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Upphandling av ortopedteknisk verksamhet
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av ortopedteknisk
verksamhet för Stockholms läns landsting, enligt lag (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-07-07
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
ortopedteknisk verksamhet för Stockholms län

att

återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till
förfrågningsunderlag för upphandling av ortopedteknisk verksamhet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Efter upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)
ingicks ramavtal 1 oktober 2014 med:
• TeamOlmed Nord AB
• Linds Ortopediska AB
• Ortopedservice i Stockholm Ortopedingenjören AB
• Ortopedian AB
Avtalens giltighetstid är till och med 30 september 2017. Förvaltningen föreslår
hälso- och sjukvårdsnämnden i två separata ärenden, för de avtal som överstiger
50 miljoner kronor i årsomsättning, att använda möjligheten att förlänga avtalen
med ett år. En ny upphandling behöver påbörjas då avtalen löper ut den
30 september 2018.
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Under avtalstiden har ägarbyte genomförts av Ortopedservice i Stockholm
Ortopedingenjören AB. Bolaget ägs nu av företaget Otto Bock AB och har ändrat
namn till Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB. Ortopedian AB har ändrat namn
under avtalstiden och heter nu Ortopedia Ortopedtekniska Center AB.
Avtalet är ett ramavtal med fyra leverantörer som alla har ett totalansvar för en
komplett ortopedteknisk verksamhet. Verksamheterna har ansvar för
behovsbedömning, utprovning, tillverkning, förskrivning, information,
uppföljning samt reparation och justering av ortopedtekniska hjälpmedel. De
ortopedtekniska verksamheterna har flera verksamhetsställen och finns förutom i
centrala Stockholm även i Huddinge, Danderyd, Solna och Södertälje.
Remiss till ortopedteknisk verksamhet skrivs i de flesta fall av specialistläkare.
Under nuvarande avtalsperiod har brukarens val styrt valet av ortopedteknisk
verksamhet.
I verksamheten förskrivs hjälpmedel inom följande ISO-koder (kostnad i
procent av totalkostnaden 2015)
0603 - Spinala ortoser
0604 - Ortoser för buken
0606 - Övre extremitetsortoser
0612 - Nedre extremitetsortoser
0618 - Övre extremitetsproteser
0624 - Nedre extremitetsproteser
0633 - Ortopediska skor

(5 %)
(1 %)
(4 %)
(50 %)
(2 %)
(12 %)
(23 %)

Ekonomiska konsekvenser
Under 2015 var den totala kostnaden för ortopedteknisk verksamhet cirka
248 miljoner kronor. Av dessa var cirka 213 miljoner kronor förskrivna
ortopedtekniska hjälpmedel, övriga 35 miljoner kronor är behandlingshjälpmedel
som avropas på detta avtal. Kostnaden för ortopedtekniska hjälpmedel har ökat de
senaste åren. 2014 var totalkostnaden för ortopedtekniska hjälpmedel 230 miljoner
kronor, varav 30 miljoner kronor var kostnader för behandlingshjälpmedel.
Antalet unika patienter/brukare har under denna tid ökat från 35 000 (2014) till
39 000 (2015). Kostnaden för ortopedtekniska hjälpmedel minskades med cirka
5 procent vid nuvarande avtal som startade oktober 2014.
En upphandling av verksamheten säkerställer rätt pris, men beroende av ökat
hjälpmedelsbehov, förändrade behandlingsmetoder samt ökade volymer är framtida
kostnader svåra att förutsäga.

3 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Konsekvenser för patientsäkerhet
Upphandlingen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Upphandlingen bedöms stödja förutsättningarna för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Upphandlingen förväntas inte medföra några förändringar avseende
miljökonsekvenser.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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