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Hälso- och sjukvårdsnämnden
2016-11-22

Upphandling av armprotesmottagning och gåskola
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla armprotesmottagning och gåskola
enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-03
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra åt hälso- sjukvårdsdirektören att upphandla
armprotesmottagning och gåskola

att

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

Förvaltningens motivering till förslaget
Nuvarande verksamhet
Bräcke diakoni bedriver armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk
specialistläkarmottagning vid Rehabcenter Sfären och Capio Rehab Dalen
bedriver gåskola för geriatriska patienter vid Dalens sjukhus.
Målgruppen för armprotesmottagningen är patienter med enkelsidiga eller
dubbelsidiga armamputationer eller medfödda skador på övre
extremiteterna samt personer med Raynauds fenomen, vilket står för
köldintolerans i händer och eller fötter.
Målgruppen för gåskolan är patienter i alla åldrar oavsett boendeform som
efter amputation bedöms kunna bli funktionella protesgångare för kortare
och längre sträckor. Gåskolan har ett nära samarbete med ortopedtekniska
verksamheter för justering av proteser.
Vårdtjänsten innehåller bland annat förskrivning och utprovning av
hjälpmedel samt träning, uppföljning och utvärdering av
protesanvändning.
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Bräcke diakoni
Kostnaden för avtalet uppgick till cirka 7,2 miljoner kronor år 2015. Antalet
patienter på de olika enheterna uppgick till cirka 260 patienter fördelat på cirka
560 besök på armprotesmottagningen, cirka 1 040 patienter fördelat på cirka 1
060 besök på ortopedteknisk läkarmottagning samt cirka 300 patienter fördelat
på 2 700 besök på gåskolan.
Capio Rehab Dalen
Kostnaden för avtalet uppgick till 763 000 kronor år 2015. Antalet patienter
uppgick till cirka 70 individer fördelat på cirka 750 besök.
De båda vårdgivarna har bedrivit verksamheten i många år. Avtalen har
förlängts vid flertal tillfällen och kan inte förlängas ytterligare efter 31
december 2017.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att armprotesmottagning och gåskola upphandlas
enligt LOU. Förvaltningen ska utreda hur specialistläkarmottagningen kan
inkluderas i uppdragen. I samband med en upphandling bör en översyn
genomföras av vilka patienter som har behov av insatserna vid
armprotesmottagning och gåskola, hur fördelningen av mottagningar i
länet ska fördelas samt vilka patienter som skulle kunna få sina behov av
träning tillgodosedda inom till exempel primärvårdsrehabilitering.
Ekonomiska konsekvenser
Förfrågningsunderlaget anpassas till gällande budgetram.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Förslaget bedöms inte få några miljökonsekvenser.
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