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Förslag att införa vårdval för intensivträning för barn
och ungdomar med rörelsenedsättning
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att införa vårdval för intensivträning för barn
och ungdomar med rörelsenedsättning enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-08-29
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

införa vårdval för intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för intensivträning för barn
och ungdomar med rörelsenedsättning.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Förvaltningen fick i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att upphandla intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning.
Upphandlingen genomfördes 2012 men fick avbrytas. I detta ärende föreslås i stället att vårdval införs för intensivträning för barn och ungdomar
med rörelsenedsättning.
I ärendet presenteras ett underlag för det fortsatta arbetet med att utarbeta
ett förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och förbereda vårdvalet.
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Nulägesbeskrivning
Move & Walk Sverige AB bedriver sedan år 2000 habilitering på uppdrag av
SLL för barn och ungdomar 0-19 år med rörelsenedsättning på grund av
cerebral pares (CP). Tjänsten är upphandlad enligt LOU. Avtalet är förlängt
till och med 2014-03-31. Verksamheten erbjuder personer i målgruppen
intensivträning en gång årligen enligt metoden konduktiv pedagogik. Intensivträningen pågår dagligen under 4 veckor och genomförs i grupp. Barnen
delas in i grupper med andra barn i motsvarande ålder och med snarlika
fysiska och psykiska symptom på grund av sin funktionsnedsättning. Tillgång till behandlingen begränsas inte av något remisskrav.
Enligt nuvarande avtal ska Move & Walk möta minst 110 barn och ungdomar om året som ska erbjudas maximalt 7 100 timmars intensivträning. I
nuvarande avtal finns även möjlighet att utlösa en option om 2 000 timmar
per år. I 2013 års budget finns 4,7 mnkr anslaget för denna vårdtjänst.
Övrig habilitering för målgruppen
Stockholms läns landsting bedriver habilitering för personer med medfödda
eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar i alla åldrar samt för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar på grund av sjukdom.
Habilitering & Hälsa inom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) är
den största vårdgivaren av habilitering i öppen vård.
Barn och ungdomar med varaktiga rörelsehinder kan i dag vända sig till
fjorton lokala habiliteringscentra inom Habilitering & Hälsa (H & H) för att
få tillgång till insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast, men dessa erbjuder ingen intensivträning motsvarande den som Move & Walk erbjuder. I
övrigt bedriver H & H träningsverksamheten PUFFA som erbjuder ”gymträning” till ungdomar och unga vuxna med rörelsehinder mellan 13-25 år
under eftermiddagar och kvällar under handledning av rehabiliteringsinstruktörer. Inom PUFFA bedrivs även rullstolsträning för barn mellan 5-8
år. H & H erbjuder också via Postoperativa behandlingsenheten extra träning efter neuroortopediska ingrepp för barn upp till 18 år efter remiss från
lokala habiliteringscentra. Träningen sker tillsammans med sjukgymnast i
perioder om 4-6 veckor 1-3 gånger per vecka.
Förutsättningar för vårdval
Förvaltningen föreslår att vårdval införs för intensivträning för barn och
ungdomar med varaktiga rörelsenedsättningar och att målgruppen utvidgas
till att även omfatta barn och ungdomar med andra diagnoser som medför
varaktiga rörelsenedsättningar (barn och ungdomar med CP-liknande
skada, förvärvad hjärnskada och ryggmärgsbråck). Vidare föreslås att an-
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budsgivarna själva ska ange och beskriva metod och arbetssätt för den intensivträning de kommer att erbjuda i sin ansökan om godkännande för
verksamhet inom vårdvalet.
Förutsättningarna för vårdval har vägts mot alternativet upphandling. Bedömningen är att införande av vårdval för intensivträning gynnar valfriheten för barn och ungdomar med rörelsenedsättning att få välja vårdgivare
och med vilken metod de vill intensivträna.
Ekonomiska konsekvenser
Att utvidga målgruppen för intensivträning kommer på sikt att medföra en
kostnadsökning för denna vårdtjänst.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget förväntas främja patientsäkerheten genom ökad tydlighet i uppdragsbeskrivningen.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Syftet med förslaget att införa vårdval intensivträning är att åstadkomma
en jämställd och jämlik vård för barn och ungdomar med rörelsenedsättning.
Miljökonsekvenser
Om flera vårdgivare godkänns för vårdvalet och dessa lokaliserar sin verksamhet med en viss spridning i länet kan beslutet medföra positiva konsekvenser för miljön på grund av ett minskat resande.
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