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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård på
Bromma sjukhus
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att upphandla geriatrisk öppen- och slutenvård
på Bromma sjukhus för företrädesvis den äldre befolkningen i stadsdelarna
Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta samt
Ekerö kommun enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i seniorvårdsberedningen.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att upphandla geriatrisk
öppen- och slutenvård på Bromma sjukhus för företrädesvis den äldre
befolkningen i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista,
Rinkeby och Spånga-Tensta samt Ekerö kommun enligt lag (2016:1145)
om offentlig upphandling (LOU).
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att förlänga vårdavtalet
med Stockholms sjukhem Geriatrik Bromma rörande geriatrisk öppenoch slutenvård på Bromma sjukhus tills ett nytt avtal kan träda i kraft,
som längst till och med den 28 februari 2021.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma med
förslag på upphandlingsdokument, enligt lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU), för geriatrisk öppen- och slutenvård.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Målgrupp för den geriatriska slutenvården är patient som är biologiskt
åldrad med funktionell svikt och som är beroende av andra för att klara sitt
dagliga liv eller har flera samtidiga hälsoproblem. Patienten har ett
försämrat hälsotillstånd eller är i behov av rehabilitering eller har behov av
fortsatt vård efter vård vid akutsjukhus och vars tillstånd fordrar ett
geriatriskt multiprofessionellt teamarbete. Fokus är att utifrån patientens
förutsättningar och önskemål uppnå bästa medicinska och
rehabiliteringsmässiga resultat och så hög grad av autonomi som möjligt.
Den geriatriska öppenvårdens målgrupp är främst patienter, 65 år och
äldre, som har genomgått basal minnesutredning i primärvården och som
är i behov av en utvidgad minnesutredning. I öppenvårdsuppdraget ingår
även återbesök efter ett slutenvårdstillfälle samt vissa rehabiliteringsinsatser som inte kan tillgodoses via primärvårdens rehabilitering.
En central del i arbetssättet runt den geriatriska patienten är
nätverksbyggande i närområdet mot husläkarverksamhet, basal
hemsjukvård, anhöriga samt kommunal verksamhet såsom hemtjänst,
särskilda boenden med mera.
Verksamhetens omfattning
Omslutning enligt budget för 2019 är 208 miljoner kronor, exklusive
hyreskostnader, gällande öppen- och slutenvård på Bromma sjukhus.
Geriatriken i Stockholms län utförs vid tolv kliniker varav fem är
upphandlade enligt LOU.
Överväganden
För att säkra den geriatriska vården på sjukhuset i avvaktan på villkor och
tidpunkt för en försäljning och för att förhindra ett glapp mellan vårdavtal
föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören förlänger befintligt avtal
som löper ut den 30 april 2020 som längst till och med den 28 februari
2021.
Samtidigt som detta behöver hälso- och sjukvårdsförvaltningen påbörja en
ny upphandling för en ny avtalsperiod. Därför föreslås upphandling med
avtalsperiod från och med den 4 januari 2021 till och med den 3 januari
2023, med möjlighet till förlängning i två år. Enligt beslut i
landstingsfullmäktige har försäljning av Bromma sjukhus inletts.
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Försäljningen har annonserats. Om försäljning av fastigheten sker under
upphandlingsperioden kommer upphandlingen att avbrytas.
Anledningen till den korta avtalstiden är att hälso-och
sjukvårdsförvaltningen vill ha möjlighet att synkronisera avtalstiderna för
de geriatriska vårdavtalen.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser kommer att identifieras i samband med framtagandet av
upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget bidrar till att tillhandahålla en god patientsäkerhet till geriatrisk
öppen- och slutenvård för länets äldre befolkning.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget bidrar till att fortsatt tillhandahålla en god tillgänglighet till
geriatrisk öppen- och slutenvård för länets äldre befolkning.
Miljökonsekvenser
Förslaget medför inga förändringar avseende miljökonsekvenser.
Administrativa konsekvenser
Förslaget medför inga förändringar avseende administrativa konsekvenser.

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Björn Eriksson, 2019-10-04
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