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Upphandling av sjukskötersketjänster till
servicehus

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att en
direktupphandling ska genomföras gällande utförare av
sjukskötersketjänster till Pilträdets servicehus med option på
samma tjänst till Fridhemmets servicehus.
2. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt
förvaltningschefen att å nämndens vägnar genomföra
upphandlingen och att fatta beslut om
upphandlingsunderlag, tilldelningsbeslut samt teckna avtal
med vald utförare. I delegationen ingår att teckna eventuell
förlängning av avtal.
Sammanfattning
Utförandet av sjukskötersketjänster kvällar och nätter för Pilträdets
servicehus, bedrivs av Vårdliljan AB till och med 14 januari 2023.
Avtalet går därefter inte att förlänga. Kungsholmens
stadsdelsnämnd behöver avgöra om en ny upphandling av tjänsten
ska göras eller om utförandet av insatserna efter avtalets utgång ska
övergå i egen regi.
Förvaltningens förslag är att tjänsten upphandlas på nytt då det är en
väletablerad driftsform som fungerar bra och att det förekommer
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Det är även det mest
kostnadseffektiva alternativet. Förvaltningen föreslår att det i
upphandlingen läggs in en option för samma tjänst till Fridhemmets
servicehus som idag nyttjar tjänsten via egen regi.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Äldreomsorgsavdelningen
Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 28 Stockholm
Växel 08-508 08 000
Fax
kungsholmen@stockholm.se
www.stockholm.se/kungsholmen

Bakgrund
Hyresgästerna på Kungsholmens två båda servicehus, Pilträdet samt
Fridhemmet, är berättigade till en trygg och säker hälso- och
sjukvård dygnet runt. För att säkerställa detta har förvaltningen som
ett komplement till verksamheten i egen regi, upphandlat en
sjukskötersketjänst som finns att tillgå kvällar och nätter.
Förvaltningen har använt sig av detta förfarande sedan en längre tid
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tillbaka. Nuvarande utförande görs av Vårdliljan AB. I januari 2021
övergick Fridhemmets servicehus till att använda
Alströmerhemmets sjukskötersketjänster kvällar och nätter (egen
regi). Båda servicehusen anser att utförandet av
sjukskötersketjänster kvällar och nätter fungerar bra.
Ärendet
Pilträdets tillgång till sjukskötersketjänster kvällar och nätter enligt
upphandlat avtal upphör 14 januari 2023. Kungsholmens
stadsdelsnämnd behöver avgöra om en ny upphandling av tjänsten
ska göras och om genomförandet kan delegeras till Kungsholmens
stadsdelsdirektör.
Alternativ för utförande
Utförandet av sjukskötersketjänster kvällar och nätter efter
nuvarande avtals utgång, kan antingen genomföras i egen regi eller
genom upphandlad utförare.
Stadsdelsförvaltningen har tittat på möjligheten att genomföra
tjänsten i egen regi på Pilträdet. Förvaltningen gör bedömningen att
det mest lämpliga är att upphandla tjänsten på nytt. Det som ligger
till grund för denna bedömning är bland annat att driftsformen är
väletablerad och fungerar bra samt att det föreligger svårigheter att
rekrytera sjuksköterskor. Att upphandla tjänsten är även det
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet då patientunderlaget inte
är tillräckligt stort.
Om stadsdelsnämnden väljer att genomföra en förnyad upphandling
av tjänsten föreslår förvaltningen att en option för samma tjänst görs
för Fridhemmet. Det skulle innebära att Fridhemmet har möjlighet
att använda upphandlad tjänst om behov uppstår, till exempel om
Alströmerhemmet inte kan möta Fridhemmets behov inom ramen
för deras egna organisation.
Servicehusens uppskattning av behovet av sjuksköterska
kvällar och nätter

Upphandling av sjukskötersketjänster till
Pilträdets servicehus

Antal per månad

Pilträdet

Fridhemmet

Telefonkonsultationer
Akuta besök

cirka 29
cirka 18

cirka 90
cirka 33

Planerade besök

0

cirka 47

Avtalsvärdet vid en upphandling av tjänsten som omfattar ovan
behov beräknas till cirka 4,1 miljoner kronor för en avtalsperiod om
4 år (inklusive avtalsförlängning). Avtalsvärdet ligger inom ramen
för att en direktupphandling kan göras. Förvaltningen föredrar en
direktupphandling då förfrågan om anbud kan ställas direkt till de
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företag som har goda referenser. Andra fördelar med
direktupphandling är att avtal kan tecknas direkt efter utvärderingen
av anbud då det inte föreligger någon avtalsspärr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreomsorgsavdelningen. Ärendet har
behandlats på samverkansgrupp 2022-09-12, i förvaltningsgruppen
2022-09-22, i pensionärsrådet 2022-09-26 och i rådet för
funktionshinderfrågor 2022-09-26.
Synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att en direktupphandling av
sjukskötersketjänster kvällar och nätter ska göras för Pilträdets
servicehus med en option på samma tjänst till Fridhemmets
servicehus. Förvaltningen föreslår att genomförandet av
upphandlingen delegeras till stadsdelsdirektören.
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