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Förslag att upphandla öppen- och sluten vård för
hemlösa
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att upphandla öppen- och sluten vård för
hemlösa enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-25.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla öppen
hälso- och sjukvård till hemlösa vuxna samt

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag med
precisering av objektets omfattning.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 27 januari 2015 i slutlig
budget för 2015 att se över förutsättningarna för att förnya de
upphandlingar av psykiatrisk vård som har gjorts under senare år liksom
förutsättningarna för ytterligare upphandlingar.
De förändringar som krävs med anledning av genomförandet av framtidens
hälso- och sjukvård ska beaktas i förfrågningsunderlagen. Det inkluderar
bland annat väl sammanhållna vårdprocesser kring patientens samlade
vård- och omsorgsbehov och att vårdgivarnas uppdrag samt beskrivningsoch ersättningssystem stödjer nätverkssjukvårdens utveckling.
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Den somatiska hälsan har fått större fokus men behöver på olika sätt
förstärkas ytterligare inom den psykiatriska vården. Detta framför allt vad
gäller de svårast psykiskt sjuka så att de får tillgång till somatisk sjukvård i
samma utsträckning som andra medborgare.
Generellt förväntas befolkningsökningen i Stockholms län, störst i åldrarna
20-35 år, medföra en ökad tillströmning av patienter. I 2009 års underlag till
beslut om inriktning och upphandling för sjukvårdsverksamhet vid Centrum för
Hemlösa (HSN 0901-0092) uppgick de mest utsatta hemlösa, målgruppen som
förslaget till denna upphandling omfattar, till cirka 400-500 personer.
Socialstyrelsens inventeringar 2005 och 2011 kan tyda på att de mest
utsatta hemlösa ökade mellan dessa år i Stockholms stad. Mer aktuella
uppgifter för målgruppens storlek inventeras i samband med att
förfrågningsunderlaget tas fram.
Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av ett särskilt
vårdutbud för vuxna hemlösa som är i behov av en målgruppsanpassad
öppen hälso- och sjukvård. Antalet presumtiva aktörer för den här typen av
vård är svår att bedöma. Vid förra upphandlingen inkom ett fåtal anbud
varför det kan finnas en risk för ett lågt antal anbudsgivare vid en förnyad
upphandling.
Befintlig upphandlad verksamhet vars avtal löper ut
Som ett resultat av upphandlingen 2008 tillhandahåller Ersta diakonisällskap
öppen hälso- och sjukvård för hemlösa vuxna. Verksamheten som är belägen på
Södermalm i Stockholm startade 1 september 2010. Avtalet har förlängts en
gång och kan inte förlängas ytterligare efter 31 augusti 2017.
Kostnaden för avtalet uppgick till 25 miljoner kronor år 2014. Antalet
besök uppgick till cirka 13 900. Antalet patienter uppgick till drygt 1 200.
Därutöver togs 160 patienter emot från andra län.
Vården ges dagtid på vardagar och omfattar mobil uppsökande verksamhet
samt en öppenvårdsmottagning, Pelarbacken, för akuta och planerade
besök inom områdena beroendemedicin, psykiatri, fotsjukvård,
kvinnosjukvård, infektionssjukvård och allmänmedicin. Tillgång till
tandvård förmedlas genom avrop av landstinget särskilt tecknat avtal.
Vård och behandling är samordnad och samlokaliserad med socialtjänsten i
Stockholms stad. Till vårdavtalet finns därför en
samverkansöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
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Stockholms stad som gäller till och med 31 augusti 2017. Samverkan ska
omfatta uppföljningsbara mål, en gemensam styrgrupp, brukarmedverkan
och en årlig uppföljning.
I ett särskilt avtal med Ersta diakoni ingår att bedriva mobil somatisk
verksamhet med smittskyddsinriktning för att förhindra att personer med
injektionsmissbruk och personer i riskgrupper utvecklar missbruk. Avtalet
finansieras med projektmedel.
Ekonomiska konsekvenser
Förfrågningsunderlaget anpassas till gällande budgetram.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Förslaget bedöms inte få några miljökonsekvenser.
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