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Förslag till upphandling av
hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk
apparatur i hemmet, MAH
Ärendebeskrivning
I detta ärende förslås att förvaltningen får i uppdrag att upphandla samt utarbeta
förfrågningsunderlag för hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk
apparatur i hemmet samt att verksamheten drivs av Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) i väntan på upphandling och nytt avtal.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-10
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 upphandla
hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk apparatur i
hemmet

att

återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till
förfrågningsunderlag

att

uppdra åt SLSO, Hjälpmedel Stockholm att driva verksamheten i
väntan på upphandling och nytt avtal.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
En upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet i norra länsdelen för
rörelsehjälpmedel mm samt hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk
apparatur, MAH, i hela länet genomfördes 2012 och beslut om antagande av
leverantör fattades i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) den 18 juni 2013.
Beslutet gällande MAH-verksamheten överprövades i Förvaltningsrätten och
Kammarrätten i flera omgångar. Dom från Kammarrätten meddelades den 23
juni 2015 att upphandlingen skulle göras om.
En översyn av hjälpmedelscentralsverksamheten avseende organisation och
struktur genomfördes vid upphandlingen hösten 2011. Övergripande syfte var att
kartlägga styrkor och svagheter i de gällande avtalen samt att ge förslag till
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struktur för ny avtalsmodell. Översynen rekommenderade att
hjälpmedelscentralsverksamheten för medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH
skulle drivas som en länsövergripande enhet och det finns idag inget som talar
emot att ändra det ställningstagandet. Därför föreslås att upphandlingen
omfattar hela länet även i den kommande upphandlingen.
Avtalen med Sodexo AB och Hjälpmedel Stockholm löper ut den 31 augusti 2016
utan ytterligare möjlighet till förlängning och i väntan på ny upphandling av nytt
avtal kommer verksamheten att drivas av landstingets
hjälpmedelscentralsverksamhet, Hjälpmedel Stockholm.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för avtalen för hjälpmedelscentralsverksamheterna för
medicinteknisk apparatur i hemmet uppgick 2015 till cirka 128 miljoner kronor.
Kostnaden för insulinpumpar och kontinuerliga glukosmätare, vilka inte ingår i
nuvarande avtal men som kommer att avtalas om i kommande avtal, uppgick
2015 till cirka 40 miljoner kronor exklusive de produkter och tillbehör som ingår i
läkemedelsförmånen. Dessa produkter uppgick till cirka 29 miljoner kronor.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Att ha en länsövergripande hjälpmedelscentral för MAH innebär att all kunskap kring
dessa hjälpmedel samlas på en verksamhet vilket ger en stor patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet innebär inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Att ha en länsövergripande hjälpmedelscentral för MAH kan innebära ökade
transporter jämfört med att ha två enheter och därmed större miljöpåverkan.
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