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Godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet förlossning
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområdet förlossning mellan
Stockholms läns landsting och Barnbördshuset i Praktikertjänst AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-02
Begäran om uppsägning av avtal
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna begäran från Barnbördshuset i Praktikertjänst AB om
förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet förlossning från
och med 2016-05-16.

Förvaltningens motivering till förslaget
Barnbördshuset i Praktikertjänst AB (556114-8171) har inkommit med en
begäran om förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet förlossning,
samt tilläggsavtal om neonatalvård till vårdavtalet med lokalisering på adress
Sophiahemmet, Valhallavägen 91, 114 28 Stockholm. Vårdgivaren har
godkänts i hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 januari 2014 att från och med
den 3 mars 2014 bedriva förlossningsverksamhet enligt basuppdraget
(förlossningsvård från och med graviditetsvecka 37+0) med inskränkning av
uppdraget som innebär undantag för kvinnor med förhöjd risk. Vårdgivaren
har vidare godkänts i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 18 mars
2015 för tilläggsuppdrag (förlossningsvård från och med graviditetsvecka
32+0 till och med 36+6) med bibehållen inskränkning av uppdraget som
innebär undantag för kvinnor med förhöjd risk.
Barnbördshuset i Praktikertjänst AB har den 15 februari år 2016 sagt upp
vårdavtal avseende förlossningsverksamhet (basuppdraget förlossningsvård från och med graviditetsvecka 37+0, med inskränkning av
uppdraget som innebär undantag för kvinnor med förhöjd risk samt
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tilläggsuppdrag - förlossningsvård från och med graviditetsvecka 32+0 till
och med 36+6, med bibehållen inskränkning av uppdraget som innebär
undantag för kvinnor med förhöjd risk) samt tilläggsavtal avseende
neonatalvård att sluta gälla per den 15 augusti 2016.
Den 1 mars 2016 träffades i samråd med övriga förlossningsenheter en
överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsdirektören och
Barnbördshuset i Praktikertjänst AB att ovan nämnda avtal upphör att gälla
från och med den 16 maj 2016. Inneliggande patienter och patienter med
behov av eftervård ska beredas fortsatt vård av BB Sophia, dock längst till
och med den 31 maj 2016. Överenskommelsen gäller under förutsättning
att beslut fattas om förtida upphörande av avtal.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget förväntas få oförändrade ekonomiska konsekvenser då
BB Sophias patienter förväntas söka andra förlossningsenheter.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för patientsäkerheten då
förlossningarna kommer att ske på andra förlossningsenheter.
Landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
en arbetsgrupp som arbetar med att säkerställa förlossningskapaciteten i
länet. Under 2016 kommer kapaciteten på samtliga förlossningsenheter
inom länet att öka, ökningen sker framförallt från och med mitten av maj
då BB Sophia avslutar sin verksamhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för jämställd och jämlik vård
då det finns andra förlossningskliniker att välja mellan.
Miljökonsekvenser
Förslaget bedöms inte få några miljökonsekvenser.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kitty Kook Wennberg
Avdelningschef
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Att: Barbro Naroskyin
Box 22550
104 22 Stockholm
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Stockholm, den 15 februari 2016

Angående uppsägning av vårdavtal enligt lag om valfrihetssvstem
Barnbördshuset i Praktikertjänst AB, org. nr. 556114-8171 ("BB Sophia"), och Stockholms läns
landsting ("SLL") har den 28 februari 2014 ingått ett vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem med
avtalsnummer ADA 10443 avseende BB Sophias bedrivande av förlossningsvård ("Vårdavtalet").
Vidare har BB Sophia och SLL samma datum ingått ett tilläggsavtal om neonatal vård till Vårdavtalet
med avtalsnummer ADA 10444 ("Tilläggsavtalet"). I enlighet med punkt 4.8.2 i Vårdavtalet säger BB
Sophia härmed upp Vårdavtalet och Tilläggsavtalet till upphörande per den 15 augusti 2016.

Med vänliga hälsningar,
BARNBÖRDSHUSET I PRAKTIKERTJÄNST AB

Erik Strand
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nummer 556114-8171 ("Bolaget"), den
15 februari 2016.

Deltagande styrelseledamöter:
Erik Strand, Ordförande
H a raid Almströ m, Styrelse ledamot
Gudrun Abascal, Styre Ise ledamot
Carina Olson, Styrelseledamot

UPPSÄGNING AV VÅRDAVTAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM
Bolaget och Stockholms läns landsting ("SLL") härden 28 februari 2014 ingått ett Vårdavtal enligt lag
om

valfrihetssystem

med

avtalsnummer

ADA

10443

avseende

Bolagets

bedrivande

av

förlossningsvård ("Vårdavtalet"). Vidare har BB Sophia och SLL samma datum ingått ett tilläggsavtal
om neonataI vård till Vårdavtalet med avtalsnummer ADA 10444 ("Tilläggsavtalet").
Det konstaterades att mötet sammankallats för att ledamöterna skulle överväga och, om så befanns
lämpligt, besluta om att säga upp Vårdavtalet och Tilläggsavtalet.
Efter vederbörligt övervägande beslutades att:
(a)

säga upp Vårdavtalet och Tilläggsavtalet i enlighet med punkt 4.8.2 i Vårdavtalet,
med iakttagande av föreskriven uppsägningstid om 6 månader, samt

(b)

att Erik Strand skall befullmäktigas att för Bolagets räkning, förhandla, ingå och
underteckna alla dokument eller avtal, och vidta alla handlingar, som anses
nödvändiga eller lämpliga att ingå eller vidta med anledning av uppsägningen av
Vårdavtalet och Tilläggsavtalet.
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