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Upphandling av planerad specialiserad reumatologisk
rehabilitering
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU) upphandla samt utarbeta förfrågningsunderlag för planerad
specialiserad reumatologisk rehabilitering.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-03
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 planerad
specialiserad reumatologisk rehabilitering

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
Uppdraget avser vuxna patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar, såsom
reumatoid artrit, pelvospondylit och psoriasisartrit. Verksamheten upphandlades
senast 2009 och avtal tecknades med Spenshult AB som bedrev verksamheten till
och med september 2014. En avtalsöverlåtelse gjordes och från och med oktober
2014 bedrivs verksamheten av Stiftelsen Bräcke Diakoni vid Rehabcenter Mösseberg
i Falköping. Avtalet har förlängts till den 31 december 2016.
Uppdraget
Rehabiliteringen utgår från ett multidisciplinärt team som tillsammans med patienten
utformar en individuell rehabiliteringsplan. Målet med rehabiliteringen är att skapa
förutsättningar för så hög hälsorelaterad livskvalité och så hög grad av
självständighet som möjligt. Rehabiliteringen bedrivs i slutenvård under 19 dagar.
Efterfrågan på specialiserad reumatologisk rehabilitering i Sverige har under senare
år varit lägre än beräknat varför avtalet med ett tak om 50 vårdtillfällen per år inte
har utnyttjats. 2015 rehabiliterades 19 patienter.
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Under åren 2011-2015 har antalet patienter som rehabiliterats inom detta program
varierat mellan 15 och 23 personer per år.
Samtidigt som efterfrågan på specialiserad reumatologisk rehabilitering ligger lågt
uttrycker professionen och patientorganisationen att det finns fortsatt behov av att
kunna erbjuda denna typ av rehabilitering. Målgruppen är de patienter vars
rehabiliteringsbehov inte kan tillgodoses i primärvården eller de som är för sjuka för
att klara av en period i klimatvård utomlands.
Behov
Förvaltningens bedömning är att denna rehabiliteringsform ska finnas kvar i SLL:s
vårdutbud och även fortsättningsvis kunna erbjudas patienterna. Behovet är cirka
30-50 vårdtillfällen per år. Förvaltningen har utrett om rehabiliteringen kan vara ett
tilläggsuppdrag till vårdvalet planerad specialiserad rehabilitering inom området
neurologi. Då patientvolymen inte är tillräckligt stor är det alternativet inte lämpligt.
För att upprätthålla kvalité och för att kunna utveckla verksamheten bör
verksamheten bedrivas av en vårdgivare. Förvaltningen har även undersökt om detta
skulle kunna rymmas inom den nya akademiska enheten inom reumatologisk
specialistvård utanför akutsjukhus. Det uppdraget innefattar i dagsläget inte planerad
specialiserad reumatologisk rehabilitering.
Förvaltningen föreslår därför att uppdraget upphandlas enligt LOU. I samband med
detta avser förvaltningen att göra en översyn av uppdraget.
Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden uppgick under 2015 till 1,2 miljoner kronor.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Upphandlingen bedöms medföra oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Upphandlingen bedöms medföra oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik
vård.
Miljökonsekvenser
Upphandlingen bedöms medföra oförändrade konsekvenser för miljön.
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