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Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande
upphandling av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden skriver Socialdemokrater
att det är uppenbart att landstinget tecknat avtal med en leverantör som
lagt ett orimligt lågt pris och dessutom tecknat ett avtal som går att tolka
lite hur man vill.
Därför vill Socialdemokrater:
- Att landstinget omgående avslutar avtalet med OneMed gällande
förbrukningsmedel.
- Att landstinget genomför en revision av den aktuella upphandlingen
gällande upphandling av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel.
- Att landstinget genomför en hearing för brukare och patientorganisationer
om hur upphandlingen av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel ska gå till i framtiden för att kunna ge det bästa till
patienten.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Skrivelse från Socialdemokraterna
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Under 2014 gjorde hälso- och sjukvårdsförvaltningen en ny upphandling av
olika typer av förbrukningshjälpmedel. Upphandlingen var en så kallad
funktionsupphandling. Det innebär att landstinget efterfrågar en
funktionalitet till exempel behov av kompression för ben eller arm utan att
precisera vilka exakta produkter som ska användas.
För varje funktion kan det förekomma många olika produkter som kan lösa
ett och samma funktionsproblem. Till exempel kan en mängd olika typer av
stödstrumpor behövas.
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Varje funktion delas sedan upp i två olika sortimentsgrupper, ett
förstahandsval och ett andrahandsval. Under respektive grupp kan det
finnas en till flera produkter/artiklar. Sortimentet inom förstahandsvalet
ska täcka behovet för minst 91 procent av länets invånare som har behov av
den funktionen. För ett fåtal som har särskilda behov krävs ett mer
individualiserat och särskilt sortiment (andrahandsvalet).
Omgående avsluta avtalet
Eftersom landstinget och leverantören inte kunde enas om tolkningen av
avtalet valde man att göra ett avslutsavtal. Innebörden är att OneMed
fortsätter att leverera förbrukningshjälpmedel på samma sätt som tidigare
fram till maj 2018. Det innebär att det ursprungliga avtalet förkortas med
cirka två år. Det finns också ett takpris i avslutsavtalet som innebär att
OneMed inte får fakturera mer än 450 miljoner kronor per driftsår.
Avslutsavtalet reglerar också hur det ska gå till ifall produkter måste flyttas
mellan första- och andrahandsval.
För att vara säker på att alla de som är beroende av att få sina
förbrukningshjälpmedel ska kunna få det utan avbrott värnade hälso- och
sjukvårdsförvaltningen om säkra leveranser. Det tar tid att sätta upp villkor,
genomföra en eventuell upphandling, teckna avtal så att en eventuell ny
lösning kan vara färdig att leverera förbrukningshjälpmedel till maj 2018.
Genomför en revision
Hälso- och sjukvårdsdirektören har bett landstingsstyrelsens förvaltning att
genomföra en händelseanalys för att klargöra vad som hänt under hela
processen från anbud till avslutsavtal. Slutsatserna från händelseanalysen
ska ligga till grund för att göra bättre upphandlingar med tydligare avtal
som minskar risken för att det ska finnas utrymme för olika tolkningar.
Genomför en hearing
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 27 september 2016
att hälso- och sjukvårdsdirektören ska förbereda ett återförande av
hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i egen regi.
I samband med detta kommer hearings att genomföras med
brukarorganisationer och förskrivare ute i vården för att samla in
synpunkter som bör beaktas inför att utforma ett nytt uppdrag.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Åsa Himmelsköld
Avdelningschef
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Gällande upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel
Vi socialdemokrater är mycket oroade över sättet som det alliansledda styret i Stockholms läns landsting har valt att upphandla hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel. Det är uppenbart att landstinget har tecknat avtal med en leverantör som
lagt ett orimligt lågt pris. Dessutom har landstinget tecknat ett avtal som går att tolka
lite hur man vill.
Socialdemokraterna i landstinget har vid flera tillfällen kritiserat hur denna upphandling har gått till. Vi valde därför att inte delta i beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 oktober 2014 när OneMed fick uppdraget att leverera förbrukningshjälpmedel.
Den alliansstyrda ledningen godkände dock upphandlingen utan synpunkter, och
uttryckte dessutom förhoppningar om att kostnader skulle sparas. Istället blev det
tvärtom. Redan efter ett år är kostnaderna uppe i 465 miljoner, vilket nästan är kostnaden för hela avtalsperioden, 500 miljoner. Det visar sig dessutom att landstinget
inom ramen för avtalet har handlat kompressionsstrumpor för 6 000 kronor paret.
Vi socialdemokrater är också mycket kritiska till att den alliansstyrda ledningen i
landstinget väljer att reagera så sent på att kostnaderna för avtalet med OneMed börjat skena. Trots att landstinget redan i september 2015 upptäckte ökade kostnader,
och att kompressionsstrumpor för 6 000 kr köps in, så sätter man inte ner foten. Det
ska dröja så långt som efter sommaren 2016 innan man agerar. Förvaltningen har nu
beslutat att låta avtalet löpa ända till år 2018, vilket kommer att innebära en miljardkostnad.
Därför vill vi socialdemokrater:
-

Att landstinget omgående avslutar avtalet med OneMed gällande förbrukningsmedel.
Att landstinget genomför en revision av den aktuella upphandlingen gällande
upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel.
Att landstinget genomför en hearing för brukare och patientorganisationer om
hur upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel ska
gå till i framtiden för att kunna ge det bästa till patienten.

