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Handläggare
Anne-Christine Davidsson
Telefon: 508 03 187

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Upphandling av insatser enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) för de boende på Tensta
servicehus

Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar åt
stadsdelsförvaltningen att genomföra en förnyad
upphandling av insatser enligt HSL avseende sjuksköterska,
arbetsterapeut och fysioterapeut för de boende i Tensta
servicehus med den omfattning som föreslås i detta
tjänsteutlåtande och med avsikt att nytt avtal börjar gälla
från och med 1 mars 2016.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar åt
stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med
förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av HSLinsatser för de boende på Tensta servicehus.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Margareta Ericson
Avdelningschef

Sammanfattning
HSL-insatserna avseende sjuksköterska och paramedicinare
(arbetsterapeut och fysioterapeut) i Tensta servicehus har sedan 1/3
2010 utförts av Care Team. Detta avtal är uppsagt och upphör den
29 februari 2016.
I Tensta servicehus finns 48 lägenheter. Antal boende är för
närvarande cirka 43 stycken Av dessa är ett fåtal i behov av
hemsjukvård. Stadsdelsförvaltningen har i uppdrag att driva
verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt. På grund av den
låga volymen anser förvaltningen att det inte är kostnadseffektivt att
driva hemsjukvård i egen regi på Tensta servicehus och föreslår
därför en förnyad upphandling av HSL-insatserna.
stockholm.se
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Ärendet
HSL-insatserna avseende sjuksköterska och paramedicinare
(arbetsterapeut och fysioterapeut) i Tensta servicehus har sedan 1/3
2010 utförts av Care Team. Detta avtal är uppsagt och upphör den
29 februari 2016.
I Tensta servicehus finns 48 lägenheter. Antal boende är för
närvarande cirka 43 stycken Av dessa är ett fåtal i behov av någon
form av hemsjukvård. Stadsdelsförvaltningen har i uppdrag att driva
verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt. På grund av den
låga volymen anser förvaltningen att det inte är kostnadseffektivt att
driva hemsjukvård i egen regi på Tensta servicehus och föreslår
därför en förnyad upphandling av HSL-insatserna.
Förvaltningen föreslår att upphandlingen ska omfatta
sjukskötersketjänster och paramedicinska tjänster enligt följande:
● Sjuksköterska på plats i servicehuset måndag-fredag klockan
07.30 – 11.00 samt helger klockan 07.30 – 09.00.
● Jourpatrull med sjuksköterska tillgänglig per telefon under
måndag-fredag klockan 11.00-07.30 samt helger klockan 09.0007.30. Inställelsetiden på plats ska inte överstiga 30 minuter.
● Arbetsterapeut fem timmar per vecka.
● Fysioterapeut fem timmar per vecka.
Avtalet föreslås gälla från och med 1 mars 2016 med en
avtalsperiod om 2+2 år.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom strategiska staben i samarbete med
avdelningen för äldre och funktionsnedsättning.
Lokala pensionärsrådet har fått information om ärendet på möte
2015 09 17.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Volymen för stadsdelens åtaganden enligt HSL för de boende på
Tensta servicehus är mycket låg, dock krävs dagliga insatser av
sjuksköterska. Paramedicinska insatser krävs i mycket begränsad
omfattning varje vecka. Förvaltningen har inga fler verksamheter i
egen regi att dela resurserna med och anser därför att det inte är
kostnadseffektivt att driva HSL-insatserna i egen regi.
Kontinuiteten i utförandet av HSL-insatserna för de boende på
Tensta servicehus bedöms bli avsevärt högre om en utomstående
leverantör ansvarar för tjänsterna. Denne har fler personer att
bemanna med och därmed lättare att tillgodose tillfälliga vakanser
som uppstår vid till exempel sjukdom och semester.
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Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att
genomföra en förenklad anbudsupphandling enligt LOU av HSLinsatser avseende sjuksköterska och paramedicinare för de boende
på Tensta servicehus.

Förslag på tidplan:
Förfrågningsunderlag behandlas av stadsdelsnämnden i oktober
2015 med omodelbar justering.
Annons i elektronisk databas direkt efter nämndbeslut i oktober
2015.
Sista dag för lämnande av anbud 23/11 2015.
Tilldelningsbeslut 5/1 2016.
Avtalsstart 2016 03 01.
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