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Revidering av förfrågningsunderlag för
vårdvalsområdet intensivträning för barn och
ungdomar med rörelsenedsättning
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag för
vårdvalsområdet intensivträning för barn och ungdomar med
rörelsenedsättning till att även omfatta intensivträning för vuxna personer
med rörelsenedsättning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-14
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för vårdval.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att inkludera vuxna i
förfrågningslaget för vårdvalsområdet intensivträning för barn och
ungdomar med rörelsenedsättning genom en revidering av det
aktuella förfrågningsunderlaget

att

benämna det reviderade förfrågningsunderlaget för vårdvalet
"Intensivträning för personer med rörelsenedsättning"

att

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

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) infördes 1 april 2014 med tre
möjliga inriktningar
• traditionell fysioterapi och arbetsterapi
• konduktiv pedagogik
• annan metod
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I dagsläget finns en vårdgivare i detta vårdval, Move & Walk AB, som är
godkända för att arbeta enligt konduktiv pedagogik.
Målgruppen för avtalet är barn och ungdomar 1-19 år med varaktig
funktionsnedsättning på grund av:
• cerebral pares (cp),
• cp-liknande tillstånd (förvärvad eller medfödd)
• ryggmärgsbråck
Omfattningen är en intensivträningsperiod per patient och år under fyra
sammanhängande veckor (totalt 16 träningstillfällen á två-tre timmar).
Utformning av ett individuellt träningsprogram för egenvård samt ett
uppföljningsbesök mellan träningsperioderna ska också ingå. Syftet är att
träningen ska leda till att patienten utvecklar sin motoriska funktion samt
förmåga att klara vardagsfärdigheter (ADL).
År 2015 deltog totalt 132 barn- och ungdomar i verksamheten till kostnaden
2 638 400 kronor.
Intensivträning för vuxna med medfödd eller förvärvad rörelsenedsättning
finns i ett annat avtal enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU) som gäller från 1 juni 2014 till och med 31 maj 2018. Intensivträning
för vuxna drivs av Rehab Station, Stockholm AB.
År 2015 deltog totalt 176 vuxna personer i verksamheten till kostnaden
1 840 900 kronor.
Målgruppen för LOU-avtalet är personer 18 år och äldre med medfödd eller
tidigt förvärvad rörelsenedsättning samt personer med rörelsenedsättning
på grund av senare förvärvad hjärnskada orsakad av yttre trauma.
Målgruppen för LOU-avtalet är därmed mer omfattande än målgruppen för
nuvarande vårdval.
Landstingets juridiska avdelning delar utredarens bedömning i regeringens
proposition till LOV där det framgår att valfrihetssystem kan finnas
parallellt med LOU-upphandlad verksamhet inom samma område.
För att uppnå konkurrensneutralitet mellan den LOU-upphandlade
driftentreprenaden och LOV-leverantörer ska det säkerställas att det så
långt som möjligt ställs likvärdiga krav i förfrågningsunderlagen. Det
behöver också säkerställas att vårdutbud och kvalitet utifrån
vuxenperspektivet som nu finns i det upphandlade uppdraget för vuxna
bibehålls när målgruppen vid revideringen inkluderas i
förfrågningsunderlaget för vårdvalet.
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Aktuellt
Det har framförts behov och önskemål från unga vuxna som tagit del av
intensivträningen enligt konduktiv pedagogik att få möjlighet att fortsätta
träna enligt konceptet även efter 19 års ålder. Hälso-och
sjukvårdsförvaltningen har utrett möjligheterna att utöka vårdvalet för
intensivträning barn till att även omfatta vuxna. I detta ärende föreslås en
revidering av förfrågningsunderlaget för barn och ungdomar till att även
omfatta vuxna och de tre ovan nämnda metoderna.
Benämningen på det reviderade förfrågningsunderlaget för vårdvalet
föreslås vara: Intensivträning för personer med rörelsenedsättning.
Revidering av uppdragsbeskrivning föreslås gälla de tre olika kategorierna
barn, ungdomar och vuxna i syfte att tillgodose de olika gruppernas behov.
Träningsinsatserna föreslås bedrivas i separata grupper barn, ungdomar,
vuxna.
Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna förändringen innebär viss kostnadsökning eftersom en
träningsperiod enligt LOV är dyrare jämfört med motsvarande
träningsperiod i den upphandlade verksamheten. Kostnadsökningen
avseende konduktiv pedagogik för 30 vuxna patienter beräknas till
cirka 820 000 kronor årligen.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Bifall till förslaget om godkännande innebär oförändrade konsekvenser
för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget kan medföra positiva konsekvenser för jämställd och jämlik vård
genom att förändringen kan leda till ökat utbud av vårdgivare och metoder.
Miljökonsekvenser
Bifall till förslaget om godkännande innebär ringa påverkan på miljön.
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