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Upphandling av barnhospiceverksamhet
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av
barnhospiceverksamhet enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU). Vidare föreslås att nuvarande avtal med Ersta diakoni förlängs i
avvaktan på upphandling och nytt avtal.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-12
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
barnhospiceverksamhet

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag för
upphandling av barnhospiceverksamhet

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga avtalet om
barnhospiceverksamhet med Ersta diakoni till och med den 31
december 2017.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan 2010 avtal med Ersta diakoni
om palliativ vård i sluten vårdform för barn och ungdomar vid Lilla
Erstagården, även kallad barnhospiceverksamhet. Verksamheten är
upphandlad och avtalet förlängt till och med den 31 maj 2016 utan
ytterligare möjlighet till förlängning.
I oktober 2015 flyttade verksamheten in i ett nybyggt hus med åtta vårdplatser
intill den tidigare tillfälliga lokalen som endast hade fem vårdplatser.
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Lilla Erstagården är Sveriges enda barnhospiceverksamhet. Nu, efter snart sex år,
finns den erfarenhet och kunskap som till viss del saknades vid starten. Förutom
de kontinuerliga uppföljningar som förvaltningen gjort av verksamheten gjordes
även en fördjupad uppföljning med hjälp av två externa experter under 2013.
Uppföljningarna visar att det är en välfungerande verksamhet, men att uppdraget
behöver förtydligas och utvecklas.
Förvaltningen föreslår därför att nuvarande avtal med Ersta diakoni
förlängs till och med den 31 december 2017 för att under tiden göra en
översyn av uppdraget och arbeta fram ett förslag till förfrågningsunderlag.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens kostnader för verksamheten är cirka 33 miljoner kronor. De
ekonomiska konsekvenserna kommer att analyseras i samband med den
föreslagna upphandlingen.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Kraven i det kommande förfrågningsunderlaget ska vara formulerade så att
en fortsatt hög patientsäkerhet kan tryggas.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet förväntas leda till ökad jämlikhet för de allra svårast sjuka barnen.
Miljökonsekvenser
Beslutet förväntas inte medföra förändrade konsekvenser för miljön.
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