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För diarieföring i det upphandlingsärende som beslutades i HSN i veckan.
Mvh Ewa
Från: Mats Kärnestad <mats.karnestad@axlagarden.se>
Skickat: den 31 mars 2022 14:10
Till: Brita Winsa <Brita.Winsa@regionvasterbotten.se>; Elisabeth O Karlsson <Elisabeth.O.Karlsson@regionvasterbotten.se>;
Ewa Hemmingsson <Ewa.Hemmingsson@regionvasterbotten.se>; Henrik Sandberg <Henrik.Sandberg@regionvasterbotten.se>
Kopia: Anders Blom <anders.blom@njalla.com>; Christine Rosencrantz <Christine.Rosencrantz@live.se>
Ämne: Inspel inför ev. upphandling av hospicevård
Hej,
Översänder brev till er betr. ev. upphandling av hospicevård.
Tacksam för återkoppling att ni emottagit detta mail.
Vänliga hälsningar
Mats Kärnestad
Verksamhetschef/vd
Axlagården Umeå Hospice AB
Backenvägen 105
903 62 Umeå
Telefon 090-15 68 01 (direkt), 090-15 68 00 (växel)
Mobil 070-415 68 01
Hemsida www.axlagarden.se
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Inspel inför eventuell upphandling av hospiceverksamhet
Vi skriver till er med anledning av beskedet att Region Västerbotten kan komma att
besluta om en upphandling enligt LOU av hospiceverksamhet med specialiserad
palliativ vård. Vi vill ta tillfället i akt och beskriva vad vi tycker är viktigt att tänka
på i samband med en sådan. Utifrån vår 30-åriga erfarenhet ser vi några väsentliga
delar som vi menar att man behöver ta hänsyn till i förfrågningsunderlaget:
Kvalitativa överväganden
• Utformning av vårdfilosofin inom hospiceverksamhet
• Krav på personalens kompetensnivå
• Eventuell själavårdande personal
• Eventuellt kuratorstöd
• Möjlighet till stimulering för gäster och närstående
Praktiska överväganden
• Fastighetens lokalisering och tillgänglighet så som att fastigheten ligger
centralt men avskilt, har goda bussförbindelser och möjlighet till parkering
• Fastighetens utformning samt hur den stödjer en lugn, harmonisk och
anpassad inom- och utomhusmiljö
• Övernattningsmöjligheter för närstående
• Tillagningskök – som stödjer livskvalitet genom att gästerna kan känna
doften av att maten tillagas på plats, och att det ges möjlighet att avnjuta
hemlagad mat i lugn och ro tillsammans med närstående
Ekonomiska överväganden
• Läkarnas bedömning är att vårdtyngden har ökat under senare år. Detta dels
på grund av fler in- och utskrivningar, dels på grund av mer avancerad
behandling. Det innebär att läkarinsatserna måste öka, något som behöver
tas hänsyn till i dygnspriset (vid eventuell fast-pris-upphandling)
• Då gästerna som skrivs in har större vårdbehov och dessutom kommer
senare i sjukdomsförloppet blir vistelserna kortare. En konsekvens av detta
är färre antal vårddygn per gäst vilket ger fler omställningsdygn. Hänsyn
behöver tas till detta i förfrågningsunderlaget, exempelvis genom att
ersättning för omställningsdygn utgår
Request for information/RFI
Vi hoppas att ni tar med er denna information inför framtagandet av
upphandlingsunderlaget. Vi finns givetvis tillgängliga för att svara på eventuella
frågor. Vi välkomnar också en RFI, exempelvis i form av en skriftlig dialog, där fler
utförare får möjlighet att lämna sina synpunkter.
Då befintligt avtal löper ut 2022-12-31 vill vi vädja till er att säkerställa en god
framförhållning, med förhoppning om tilldelningsbesked i början av augusti. I det
fall vi inte får möjlighet att driva verksamheten vidare behöver vi tid att avveckla
den, och vi utgår från att en eventuell ny utförare behöver motsvarande tid för att
starta upp. Med detta sagt är det givetvis vår förhoppning att få möjlighet att
fortsätta driva verksamheten på Axlagården i ytterligare 30 år.
Bästa hälsningar,
Mats Kärnestad
Verksamhetschef, Axlagården

Anders Blom
Ordf, Axlagården

Christine Rosencrantz
Ordf, Stiftelsen Hospicevård

