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Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och
Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av
hjälpmedel till Stockholms läns landsting
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om upphandling
av försörjning av hjälpmedel. I motionen föreslås att Landstingsfullmäktige
beslutar att SLSO får behålla hjälpmedelscentralsuppdraget. Vidare
föreslås att upphandlingen i norra länsdelen ska avbrytas om inte minst två
anbud är mer konkurrenskraftiga i utförandet än SLSO:s verksamhet. I
motionen föreslås även att arbetet med jämförelser av kvalitet och
kostnadseffektivitet bland såväl interna som externa leverantörer utvecklas.
I detta yttrande belyser förvaltningen denna att-sats endast utifrån den
rubricerade hjälpmedelsverksamheten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-10-09
Motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick den 15 februari 2012 i uppdrag att
påbörja en upphandling av hjälpmedelscentralsverksamheten i norra
länsdelen, att utreda om viss hjälpmedelscentralsverksamhet bör ske inom
länsövergripande enheter samt göra en bedömning kring lämplig
driftsform.
Uppdraget innebär att hjälpmedelscentralsverksamheten i södra länsdelen
avses vara kvar i landstingets egen regi.
Vid en upphandling enligt LOU är man skyldig att följa detta lagrums
direktiv. Ifall en upphandling enligt LOU ska avbrytas måste det således ske
i enligt med denna lag. I det fall förvaltningen tvingas avbryta pågående
upphandling av hjälpmedelscentralsverksamheten för norra länsdelen
kommer sannolikt Stockholms Läns Sjukvårdsområde att få i uppdrag att
även driva norra länsdelens hjälpmedelscentralsverksamhet. Detta för att
som sjukvårdshuvudman säkra länets hjälpmedelsförsörjning enligt Hälsooch sjukvårdslagen.
Förvaltningen följer och utvecklar fortlöpande arbetet med kvalitet och
kostnadseffektivitet inom hjälpmedelsområdet. Ett nationellt
samverkansforum för hjälpmedelsverksamheterna finns inom SKL. Utöver
detta finns sedan många år även inom tjänstemannasidan ett
samarbetsforum mellan de tre storstadsregionerna Västra
Götalandsregionen, Region Skåne och Stockholmsregionen. Förvaltningen
arbetar även nära Hjälpmedelsinstitutet i dessa frågor. Stor vikt läggs vid
förskrivarutbildningar och utvecklingen av olika förskrivarstöd.
Förskrivningsprocessen har under året varit särkilt i fokus genom riktade
föreläsningar med utgångspunkt från ett juridiskt perspektiv.
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Motion av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om Upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns
landsting
V i socialdemokrater, ser många sätt att påvisa styrkan i den landstmgsdrivna verksamheten, men även att finna inspiration till utveckling. V i vill därför se fler jämförelser mellan likartade verksamheter både inom och utom landstinget, i både privat och
* * öffehu^g*diiFt/isyfte a"ttluTta och^
och effektivare användande av skattemedel. Konkurrens är en pådrivande kraft som
kan utnyttjas i utvecklingsarbetet. Landstingets verksamhet i egen regi ska vara konkurrenskraftig inom sitt område och ha hög kvalitet. Den offentligt drivna vården ska
kunna hävda sig mot externa leverantörer.
v

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) liar planerat att upphandla leverantörer till att
försörja landstinget med hjälpmedel. För närvarande försörjs norra länsdelen med
hjälpmedel av Sodexo A B . Södra länsdelen försörjs av SLSO, som alltså är en verksamhet i landstingets egen regi. SLSO fick fortsätta uppdraget att försörja södra länsdelen med hjälpmedel sedan den upphandlade leverantören MedNet A B inte klarat
äv att implementera avtalet.
HSN har vid uppföljning av de nuvarande avtalen med SLSO och Sodexo A B funnit
att SLSO under 2010 hade 11,5 procent lägre priser än Sodexo AB samt ett ekonomiskt överskott om 12 procent. Siffrorna visar tydligt Satt landstingets egen verksamhet är kostnadseffektiv, och vid eii upphandling är det rimligt att anta att SLSO:s
priser motsvarar ett vinnande anbud. Det är därför inte orimligt att använda SLSO:s
resultat som ett referensvärde i den kommande upphandlingen. Med detta menar vi
att om det inte inkommer minst två anbud som har bättre priser än SLSO kan det
inte anses vara ekonomiskt fördelaktigt för landstinget att köpa tjänsten externt.
Upphandlingen bör då avbrytas och uppdraget bör istället utföras av landstinget genom SLSO.
V i ser att det finns viktiga fördelar med att vid jämna mellanrum undersöka pm det
finns bättre och mer kostnadseffektiva sätt att driva delar av verksamheten. Detta
bor omfatta såväl verksamhet med extern leverantör som egen regi. Upphandling kan
vara ett av flera sätt att göra en sådan undersökning på.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige beslutar
#//landstingetbehåller uppdraget i södra länsdelen i egen regi (för att möjliggöra jämförelser så att kostnadseffektivitet kan upprättliålls),
tf//SLSO får fortsatt förtroende för försörjning av hjälpmedel till södra länsdelen,
att fölvaltniiigen ges instruktion att avbryta upphandlingen om inte niinst två anbud
är mer konkurrenskraftiga än SLSO i utförandet av uppdraget,
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tf//vid ett avbrytande av upphandlingen driva uppdraget i norra länsdelen i egen regi
genom.SL$P, s,am,t, .
,
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aff ge landstingets föivaltningar i uppdrag att utveckla arbetet med jämförelser av
kvalitet och kostnadseffektivitet bland såväl externa leverantörer som verksamhet i
egen regi

