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Förlängning av avtal med OneMed Sverige AB och förslag till
upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel
Stockholms län
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade 2010-04-30 att teckna avtal med
OneMed Sverige AB avseende drift av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel för befolkningen i Stockholms län. Avtalet gäller till och
med 2013-12-31 med möjlighet för HSN att förlänga upp till två år.
Ärendet avser förlängning av avtalet på ett år samt förslag att ny upphandling
påbörjas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-01-10.
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 teckna avtal om
förlängning med OneMed Sverige AB avseende drift av
hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i hemmet för
befolkningen i Stockholms läns landsting för tiden 2014-01-01 till och
med 2014-12-31

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
hjälpmedelsverksamheten avseende drift av förbrukningshjälpmedel i
hemmet för befolkningen i Stockholms läns landsting

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden
med förslag om förfrågningsunderlag

att

omedelbart justera beslut.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tecknat avtal med OneMed Sverige
AB avseende drift av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel
för hela länet. Avtalet gäller från 2010-11-01 till och med 2013-12-31 med
möjlighet för HSN att förlänga upp till två år. Nuvarande avtal omfattar ett
helhetsansvar för inköp och leverans av produkter som förskrivs till
brukaren för egenvård vid sjukvårdsinsats i hemmet samt information,
utbildning och konsultativ expertkunskap till förskrivare inom områdena
testmaterial för diabetes, inkontinens, näring, förband, spolvätskor och
kompressionsmaterial.
Avtalet med OneMed Sverige AB omfattar cirka 360 mnkr för 2012 vilket
innefattar cirka 104 300 000 stycken hjälpmedel till cirka 111 500 unika
personer.
Uppföljning enligt plan
Förvaltningen har löpande följt upp verksamheten enligt i avtal gällande
uppföljningsplan om tillgänglighet, följsamhet till kloka hjälpmedelslistan,
leveranssäkerhet, brukarsäkerhet, bemötande, information och utbildning
till förskrivare.
• Tillgängligheten har periodvis under avtalsperioden legat under avtalad
nivå men sedan strukturerade åtgärder har satts in uppfylls tillgängligheten
i avtalet.
• Följsamhet till kloka hjälpmedelslistan har under avtalsperioden som
helhet följt avtalad nivå.
• I förskrivarenkät 2012 framgår det att förskrivarna är nöjda med
helheten i avtalet.
• I brukarenkät 2011 framgår det att brukarna är nöjda med de parametrar
som följs upp, produkter och leveransvillkor.
Volymförändring
Såväl volymer som kostnader har ökat 2012 jämfört med 2011. Antalet
brukare har ökat med 3,5 procent och ett större antal hjälpmedel har
förskrivits. Kostnadsökningen bedöms dels bero på ökad volym samt dels
på högre andel förskrivning av dyrare hjälpmedel.
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av de redovisade
uppföljningsparametrarna att förlänga avtalet med ett år samt att påbörja
en ny upphandling.
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Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska utvecklingen över tid beror på volymutvecklingen inom området
samt resultatet av Kommunförbundet Stockholms läns och förvaltningens
gemensamma uppdrag ”Hemsjukvård 2015”.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslut medför oförändrade konsekvenser för brukarsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslut medför oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslut medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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