1 (2)
Tjänsteskrivelse
2022-06-13

Yvonne E Nygren
HSF övergripande verksamhet

Upphandling av specialiserad palliativ vård
HSN 77-2022
Sammanfattning
Allt sedan år 1993 har RV tecknat ett avtal med Axlagårdens Hospice AB som tillhandahåller
hospicevård, specialiserad palliativ dygnsvård för innevånare i Västerbotten. RV har inga egna
hospiceplatser/definierade vårdplatser för palliativ vård utan remitterar patienter med detta behov
till Axlagården, Umeå
Nuvarande avtal som löper ut per 221231 är tecknat direkt med Axlagården och utgör en del av ett
trepartssamarbete där Umeå kommun har en del. I den nuvarande konstruktionen betalar RV 50%
och Umeå kommun 50% av dygnskostnaden. Övriga kommuner i regionen tillämpar Umeå
kommuns avtal, med samma fördelning. Nuvarande avtalskonstruktion fungerar inte inför en ny
avtalsperiod då LOU, Lagen om offentlig upphandling, förutsätter att det sker en upphandling av
externa tjänster. Att göra en upphandling gemensamt med regionens alla kommuner bedöms som
en omöjlig process.
Dialog har därför förts med Umeå kommun, som i dagsläget är avtalspart till Axlagården och det
gemensamma förslaget är att RV upphandlar tjänsten i eget avtal och fakturerar 50% av
dygnskostnaden för hospicevård till patientens hemkommun enligt en
samverkansöverenskommelse som är under utformning.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
-

Palliativ specialiserad vård (Hospicetjänster) för regionens patienter ska upphandlas enligt
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
Samverkansöverenskommelser med regionens kommuner upprättas för finansiering av 50% av
kostnaden

Bedömda resultat och konsekvenser
För att kunna säkerställa att RV kan erbjuda hospicevård för regionens patienter måste behovet
lösas via upphandling av denna tjänst. Behovet av palliativ vård är lika för män och kvinnor. Om
specialiserad palliativ dygnsvård inte upphandlas kommer Region Västerbottens patienter som har
behovet inte att kunna få denna typ av palliativ vård. Merparten av dessa patienter skulle då
behöva slutenvård på något av regionens sjukhus under sammantaget ca 4500 dygn. För att kunna
erbjuda palliativ specialiserad vård i egen regi krävs i så fall en omedelbar utökning av antalet
slutenvårdsplatser samt tillgång till specialistutbildad personal.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Ja, avtal med dnr VLL 2754–2018 samt HSN 493
Resurser och finansiering
Kostnaden för de tjänster RV köpt av Stiftelsen Axlagården under år 2021 har uppgått till ca 11
miljoner och har omfattat 4544 vårddygn.
RV:s behov förväntas vara av ungefär samma omfattning de kommande åren. Kostnaderna för
hospicevård bedöms öka med uppräkning av index samt beroende på ökade kostnader för
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läkemedel och medicinskt material, detta oavsett utförare.
Total kostnad beräknas till ca 28 MSEK och efter fakturering av kommunerna enligt ovan med 50%
uppskattas den slutliga kostnaden för RV uppgå till ca14 MSEK
Bilagor
PM Upphandling av specialiserad palliativ vård
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