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Antagande av leverantör - upphandling av barn- och
ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen
med geografiskt områdesansvar inom kommunerna
Tyresö, Haninge och Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) godkände den 24 maj 2016 hälsooch sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag för upphandling
av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen med
geografiskt områdesansvar inom kommunerna Tyresö, Haninge och
Nynäshamn. Upphandlingen har nu genomförts och i ärendet föreslås att
leverantör antas och hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa
avtal med denna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-10
Förslag till beslut
att

anta Prima barn- och vuxenpsykiatri AB som leverantör för barn- och
ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen med
geografiskt områdesansvar inom kommunerna Tyresö, Haninge och
Nynäshamn

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Prima
barn- och vuxenpsykiatri AB, organisationsnummer, 556740-8918,
för perioden 2017-01-01 till 2021-05-31.

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Upphandlingens omfattning
Denna upphandling avser barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård med
mottagningsverksamhet i Handen och områdesansvar inom kommunerna
Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Upphandlingen omfattar cirka 2 900
patienter årligen, konsultationer samt samverkan med vårdgrannar och
andra huvudmän i området.
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Upphandlingens genomförande
Upphandlingen har genomförts som ett förenklat förfarande enligt 15 kap
lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091). Upphandlingen har genomförts av SLL Upphandling på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En projektgrupp har funnits med handläggare från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, medicinskt sakkunnig samt representanter från SLL
Upphandling. Styrgrupp för projektet har bestått av representanter från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Vid anbudstidens utgång hade följande anbud inkommit

Anbudsnummer

Anbudsgivare

1

Capio Hjärnhälsan AB (556760-8673)

2

PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(556740-8918)

Kvalificering och utvärdering
De Anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven samt övriga administrativa krav går vidare till utvärdering av anbud. Samtliga anbudsgivare har
uppfyllt kvalificeringskraven samt övriga administrativa krav och gått vidare till utvärdering av anbud.
Stockholms läns landsting (SLL) kommer att anta det anbud som är det
ekonomiskt mest fördelaktiga med avseende på nedanstående
tilldelningskriterier.
•

Pris och kvalitet

Utvärderingskriterium Pris
Med tilldelningskriteriet pris avses anbudspris enligt bilaga 4, prisbilaga.
Detta utgörs av ett totalt pris för ett års verksamhet i 2017 års prisnivå vid
uppfyllda volymer.
Anbudsgivarna har lämnat följande anbudspriser
Anbudsgivare

Anbudspris

Capio Hjärnhälsan AB

36 800 000 kr

PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

38 944 000 kr
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Utvärderingskriterium Kvalitet
Med tilldelningskriteriet kvalitet avses de Kvalitetsredogörelser som ska
lämnas in enligt förfrågningsunderlaget och som kan generera prisavdrag.
Anbudsgivaren ska lämna in tre kvalitetsredogörelser, en per
underkriterium.
Underkriterierna för kvalitet är:
1. att vården ska leda till en förbättring av patientens tillstånd
2. att patientens behov ska tillgodoses med hjälp av kunskapsbaserade
metoder
3. att vården ska ha god tillgänglighet och baseras på patientens delaktighet.
Det maximala prisavdraget för samtliga underkriterier är 4 050 000
kronor, fördelade med 1 350 000 kronor per underkriterium. För fullt
prisavdrag ska anbudsgivarens beskrivning vara tillfullo utöver ska-kraven
som krävs för att uppnå målet. Inget prisavdrag erhålles om innehållet i
beskrivningen är i enlighet med ska-kraven och halvt prisavdrag om
beskrivningen är delvis utöver ska-kraven.
Prisavdraget görs endast vid anbudsutvärderingen och påverkar inte den
vinnande anbudsgivarens framtida ersättning.
Anbudsgivarna har efter utvärdering erhållit följande prisavdrag:
Anbudsgivare

Prisavdrag

Capio Hjärnhälsan AB

900 000 kr

PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

3 600 000 kr

Resultat av utvärdering
Anbudspriset minskat med prisavdraget för kvalitet blir ett
utvärderingspris. Efter denna beräkning har anbudsgivarna erhållit
nedanstående utvärderingspriser. Det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet är det anbud som erhållit lägst utvärderingspris.
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Anbudsgivare

Utvärderingspris

Capio Hjärnhälsan AB

35 900 000 kr

PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

35 344 000 kr

Den anbudsgivare som erhållit lägst utvärderingspris och som ska antas
enligt förfrågningsunderlaget är Prima barn- och vuxenpsykiatri AB.
Prima barn- och vuxenpsykiatri AB föreslås bli antagen som leverantör.
Konsekvenser av upphandlingen
Verksamheten kommer att drivas enligt den uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan och ersättningsmodell som tidigare fastställts.
Uppdraget innebär hög tillgänglighet till såväl första bedömning som till
behandling och utredning liksom anpassade öppettider utifrån patientens
behov.
Tydligare krav på fast vårdkontakt, ökad delaktighet för patienten, information och inflytande över vårdens innehåll ingår. Kognitivt stöd och hjälpmedel finns i vårdutbudet.
Områdesansvaret inom kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn
innebär bland annat regelbundna konsultationer till tio
barnhälsovårdscentraler, tre mödrahälsovårdsmottagningar samt tre
ungdomsmottagningar som finns inom dessa kommuner. Det innebär även
att strukturell samverkan ska finnas med vårdgrannar och andra huvudmän
i området samt att ta fram lokala samverkansrutiner tillsammans med
samarbetspartners i området. Patientlagens bestämmelser om patientens
fria val till öppenvård gäller.
Upphandlingen innebär en tydligare koppling mellan uppföljning, uppnådd
kvalité och vad som utlovas i vårdgivarens anbud. Om det vid uppföljning
visar sig att det som vårdgivaren utlovat i sitt anbud inte uppnås kommer i
ett första steg en handlingsplan begäras in för att rätta till bristerna, om så
ej sker kan ett vite på högst 6 procent av den beräknade ersättningen tas ut.
Avtalet gäller för perioden den 1 januari 2017 till och med den 31 maj 2021.
Därefter har hälso- och sjukvårdsförvaltningen möjlighet att förlänga
avtalet, en eller flera gånger, upp till en maximal tid av fyra år.
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Beställaren tillhandahåller lokaler för verksamheten som Vårdgivaren disponerar utan kostnad.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för den upphandlade verksamheten under det första verksamhetsåret uppskattas till 38 944 000 kronor, exklusive lokalkostnad.
Kostnaden ryms inom nuvarande budgetram.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Sammantaget förväntas avtalet få positiva konsekvenser för patientsäkerheten. I kvalitetsutvärderingen har stor vikt lagts vid arbetsätt som främjar
hög patientsäkerhet såsom hög tillgänglighet, att vården kommer att bedrivas utifrån bästa tillgängliga metoder, personalens kompetens, barnets och
familjens delaktighet i behandlingsplanering samt att vårdgivaren har en
hög nivå på egenkontroll av vårdprocesser.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget bedöms få oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik
vård.
Miljökonsekvenser
Förslaget bedöms få oförändrade miljökonsekvenser.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Åsa Himmelsköld
Avdelningschef
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