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Förlängning av avtal med Aktiv Ortopedteknik i
Stockholm AB i ortopedteknisk verksamhet
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 1 april 2014 beslutat att teckna avtal
med Aktiv ortopedteknik i Stockholm AB (tidigare Ortopedservice i
Stockholm Ortopedingenjören AB). Avtalet är treårigt och kan förlängas till
och med 30 september 2018. I ärendet föreslås att avtalet förlängs till 30
september 2018 i avvaktan på att ny upphandling av ortopedteknisk
verksamhet är genomförd.
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 teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Aktiv ortopedteknik i Stockholm AB om
ortopedteknisk verksamhet i Stockholms län landsting för tiden 1
oktober 2017 till 30 september 2018.

Förvaltningens motivering till förslaget
Förvaltningen har löpande följt upp verksamheten. Uppföljningarna sker
enligt avtalade kriterier; säker vård, effektiv vård, jämlik vård, vård i rimlig
tid samt miljö. Uppföljningen sker även efter de kvalitetskrav som låg till
grund för rangordningen i avtalet; brukarsäkerhet, tillgänglighet,
kompetens samt bemötande. Resultatet av uppföljningarna innebär att
förvaltningen har ett fortsatt stort förtroende för vårdgivaren.
Avtalet följer de gemensamma uppdragsbeskrivningar som tidigare
fastställts. Det är inte avsikten att i samband med en förlängning av ett
avtal ändra på uppdrag, avtal eller ersättningsnivåer.
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Upphandling av ortopedteknisk verksamhet påbörjas hösten 2016. Avtalet
med Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB förlängs till förväntad avtalsstart
för nytt avtal om ortopedteknisk verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för ortopedtekniska hjälpmedel från Aktiv Ortopedteknik AB är
oförändrad under förlängningen.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förlängningen förväntas inte medföra några negativa konsekvenser för
patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förlängningen förväntas inte medföra några negativa konsekvenser för
jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Förlängningen förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.
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