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Upphandling av psykosocial habilitering
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla psykosocial habilitering till vuxna
personer som tillhör lag (1993:938) om stöd och service (LSS) personkrets
samt till personer med funktionsnedsättning på grund av hjärnskada
orsakad av yttre trauma och till personer med funktionsnedsättning
orsakad av traumatiskt förvärvad ryggmärgsskada, enligt lag (2007:1091)
om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-20
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 råd och stöd
till personer som tillhör LSS personkrets, till personer med
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre trauma
och till personer med traumatiskt förvärvad ryggmärgsskada

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag för
upphandling av råd och stöd till personer som tillhör LSS
personkrets, till personer med funktionsnedsättning på grund av
hjärnskada orsakad av yttre trauma och till personer med traumatiskt
förvärvad ryggmärgsskada.

Förvaltningens motivering till förslaget
Nuvarande verksamhet
BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter (BOSSE) bedriver sedan 1995
habilitering på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) till personer 18
år och äldre med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,
företrädesvis med rörelsenedsättning och till personer med stor och
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varaktig funktionsnedsättning på grund av neurologisk eller reumatologisk
sjukdom samt till personer med hjärnskada orsakad av yttre trauma.
Verksamheten arbetar med råd och stöd till den enskilde patienten i frågor
gällande lagstadgade rättigheter och skyldigheter så som service, bidrag och
ersättningar, arbete/sysselsättning och rehabilitering. BOSSE arbetar också
med råd, stöd och kunskapsförmedling relaterat till brukarnas
funktionsnedsättning i syfte att underlätta patientens vardag.
I nuvarande avtal ska BOSSE utföra minst 3 600 besök för minst 490
patienter om året. Besöken sker i form av mottagnings- och hembesök.
Kostnaden för avtalet 2016 får maximalt uppgå till drygt 6,8 miljoner
kronor. Avtalet med BOSSE upphör den 31 maj 2017.
Övrig habilitering
SLL bedriver habilitering för personer med medfödd eller tidigt förvärvad
funktionsnedsättning i alla åldrar samt till personer med stor och varaktig
funktionsnedsättning med omfattande behov av stöd eller service.
Habilitering & Hälsa inom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) är
den största vårdgivaren, deras verksamhet omsluter cirka 85 procent av
SLLs habiliteringsresurser i öppen vård. De erbjuder patienterna
behandling, råd och stöd. I övrigt finns avtal med ett antal privata eller
sjukhusanslutna habiliteringsenheter som erbjuder patienter specifika
behandlingsinsatser. Vissa av dessa vårdgivare, exempelvis
habiliteringsteamet på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och
Karolinska universitetssjukhuset, Solnas hörselhabilitering, erbjuder även
psykosociala insatser i form av råd och stöd.
Förvaltningens förslag
Vårdtjänsten psykosocial habilitering kompletterar det vårdutbud
målgruppen har möjlighet att få, hos framför allt Habilitering & Hälsa.
Vid en upphandling av psykosocial habilitering bör målgruppen för
vårdtjänsten utvidgas så att den även kan avropas av vuxna personer med
traumatiskt förvärvad ryggmärgsskada. Den målgruppen ökar främst av
personer med krigs- och tortyrskador vilka utöver den fysiska
funktionsnedsättningen även drabbas av psykisk ohälsa. Verksamheten ska
ha ett länsövergripande uppdrag och ses som ett komplement till de
insatser övriga vårdgivare inom habiliteringen erbjuder målgruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för upphandlingen ryms inom befintlig budget.
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Konsekvenser för patientsäkerhet
Att bibehålla vårdtjänsten psykosocial habilitering innebär att fler personer
med funktionsnedsättning får ett alternativ till befintlig habilitering vilket
gagnar valfriheten och därmed patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Genom att utvidga målgruppen för vårdtjänsten enligt förslaget i detta
tjänsteutlåtande förväntas habiliteringsutbudet bli mer jämlikt.
Miljökonsekvenser
Beslutet innebär inga negativa konsekvenser för miljön.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef

HSN 2016-0614

