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Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) angående upphandling av
somatisk vård
Ärendet
Birgitta Rydberg (fp) har i skrivelse till landstingsstyrelsen den 9 december
2005 kommenterat väntetider för vårdgarantin samt föreslagit att styrelsen
tillser att ett antal frågor i samband med upphandlingen av somatisk vård
utreds (bilaga).
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att

anse skrivelsen besvarad med vad som anförs i detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att vårdgarantin den kommer att kunna hållas genom
de extra beställningar som gjorts för första kvartalet i år.
Enligt Södersjukhuset stämmer inte informationen om att sjukhuset skulle
ha kontaktat ett annat sjukhus för att kunna uppfylla sitt åtagande för ortopedivård. Södersjukhuset fick uppgifter om att kön till nybesök för
ortopedpatienter till den ortopediska mottagningen på Karolinska, Solna var
väldigt kort och att oro kring den fortsatta verksamheten skulle ha funnits
hos personalen på mottagningen. Uppgifterna bekräftades vid kontakt med
Karolinska men att man skulle lösa situationen genom att flytta patientgrupper från Huddinge till Solna.
På de specifika frågorna ges följande svar:
Var det förutbestämt redan vid upphandlingens början att de landstingsägda sjukhusen skulle få uppdrag vid upphandlingen?
Nej!
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Särredovisar de landstingsägda sjukhusen för de enheter som ingår i upphandlingen?
Ja.
Har prisdumpning förekommit?
Utifrån de uppgifter som anbudsgivarna lämnat om organisation, bemanning
mm har förvaltningen bedömt att i anbuden offererade priser är rimliga.
Förstärks de upphandlande enheterna på sjukhuset med ekonomiska bidrag
från andra enheter på sjukhuset? Detta i syfte att kunna producera vård till
de priser som angivits i anbuden?
Förvaltningen har inga indikationer på att så skulle vara fallet.
Kommer den upphandlade vården vid de landstingsägda sjukhusen att
kunna erbjudas patienterna inom ramen för den nuvarande vårdgarantin.
Det utökade uppdrag som Södersjukhuset fått för 2006 avseende ortopedisk
vård ger sjukhuset en bättre balans mellan elektiv och akut ortopedisk verksamhet. Dessutom medför det utökade uppdraget bättre möjligheter att klara
av vårdgarantins krav på tillgänglighet, krav som Södersjukhuset har som
målsättning att infria under 2006.
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