1 (2)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-10-11

Handläggare:
Marit von Rosen

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2016-11-22

Förlängning av avtal med Sirius Omsorg Holding AB
om liggande persontransporter
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om förlängning av gällande avtal
rörande tjänsten liggande persontransporter. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har sedan den 2 juni 2010 ett avtal om tjänsten liggande
persontransporter med Sirius Omsorg Holding AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av avtal med Sirius Omsorg Holding AB,
organisationsnummer 556148-4626, om liggande persontransporter
för tiden 3 mars 2017 till och med 3 mars 2018.

Förvaltningens motivering till förslaget
De utmaningar och utvecklingsbehov som den prehospitala
vårdorganisationen står inför kräver att de enskilda tjänsternas roll och
uppdrag ses över. Detta, samt inriktningen avseende framtidens
prehospitala vård (HSN 1504-0537), innebär att det finns frågeställningar
som behöver utredas som påverkar uppdraget och dess
verksamhetsinnehåll. Förändringar behöver också ske mot bakgrund av de
strukturella förändringar som ”Framtidens hälso- och sjukvård” medför.
Hur upphandlingsunderlag och kommande uppdrag utformas är strategiskt
viktigt, varför nödvändig tid bör ges till detta. Av detta skäl föreslår
förvaltningen att nuvarande avtal med Sirius Omsorg Holding AB om
liggande persontransporter förlängs till och med den 3 mars 2018 i syfte att
upprätthålla tjänsten till dess att en ny upphandlad leverantör kan ta över
tjänsten efter att hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har ingått avtal
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till följd av ett lagakraftvunnet tilldelningsbeslut i en upphandling.
Upphandling av tjänsten har påbörjats och följer beslut av hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) om plan för upphandling av hälso- och sjukvård
och beslut om förlängning av avtal, HSN 1508-0995, samt beslut om
inriktning för den prehospitala vården, HSN 1504-0537.
Mot denna bakgrund ser sig HSF tvungen att säkerställa tjänsten genom ett
tillfälligt avtal. Med beaktande av rådande omständigheter bedömer HSF
att det finns grund för att direkttilldela den befintliga leverantören, Sirius,
denna förlängning. Detta med hänvisning till synnerlig brådska enligt 4
kap. 5 § tredje punkten i lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling. HSF
har även övervägt förutsättningarna för att alternativ part ska erbjudas
möjlighet att utföra tjänsten under avtalsperioden. 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.
Förvaltningen har löpande följt upp verksamheten. Under avtalsperioden
har inga större avvikelser rapporterats. Förvaltningens ambition är att
under kommande förlängning eftersträva att resurserna för tjänsten
liggande persontransporter kan dimensioneras mer flexibelt under dygnet
utifrån de patienttransporter som vårdgivarna har behov av.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för tjänsten uppgick år 2015 till cirka 47 miljoner kronor. I
denna kostnad ingår det aktuella tilläggsavtalet om transport av resenärer i
behov av syrgas. Förslaget väntas inte innebära några ökade kostnader för
tjänsten.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet beräknas innebära oförändrade konsekvenser för
patientsäkerheten.
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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