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Förlängning av avtal med Scandinavian MediCopter
AB om ambulanshelikoptertjänst
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag till beslut om en tillfällig förlängning av nuvarande
avtal rörande ambulanshelikoptertjänst fram till dess att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) kan teckna ett nytt långsiktigt avtal.
Upphandling inför nytt avtal har pågått i två steg från 2014 och
tilldelningsbeslut fattades den 19 april 2016 där uppdraget tilldelades
Scandinavian MediCopter AB (SMC). En utdragen överprövning pågår för
närvarande av detta tilldelningsbeslut där förvaltningsrätten ännu inte har
fattat beslut. Detta innebär att HSF inte kan teckna avtal med stöd av
tilldelningsbeslutet. På grund av detta måste det nuvarande avtalet tillfälligt
förlängas för att säkerställa ambulanshelikoptertjänsten fram till dess att
ett nytt långsiktigt avtal kan tecknas. Förlängningsavtalet kommer att gälla
från den 1 november 2016 fram till dess att HSF har tecknat ett nytt avtal
och datum för ny avtalsstart är fastställt.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-15
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Scandinavian MediCopter AB,
organisationsnummer 556617-7084, om ambulanshelikoptertjänst för
perioden 1 november 2016 fram till dess att nytt avtal tecknats efter
lagakraftvunnet tilldelningsbeslut, dock längst till och med 31 oktober
2017. Avtalet kan därefter förlängas med tolv (12) månader i taget
fram till dess att upphandlingen kan avslutas och nytt avtal tecknats
efter lagakraftvunnet tilldelningsbeslut.

att

omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 18 december 2007 om att teckna
avtal gällande ambulanshelikopter- och akutläkarbiltjänst med Scandinavian
MediCopter AB (SMC). Nuvarande avtal gäller fram till och med den 31 oktober
2016.
Upphandling inför nytt avtal har pågått i två steg från 2014. Den 29 juni 2015
beslutade förvaltningsrätten i Stockholm att den tidigare upphandlingen av
ambulanshelikoptertjänst skulle göras om. HSF har därefter genomfört en
upphandling med ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU).
Den 1 december 2015 godkände hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
förslag till nytt förfrågningsunderlag för upphandling av
ambulanshelikoptertjänst. Efter att upphandlingen genomförts, beslutade
HSN den 19 april 2016 att tilldela SMC uppdraget (HSN 2016-0754).
Beslutet har därefter överklagats av H-Bird Aviation Services AB.
Förvaltningsrätten i Stockholm har ännu inte fattat beslut i ärendet och den
31 oktober 2016 löper nu gällande avtal ut. Den juridiska processen har
inneburit att upphandlingen inte bedöms kunna avslutas i tid, varför
Stockholms läns landsting (SLL) inte kommer att kunna ingå ett nytt avtal
enligt den tidplan som upphandlingen bygger på.
Ambulanshelikoptertjänsten är en viktig prehospital resurs inom SLL och
den måste kunna säkerställas fram till dess att ett nytt långsiktigt avtal kan
träda i kraft och ny avtalsstart kan fastställas. Mot denna bakgrund måste
tillgången till tjänsten säkerställas genom ett tillfälligt avtal. Med beaktande
av rådande omständigheter, bedömer HSF att det föreligger grund för att
direkttilldela den befintliga vårdgivaren (SMC) denna förlängning. Detta
med hänvisning till synnerlig brådska enligt 4 kap. 5 § tredje punkt i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling. HSF har även övervägt
förutsättningarna för att en alternativ part ska erbjudas möjlighet att utföra
tjänsten under förlängningsperioden. HSF bedömer dock att det inte finns
tidsmässiga förutsättningar för annan part att på så kort varsel inrätta en
patient- och rutinsäkrad tjänst för denna period.
För att säkerställa fortsatt tillgång till ambulanshelikoptertjänsten och
kontinuiteten i denna, föreslår därför HSF att det nuvarande avtalet med
SMC förlängs från den 1 november 2016 fram till dess att ett nytt långsiktigt
avtal kan träda i kraft. Avtalet gäller till och med den 31 oktober 2017 med
möjlighet till förlängning tolv (12) månader i taget.
Under den gångna avtalsperioden har HSF följt upp verksamheten löpande.
Resultatet av uppföljningarna innebär att förvaltningen har ett fortsatt
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förtroende för vårdgivaren. Avtalet följer de gemensamma
uppdragsbeskrivningar som tidigare fastställts.
Tjänstens omfattning
Nuvarande avtal, liksom den föreslagna förlängningen, omfattar såväl
ambulanshelikopter- som akutläkarbiltjänst. Verksamheten bedrivs av
Scandinavian MediCopter AB. Underleverantör med ansvar för bemanning av
sjukvårdspersonal är Samariten Ambulans AB. Ambulanshelikoptrarna är
lokaliserade i Mölnvik i Gustavsberg och akutläkarbilen i Nacka.
Ambulanshelikoptertjänsten omfattar en ambulanshelikopter som är i drift
dygnet runt under årets alla dagar. En option finns om ytterligare en
ambulanshelikopter i drift under perioden 15 maj till 15 september mellan
klockan 07.00-19.00. Denna option har nyttjats under hela avtalsperioden.
En ambulanshelikopter bemannas med en pilot, en HEMS-crew (sjukvårdare) och
en anestesisjuksköterska. Ambulanshelikopter utför huvudsakligen
primäruppdrag, det vill säga transport av sjuk eller skadad patient från
skadeplats till vårdinrättning. Under 2015 uppgick antalet uppdrag till 2500,
varav 80 procent utgjordes av uppdrag med högsta prioritet, prioritet 1 uppdrag,
där patient bedöms ha akuta livshotande symtom.
Landstingets akutläkarbil är i tjänst mellan 07.00-21.00 alla dagar och är
bemannad med en läkare och en ambulanssjukvårdare. Akutläkarbilens uppdrag
handlar oftast om tidskritiska uppdrag med svårt sjuk eller skadad patient. Under
2015 utfördes 2 680 uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningen kopplat till nuvarande avtal, liksom till den föreslagna
förlängningen, innefattar två delar varav en del utgör ersättning för
ambulanshelikoptertjänsten och en del för akutläkarbiltjänsten. Ersättningen för
ambulanshelikoptertjänsten uppgick år 2015 till 63,3 miljoner kronor. Under
förlängningsperioden, kommer ersättningen avseende helikoptertjänsten att öka
något och uppgå till 67,1 miljoner kronor per år. Detta innebär att ersättningen
under den föreslagna förlängningsperioden, inklusive akutläkarbiltjänsten,
kommer att uppgå till 72,3 miljoner kronor per år. Kostnadsökningen under den
föreslagna förlängningsperioden beror på de verksamhetsmässiga
kostnadsökningar som uppstått till följd av den utdragna upphandlings- och
överprövningsperioden.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet beräknas innebära oförändrade konsekvenser för
patientsäkerheten.
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet beräknas innebära oförändrade konsekvenser för jämställd och
jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet beräknas innebära oförändrade miljökonsekvenser.
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