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Motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner
(S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till
Stockholms läns landsting
Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

Ärendebeskrivning
Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) har lämnat en motion om
upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Landstingsrådsberedningens motivering
I Stockholms läns landsting finns det idag en mångfald av olika aktörer och
många olika typer av verksamheter som drivs i såväl privat som offentlig
regi. Oavsett utförare är det viktigt att verkar för en hög standard,
kostnadseffektivitet och god kvalitet.
Hjälpmedelscentralsverksamheten i de södra länsdelarna avses vara kvar i
landstingets egen regi. När det gäller hjälpmedelsverksamheten i länets
norra del så pågår upphandlingsprocessen just nu. För att avbryta den
upphandlingen krävs stöd i lagen och rimliga skäl.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2012
Motion 2012:6
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Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 13 november 2012
med S-ledamöternas reservation
Programberedningen för äldre och multisjukas protokollsutdrag den 1
november 2012 med S-ledamotens reservation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 september 2012
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområdes protokollsutdrag den 30
augusti 2012

LS 1202-0286

JIL Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens
stab

i (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-11-16

LS 1202-0286

Ankom
Stockholms läns landsting

2012 -11- 19

Landstingsstyrelsen
Dnr..

Motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner
(S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till
Stockholms läns landsting
Ärendebeskrivning
Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) har lämnat en motion om
upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2012
Motion 2012:6
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 13 november 2012
med S-ledamöternas reservation
Programberedningen för äldre och multisjukas protokollsutdrag den 1
november 2012 med S-ledamotens reservation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 september 2012
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområdes protokollsutdrag den 30
augusti 2012
Stockholms läns sjukvårdsområdes beslutsunderlag den 7 augusti 2012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Sammanfattning
Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) har lämnat en motion om
upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting.
Överväganden
Hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelsen för Stockholms läns
sjukvårdsområde har i sina yttranden lämnat svar på förslagen i motionen.
Landstingsstyrelsens förvaltning anser att motionen ska anses besvarad
med hänvisning till yttrandet från hälso- och sjukvårdsnämnden. Vidare
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finns det anledning att i det ständiga utvecklingsarbetet fortlöpande
förbättra arbetet med jämförelser av kvalitet och kostnadseffektivitet
mellan olika utförare, samt fortsätta den viktiga dialog som redan finns
med olika utförare av uppdrag, såväl i egen regi som externa parter. I detta
samarbetar landstingsstyrelsens förvaltning med berörda aktörer och driver
och följer upp arbetet löpande.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Motion av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om Upphandling äv försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns
landsting
V i socialdemokrater set många saft att påvisa styrkan i den landstmgsdrivna verksamheten, men även att finna hispkationtill utveckling. V i vill därför se fler jämförelser mellan likartade verksamheter både inom och utom landstinget, i både privat och
* " *öffehuig*driFt*isyfte attliifta och överfora nya arbetssätt somfedér-tiUlib^
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.
k

4

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) hat planerat att upphandla leverantörer till att
försörja landstinget med hjälpmedel. För närvarande försörjs norra länsdelen med
hjälpmedel av Sodexo AB, Södra länsdelen försörjs av SLSO, som alltså ät en verksamhet i landstingetsfcgeuregi.SLSO fick fortsätta uppdraget att försörja södra länsdelen hied hjälpmedel sedan den upphandlade leverantören MedNet A B inte klarat
äv att implementera ;avtaiet.
HSN hat vid uppföljning av de nuvatandé avtalen med SLSO och Sodexo iVB funnit
att SLSO under 2010 hade 11,5 procent lägre priset än Sodexo AB samt ett ekonomiskt överskott om 12 procent. Siffrorna visattydhgtätt landstingets egen verksamhet ät kostnadseffektiv, och vid eii upphandling ät ,det rimligt att anta att SLSO:s
priset motsvarat ett vinnande anbud. Det ät därför inte ormiligt att använda SLSO:s
resultat som ett irefetensvätde i den kommande upphandlingen. Med detta menat vi
att om det inte inkommet minst två anbud som har bättre priser an SLSO kan det
inte anses vata ekonomiskt fördelaktigt föt landstinget att köpa tjänsten externt.
Upphandlingen bör då avbrytas och uppdraget bor istället utföras av landstinget genom SLSO,
V i set ätt det finns viktiga fötäélai' med att vid jämna menänrum undersöka bin det
fmns bättre och met kostnadseffektiva sätt itt driva delat av verksamheten. Detta
bot omfatta såväl verksamhet med extern leverantör somegen tegi. Upphandling kan
vara ett av flera sätt att göta en sådan underspkiimg på.

Mot bakgrund äv ovanstående föreslår vi att landstiiagsfulhnäktige beslutar
ländstingetbehåller uppdraget i södra länsdelen i egen regi (för att möjliggöra jämförelser så att kosmadséffektivitet kan upprätthålls),
<itf SLSO får fortsatt förtroende för försörjning av hjälpmedel till södra länsdelen,
att föivaltilhigeii ges instruktion att avbryta upphandlingen om inte ininst två ånbud
är mer konkurrenskraftiga än SLSO i utförandet äv uppdraget,
att vid ett avbrytande av upphandlingen driva uppdraget i norra länsdelen i egen regi
^ , ., ^enom.SL^Q, s,amt
*
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(iftge landstingets föivaltinngar i uppdrag att utveckla arbetet med jämförelser av
kvalitet och kostnadseffektivitet bland såväl externa leverantörer som verksamhet i
égen regi
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PROTOKOLLSUTDRAG
SAMMANTRÄDESDAG
2012-11-13

Ankom
Stockholms läns landsting

Justerat

Filippa Reinfeldt (M)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatwn

2012-11-14
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§ 14 Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och
Anna Kettner (S) om upphandling av f ö r s ö r j n i n g av
h j ä l p m e d e l till Stockholms l ä n s landsting
HSN 1207-0862
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 yttrandet belyser förvaltningen denna att-sats endast utifrån den
rubricerade hj älpmedelsverksamheten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-10-09
Motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S)
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M - , FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall
till förvaltningens förslag.
2 Dag Larssons (S) förslag för S-ledamöterna om bifall till
att
bifalla motionen
att
omedelbart justera beslutet.
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2(2)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

SAMMANTRÄDESDAG
2012-11-13

att

omedelbart justera beslutet.

Reservation
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Deltar inte i beslutet
Helene Öberg (MP) deltar inte i beslutet.
Birgitta Sevefjord (V) deltar inte i beslutet.
Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

ätt utdraget intygas

Elsie Sundqvist
Expedieras till:
Landstingsstyrelsen
S-kansliet
Akten
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Programberedningen för äldre och multisjuka

PROTOKOLLS UTDRAG
SAMMANTRÄDESDAG
2012-11-01

Justerat

Stig Nyman (KD)
Christina Enocson - Mårtensson (S)

§ 9 Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och
Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av
hjälpmedel till Stocldiolms läns landstmg
HSN 1207-0862
Ärendebesloivimig
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Lars Dahlberg (S) och Anna Ketbier (S) om upphandling
av försörjning av hjälpmedel. I motionen föreslås att Landstingstullmälctige
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 an SLSOis 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)
arr

till Landstingstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

arr

omedelbart justera beslutet

Yrkanden
Inför beslut föreligger två förslag:
1. Ordförande Stig Nyman (KD) yrkar för (KD)-, (M)- och (FP) ledamöterna
att beredningen för egen del tillstyrker förvaltningens förslag.
2, Christina Enocsson-Mårtensson (S) för (S)-ledamöterna yrkar att
Hälso- och sjulcvårdsnämnden beslutar
af t

bifalla motionen.
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Propositionsordning
Ordförande Stig Nyman (KD) ställer proposition på de två förslagen och
finner att programberedningen bifaller ordförandens förslag.

Beslut
Programberedningen beslutar
att

för egen del tillstyrka ordförandens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Christina Enocson-Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet

Vid protokollet

I I } A,
CarolinePalo
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Handläggare:
Marika Berggrund

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
arr

till Landstingstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

arr

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.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef

STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE
Sjukvårdsstyrelsen

Utdrag
Sammanträdesdatum
2012-08-30

Agneta Dreber

Justerat
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Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner
(S) om upphanlding av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns
landsting

Johan Sjölander deltog inte i beslutet.

StyrelsenförStockholms län sjulcvårdsområde beslutade
att

Utdragsbestyrkande

Irene Öberg

avge yttrande i enlighet med vad som framförs i beslutsunderlaget.
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Sjukvårdsdirektören
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Handläggare: Lars Carlsson

BESLUTSUNDERLAG

SLSO 12-1122
LS 1202-0286

2012-08-07

Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner
(S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns
landsting

Ärendet
Landstingsstyrelsens förvaltning har överlämnat "motion 2012:6 av Lars Dahlberg
(S) och Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till
Stockholms läns landsting" till Stockholms läns sjukvårdsområde för yttrande
senast 2012-11-01.

Förvaltningens synpunkter
SLSOs uppdrag är att bedriva verksamhet enligt avtalade uppdrag från Hälso-och
sjukvårdsnämnden och i enlighet med ägardirektiv från landstingsstyrelsen.
Upphandlingar av vård ligger utanför SLSOs ansvarsområde.
Förvaltningen anser att rena egenregianbud bör undvikas; Däremot medverkar vi
gärna med uppgifter om kostnader mm som underlag vid bedömning av
kostnadseffektivitet och kvalitet i inkomna anbud.
Förvaltningen anser att det är viktigt med jämförelser av kvalitet och
kostnadseffektivitet mellan olika utförare av uppdrag för att få evidensbaserade
underlag för förbättringsåtgärder. Jämförelser mellan olika verksamheter inom
SLSO finns bl a redovisade i SLSOs kvalitetsbokslut och förvaltningsberättelse.
Jämförelserna kan dock utvecklas och förbättras, inte minst när det gäller
jämförelser mellan landstingsdrivna och externa utförare. För att öka trovärdigheten
i jämförelser mellan landstingsdrivna och externa utförare kan det vara en fördel om
dessa görs av en oberoende part.

Jill

Stockholms läns sjukvårdsområde
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Sjukvårdsdirektören
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SLSO 12-1122

Handläggare: Lars Carlsson

BESLUTSUNDERLAG
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2012-08-07

Förslag tiU beslut:
Styrelsen föreslås besluta
Att

avge yttrande i enlighet med vad som framförs i detta
beslutsunderlag

Mikael Ohrlirlg
Sjukvårdsdfrelctör
Lars Carlsson
Ekonomidirektör

Bifogas

motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om upphandling av
försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting

