15 januari 2013 införs vårdval för områdena Avancerad sjukvård i
hemmet och Specialiserad palliativ slutenvård. Uppdragen har tidigare
innehafts av de geriatriska vårdgivarna.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader bedöms rymmas inom tilldelade ekonomiska ramar.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Eventuella konsekvenser för patientsäkerhet kommer att framgå av förslag
till förfrågningsunderlag.
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Eventuella konsekvenser för jämställd och jämlik vård kommer att framgå
av förslag till förfrågningsunderlag.
Miljökonsekvenser
Förslaget medför inga förändringar avseende miljökonsekvenser.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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Bilaga 1, tabeller över nuvarande avtal inom basgeriatrik, 2012-10-15
Basgeriatrik:
Geografiskt ansvarsområde 2012
Upplands-Väsby, Sollentuna,
Sigtuna
Danderyd, Täby, Vaxholm,
Österåker, Lidingö, Solna*,
Vallentuna
Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro,
Solna**
Hässelby-Vällingby, Bromma,
Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista,
Ekerö
Kungsholmen, Norrmalm,
Östermalm
Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck,
Södermalm, Farsta

Befolkning
i
Nuvarande leverantör
äldrepoäng

Värmdö, Nacka
Huddinge, Botkyrka, Hägersten,
Liljeholmen, Älvsjö, Skärholmen

58 701 Löwet Geriatrik
135 338 Danderydsgeriatriken
72 225 Jakobsbergsgeriatriken
102 131 Brommageriatriken
98 761 Stockholmsgeriatriken
152 945 Capio Geriatrik
50 377 Nackageriatriken
121 682 HS-ger basgeriatrik

Driftsform

Avtalslängd

Privat

2013-04-30

SLSO

2012-12-31

SLSO

2012-12-31

Privat

2013-04-30

SLSO

2012-12-31

Privat

2014-12-31

Privat

2013-04-30

Karolinska
2012-12-31
univ.sjukhus
Av SLL ägt
2012-12-31
bolag

Södertälje, Salem, Nykvarn

46 969 Södertälje Sjukhus AB

Haninge, Tyresö

43 265 Handengeriatriken

Privat

2014-12-31

Nynäshamn

13 876 Nynäshamn Geriatrik

Privat

2013-04-30

*delar av Solna: Bergshamra, Hagalund, Råsunda och Törnbacken
**delar av Solna: Skytteholm, Huvudsta, Västra Skogen

