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Upphandlingsplan för HSN 2021
Ordförandens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer upphandlingsplan för år 2021
enligt föreliggande förslag.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar upphandlade vårdtjänster med
medel avsatta i hälso-och sjukvårdsnämndens internbudget för 2021.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso-och sjukvårdsnämnden 2021 års upphandlingsplan
för vårdtjänster.
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2020-06-24
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Bakgrund
Hälso-och sjukvårdsnämnden har, i syfte att inför budgetarbete 2021 kunna
planera nu överskådliga och långsiktiga förutsättningar för avtal med möjlighet
till förlängning samt för upphandlingar av vårdtjänster, behov av att fastställa
föreliggande upphandlingsplan.
Upphandlingar enligt lag om offentlig upphandling (LOU) och som resulterar i
tecknande av avtal ingår i Region Skånes samlade offentligt finansierade hälsooch sjukvårdsutbud. Vårdtjänstavtalen varierar i omfattning och komplexitet.
Detta ställer därmed olika stora krav på framförhållning inför ställningstagande
av respektive vårdtjänst.
Upphandlingsplanen underlättar såväl för uppdragsgivare som för leverantörer
av vårdtjänster för planering och ställningstagande inför upphörande, förlängning
och förnyad upphandling för de avtal som finna upptagna i planen.
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Hälso-och sjukvårdsnämndens samlade behov av avtal med möjlighet till
förlängning samt av upphandlingar av vårdtjänster har sammanställts i en
upphandlingsplan för 2021 vilken är baserad på nu överskådliga behov. För
att hantera situationer då upphandlingsplanen inte tar hänsyn till uppkomna
förändringar av behov har hälso-och sjukvårdsnämnden möjlighet under
kalenderår föreslå ändringar i eller av upphandlingar.
Det bör noteras att innehåll i upphandlingsplan kommer, i vart och ett av de avtal
med möjlighet till förlängning samt för respektive upphandling av vårdtjänst
som presenteras nedan, föregås av särskilt beslut för respektive i hälso- och
sjukvårdsnämndens beredningsutskott.

Upphandlingsplan
Upphandlingsplanen omfattar följande;
- A - Avtal med möjlighet till förlängning
- B - Upphandlingar

A. Avtal med möjlighet till förlängning

1. Logopedtjänster
Nuvarande leverantör, Konsensus Logopedi & KBT AB i Malmö, (2020 års
ersättningstak uppgår till 4, 37 Mkr) med avtal tom 2022-12-31.
Förlängningsmöjlighet om 2 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas två (2) år.
2. Vårdgarantiavtal
Nuvarande leverantörer, 19 st., (avtalet är taklöst, 2019 års ersättning uppgår till
241 Mkr) med avtal tom 2022-04-30.
Förlängningsmöjlighet om 2 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas ett (1) år.
3. Öppenvård Psykiatri
Nuvarande leverantör, Integrerad Närpsykiatri Malmö AB, (2020
års ersättningstak uppgår till 51 Mkr) med avtal tom 2022-10-31.
Förlängningsmöjlighet om 3 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas tre (3) år.
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4. Öppenvård Psykiatri
Nuvarande leverantör, WeMind Helsingborg, (2020 års ersättningstak uppgår till
33,6 Mkr) med avtal tom 2022-10-31.
Förlängningsmöjlighet om 3 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas tre (3) år.
5. Öppenvård Psykiatri
Nuvarande leverantör, WeMind Lund, (2020 års ersättningstak uppgår till 39,8
Mkr) med avtal tom 2022-10-31.
Förlängningsmöjlighet om 3 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas tre (3) år.
6. Larmtjänst
Nuvarande leverantör SOS Alarm (avtalet är taklöst, 2020 års ersättning uppgår
till 52,4 Mkr) med avtal tom 2021-09-30.
Förlängningsmöjlighet om 2 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas två (2) år.
7. Specialiserad smärtbehandling
Nuvarande leverantör Praktikertjänst AB (2020 års ersättningstak uppgår till 2,3
Mkr) med avtal tom 2021-02-28.
Förlängningsmöjlighet om 1 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas ett (1) år.
8. Inrikes rehabilitering
Nuvarande leverantör Stiftelsen Valjeviken (2020 års ersättningstak uppgår
till 8,2 Mkr) med avtal tom 2022-04-30.
Förlängningsmöjlighet om 1 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas ett (1) år.
9. Neurologi
Nuvarande leverantör NeuroCur AB (2020 års ersättningstak uppgår till 1,3
Mkr) med avtal tom 2021-10-09.
Förlängningsmöjlighet om 1 år finns i avtalet.
Föreslås förlängas ett (1) år

B. Upphandlingar

1. Ätstörningar
Nuvarande leverantör, Resund Behandling AB, (2020 års ersättningstak uppgår
till 9,9 Mkr) med avtal tom 2023-09-30.
Föreslås upphandlas fem (5) år med förlängningsmöjlighet om 2 år.
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2. Hembesöksbil
Nuvarande leverantör, Falck Ambulans AB, (avtalet är taklöst, 2019 års
ersättning uppgår till 62,9 Mkr) med avtal tom 2023-02-28.
Föreslås upphandlas tre (3) år med förlängningsmöjlighet om 2 år.
Inför ställningstagande av förfrågningsunderlag ska en särskild avstämning
ha skett gentemot utveckling av det avtal som finns mellan Region Skåne och
kommunerna (HS-avtalet) avseende utveckling av mobila vårdteam.
3. Larmtjänst
Nuvarande leverantör, SOS Alarm (avtalet är taklöst, 2020 års ersättning uppgår
till 52,4 Mkr) med avtal tom 2023-08-31.
Föreslås upphandlas fem (5) år med förlängningsmöjlighet om 2 år.
4. Naturunderstödd rehabilitering på lantgård (NUR)
Nuvarande leverantörer, 8 st., (2020 års ersättning uppgår till 7 Mkr) med avtal
tom 2022-04-30.
Föreslås upphandlas tre (3) år med förlängningsmöjlighet om 2 år
5. Specialiserad öppenvård Urologi
Öppenvård och enklare behandling inom urologi, ej tidigare upphandlat, föreslås
upphandlas till ett belopp om 8 Mkr.
Föreslås upphandlas tre (3) år med förlängningsmöjlighet om 2 år.
6. Specialiserad öppenvård ÖNH, Ortopedi och Gynekologi
Öppenvård och behandling inom öron-näsa-hals-, ortopedi och gynekologisk
specialitet, ej tidigare upphandlat, föreslås upphandlas till ett belopp om 30 Mkr.
Föreslås upphandlas fem (5) år med förlängningsmöjlighet om 2 år.
7. Öppenvård och dagkirurgi för barnkirurgi
Dagkirurgiska ingrepp inom barnkirurgi, inkl. anestesi, ej tidigare upphandlat,
föreslås upphandlas till ett belopp om 8 Mkr.
Föreslås upphandlas tre (3) år med förlängningsmöjlighet om 2 år.
8. Öppenvård psykiatri
Öppen psykiatrisk specialistvård inom psykiatri för personer över 18 år, ej
tidigare upphandlat, föreslås upphandlas till ett belopp om 25 Mkr.
Föreslås upphandlas tre (3) år med förlängningsmöjlighet om 2 år.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Tecknade avtal finasieras inom hälso- och sjukvårdsnämndens samlade
budgetram.
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Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Samverkan/MBL-förhandling i ärendet slutförs på regional nivå.

Uppföljning
Uppföljning av upphandlad vård sker genom löpande systematisk uppföljning
samt genom årsredovisning.

Gilbert Tribo
Ordförande

Pia Lundbom
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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