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statsrådet chefen förochTill

Socialdepartementet

särskildjanuari 1998 tillkallabeslutade den 8Regeringen att utre-en
tillämpningen lagen 1992:1528uppgift analyserameddare att av om

sjukvårdstjänsterhälso- och där denoffentlig upphandling LOU
vårdgivaren för kunna bedriva verksamhet med offentligenskilde att

sjukvårdshuvudman.till träffa avtal medfinansiering hänvisadär att en
regeringsrådetförordnades f.d. Ulla Wadell tillapril 1998Den 1

maj 1998 förordnades sakkunniga i utred-särskild utredare. Den l som
departementssekreteraren Yvonne Nilsson, Socialdepartemen-ningen

chefsrådmannen råd-iEskil Nord, Länsrätten Stockholms län ochtet,
Malmö tingsrätt. 25 augusti entlediga-Eva Wendel, Den 1999mannen

därpåNilsson. Dagen förordnades hovrättsassessomdes Yvonne
Socialdepartementet sakkunnig.Christina Fleur, som

delta i utredningens arbete förordnades fr.o.m. denAtt expertersom
Christian Fischerström,maj 1998 jur kand Sveriges läkarförbund,1

departementssekreteraren Margaretha Granborg, Näringsdepartemen-
förhandlingschefen Lowén, LegitimeradePer Sjukgymnasters Riks-tet,

byråchefen Socialstyrelsenförbund, Björn Lundgren, och juristen Eva
Landstingsförbundet. oktoberSveman, Den 1 1998 förordnades som

Vårdförbundet.förbundsjuristen Vikenhem,Jan Somexpert experter
förordnades dessutom fr.o.m. den april 1999 chefsjuristenl Hans

kanslirådetSylvén, kansliet vid Nämnden för offentlig upphandling och
Charlotte Hedberg, Finansdepartementet. Den 30 augusti entledi-1999

Vikenhem.gades Eva Sveman och Jan Den 31 augusti 1999 förordna-
förbundsjuristendes Camilla Damell, Sveriges Psykolog-expertersom

förbund och utredaren Kerstin Sjöberg, Landstingsförbundet. Samma
entledigadesdag Margaretha Granborg, Den 1 september 1999 förord-

kanslirådetnades Eva Agevik, Näringsdepartementet förbunds-och
juristen Sandström,Lena Svenska Kommunförbundet iexpertersom
utredningen.

Till sekreterare i utredningen förordnades fr.o.m. majden 1 1998
hovrättsassessom Maria Lockman.
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De bedömningar utredningen redovisat i betänkandet upphand-av
lingsreglemas tillämpning och tillämplighet vid olika anskaff-typer av
ningar hälso- och sjukvårdstjänster kommenteras i sammanfatt-av
ningen nedan under särskilda rubriker.

Utredningen har också inom för gemenskapsrätten haftramen att
lämna förslag till såoch i fall hur nuvarande lagstiftning bör för-om
ändras eller kompletteras frågai upphandling tjänster frånom av en-
skilda vårdgivare inom hälso- och sjukvårdsornrådet. Därutöver har det
stått utredningen fritt i samarbete med Upphandlingskomrnitténatt Fi
1998:08 redovisa lämpligt förfarandeett kan användas vidsom en
upphandling hälso- sjukvårdstjänster.ochav

Utredningens genomförande uppdragetav

För kunna degöra övervägandenatt direktiven föreskriver harsom ut-
redningen haft kontakter och sammanträffanden med företrädare för ett
flertal olika privata vårdgivare, intresseorganisationer, sjukvårdshuvud-

med ideellamän stiftelser driversamt sjukhus och sjukhem.som
Utredningen har iäven samarbete med Upphandlingskommittén ge-

nomfört hearing med företrädare för olika privata vårdgivareen och
landsting och kommuner.

Vidare har utredningen till sina sammanträden inbjudit och besökts
från olika privata vårdgivarerepresentanterav och deras organisatio-

ner.
För klarlägga hur landstingenatt och kommunerna uppfattat, tolkat

och efterlevt gällande regler offentlig upphandling har utredningenom
genomfört enkätundersökning skickats till landetsen samtligasom
landsting och kommuner.

Utredningen har också i enlighet med sina direktiv haft kontakt med
olika verk, myndigheter, förbund och andra sammanslutningar.

Betänkandet indelat i tvåär delar. Del I innehåller beskrivningen av
bakgrundsmaterial angående bland hälso- och sjukvårdenannat och
dess organisation, den privat bedrivna offentligt finansierade hälso- och
sjukvården särskilda beskrivningar tandvård,samt företagshälsovårdav
och telemedicin. Vidare beskrivs i denna del betänkandet reglernaav

upphandling och konkurrens. Därutöverom redogörs för tidigare utred-
ningsförslag och olika synpunkter lämnats till utredningen undersom
det pågående arbetet.

Utredningens arbete skall enligt direktiven leda till ställnings-
taganden grundade på gällande ochrätt, eventuellt till lagtekniska för-
slag, frågani hälso- och sjukvårdstjänster enligt gällandeom regler i
LOU och enligt EG-rätten skall upphandlas. Det ankommer däremot
enligt direktiven inte utredningen analysera ochatt bedöm-göra
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Påverkanfrågor.sjukvårdsekonorniskaochsjukvårdspolitiskainingar
kon-vård liksomprivatutbudetupphandlingsförfarandeett avav

från in-olika producentertjänsterolikaupphandlingsekvenserna avav
med andrahärvidlagjämförelsesjukvårdenochhälso- samt enom

gäl-utanför utredningens Detsammafrågor liggertjänster är ram.som
står tillupphandlingalternativandravilka utöveranalysler somaven

regle-behandlat denUtredningen harsjukvårdshuvudmannen.förbuds
tillhandahållandeförsjukvårdshuvudmannensfinnsring ansvaravsom

projektsjukvårdstjänster bl.a. detochochhälso-anskaffningoch av
Stockholmsinomtillämpningen LOUfrågaigenomförts avomsom

särskildaanalysera deutreda ochytterligarelandsting. Attläns
då landstings och kommunersråder gällerdetförhållanden ansvarsom

sjukvårdstjänstertillhandahållande ochhälso-anskaffningen ochför av
direktivutanför utredningensfrågor fallerskulle i settstort somavse

upphandlingfrågannågot det legala kravettilltillföraoch inte om
frågorSåvitt övrigasjukvården. gäller denna ochochinom hälso- som

pågående utredningsar-under dethar inte helleri detta styckenämnts
påkallats.utredningarnågot ytterligare och analyserbetet sätt

mot bak-överväganden och förslagutredningensdel redovisasI II
arbete ochinhämtats under utredningensden informationgrund somav
pågåendebetänkandet. Under detredovisas i den första delen avsom

rått betänkan-utredningen enighet de iinomutredningsarbetet har om
angåendesåväl upphandlingsreglemasbedömningamaredovisadedet

frågor. frågan degäller dock inteövriga Dettatillämplighet omsom
lagtekniska förslagen.

redovisningen utredningens för-sammanfattandefortsattaI den av
inledande beskrivningrubriken bakgrund kortlämnas underslag aven

sjukvårdenför och ochoch kommunernas hälso-landstingens ansvar
sjukvården.finansierade och Un-offentligt hälso-privat bedrivnaden
särskildabedömning redovisas, under under-rubriken utredningensder

frågoroch förslag i de utredning-utredningens övervägandenrubriker,
haft utreda och analysera.atten

Bakgrund

för och sjukvårdenoch kommunernas hälso-Landstingens ansvar

sjukvårdenhälso- och utformadBestämmelserna hur skall varaom
sjukvårdslagen l982:763, definns i hälso- och HSL. I lagen anges

målen sjukvårdenför hälso- ochövergripande och vilka krav kansom
sjukvårdpå vården. och åt-ställas Med hälso- enligt l § HSLavses

för medicinskt förebygga, utreda sjukdomargärder och behandlaatt
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sjukvårdoch SjuktransporterTill hälso- höroch skador. även samt att
tandvårdslagen 1985 finnsavlidna. :125, TVL särskildahand Ita om

tandvård.bestämmelser om
sjukvårdenför hälso- och i 3-16 §§Landstingens ochansvar anges

framgår26-26 HSL. lagtexten landstingen har detb §§ Det hu-attav
sjukvården.för hälso- och Landstingen skall enligtvudsakliga ansvaret

sjukvårderbjuda god hälso- och dem bosatta3 § HSL in-ären som
Ävenlandstinget. i övrigt skall landstinget verka för god hälsaom en

befolkningen. behandlinghos hela Förutom patienter skall lands-av
dåtingen medverka i samhällsplaneringdessutom och hänsynäven ta

vård vårdgivare.till den privata och andra Landstingetssom ges av an-
sådan sjukvårdomfattar dock inte hälso- och kommun in-svar som en

landstinget har för.ansvaretom
för sjukvårdenKommunernas hälso- och i 17 21 §§ansvar anges -

framgårHSL. Av bestämmelserna varje kommun skall erbjudaatt en
sjukvårdhälso- och sådanagod dem bor i boendeformersom som

i 20 eller 21 § socialtjänstlagen 1980:620, SoL. Kommunernaavses
får enligt 18 § andra stycket HSL erbjuda dem vistas i kom-även som

sjukvård ihälso- och hemmet. Om avtal träffas mellan kom-munen en
och landsting och regeringen fårmedger det landstinget tillettmun om

inomkommunen landstinget överlåta skyldigheten erbjuda hem-att
sjukvård. Kommunens och befogenheter omfattar dock så-inteansvar

sjukvårddan hälso- och läkare.som ges av
I § lagen1 1993:387 stöd serviceoch för vissa funktionshind-om

rade finnsLSS bestämmelser insatser för särskilt stöd och serviceom
med bl.a. vissa funktionshinder. Varje kommun skall enligtpersoner

21 § andra stycket förLSS dessa insatser inte avtalats.annatsvara om

bedrivna finansieradeDen offentligt hälso-privat och sjukvården

sjukvårdenDen svensk hälso- och bedrivs i huvudsak offentligi regi.
Inom den hälso- sjukvårdenoch finns inslagöppna privatstörreett av

vårdbedriven inom vården.den slutnaän
Regeringen har vid flertal tillfällen uttalat den positivt påett att ser
det finns varierat vårdutbud olikamed driftformer. I bl.a. 3 ochatt ett

18 §§ HSL och 5 § TVL stadgas därför landsting eller kom-att ett en
får någonsluta avtal med utföra uppgifterdeattmun annan om som

landstinget eller kommunen för. Ett landsting eller kom-ansvarar en
således,kan det bedöms inom sin organisationattmun om man egen

själv lämpligen inte fullgör uppgiften eller skäl finner detannatav
lämpligt, besluta uppdra ersättning ombesörja drif-att att motannan

kommunal- landstingsdriveneller verksamhet. Verksamhetenten av en
kan därvid överlämnas till privat exempelvis aktie-entreprenör etten
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därefter denfullgörprivatestiftelse. Den entreprenörenellerbolag en
eller kom-Landstingetfinansiering.offentliguppgiften medavtalade

förhuvudmanfinansiär ochi egenskapalltjämtdock avsvararmunen
stadgas i 3 kap.innehåll. På grund häravverksamhetensutlagdaden

i situa-fullmäktige dessaKommLl99l:900,kommunallagen§19 att
tillförsäkraslandstingetrespektiveskall till kommunentioner att ense

verksamheten.följaochkontrolleramöjlighet att upp
regihelt i privatbedrivassjukvårdsverksamhet kanoch ävenHälso-

lands-intefinansiering. dessa fallIoffentliginslagutan ansvararav
in-för verksamhetensegenskap huvudmanikommunentinget eller av

nehåll.
sjukvården ihälso-inom ochalternativa driftformerMed avses

utföras i för-utförts eller kanharverksamheterbetänkandedetta som
pri-till drivasi stället överlärrmasvaltningsfonn att av enmen som

fortfa-organisation. Verksamheten dockvaträttslig eller avsesperson
alternativa drift-offentligt finansierad. Meddelvishelt ellerrande vara

så-sjukvården således i betänkandet inteochinom hälso-former avses
vårdgivare inte enligtvård utförsbedrivenprivatdan som av en som

offentlig finansiering för densärskild reglering har tillavtal eller rätt
vården.lämnade

innebärhuvudmannaskapet det,offentligaDet när entreprenöratt en
ombesörja driften kommunal- eller landstings-i uppdrag att av enges

fråga ifortfarande offentlig verksamhetverksamhet,driven är om en
kommuninvånama/användama. Huvudmannaskapet in-förhållande till

frågorbefattning med allalandstinget kommunennebär eller taratt
driften. Verksamheten alltjämthör till den löpandeinte är ensom

landstingskommunal angelägenhet. ellereller Kommunenkommunal
mål, inriktning, uppföljning ochbeslutar verksamhetenslandstinget om

Således driften offentligt bedriven och skatte-kanutvärdering. av en
privat denverksamhet överlämnas tillfinansierad entreprenören

marknadsorientering,debatten har ofta konkur-marknaden. Iallmänna
privatisering.bolagisering betecknatsrensutsättning och somm.m.

frånhänderbetänkande detprivatisering i detta allmännaMed attavses
bedrivits i offentlig regi eller iför uppgift tidigaresig ansvaret somen

såledesavvecklaroffentliga medel. Det allmännafall med stödvart av
Över-förbåde finansieringsansvaret verksamheten.driftansvaret och

landstingskommunal verksamhet tillellerlämnade kommunal ettav en
situationer utredningen harprivaträttsligt i de övervägaattsomorgan

någondefinition inte privatisering.medinnebär denna
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Utredningens bedömning

Sjukvårdshuvudmannens upphandling vid köp hälso- och sjuk-av
vårdstjänster

rådet fattat beslut förverkliga inreEuropeiska har att gemensamom en
visat sig behövligt med särskilda bestämmelsermarknad. Det har om

i form direktiv för skapaoffentlig upphandling verklig öppenattav en
offentlig upphandlingmarknad vid och därmed minska de inhemska fö-

konkurrensfördelar i förhållande till företag i andra medlems-retagens
Man har varuområdetregler ochstater. enats om gemensamma

områdena för byggnads,- anläggningsarbeten och tjänster för inhäm-
tande och urval anbud motivering beslut, varigenomsamtav avom an-
bud respektive förkastas. anledningI EES-avtalet förpliktadeantas av
sig Sverige införa regler motsvarande EG:s regler offentligatt om upp-

Påhandling. grund härav trädde LOU i kraft den januari1 1994. LOU
genomför EG:s upphandlingsdirektiv.

tillfrågades1995I april Nämnden för offentlig upphandling NOU
ingående vårdavtallandstings vid vårdgivarenyetableringettom av av

föregåsskulle upphandlingsförfarande enligt LOU. Somettav svar
frågan meddelade fyra närrmdens sju ledamöter det enligt nämn-attav
dens bedömning upphandlingssituationnärmast är in-att attse som en

igå vårdavtal varvid LOU skall tillämpas.
Om kommun eller landsting sjukvårdshuvudmandvs. be-etten en

slutar överlämna driften verksamhet till producentatt externav en en
såledeskan reglerna offentlig upphandling bli tillämpliga. Utred-om

ningens arbete har enligt utredningens beståttdirektiv i redogöra föratt
och analysera LOU och EG-direktiven tillämplighet i dessaägerom
situationer.

Utredningen enligtskall direktiven redogöra för någondet finnsom
frånskillnad upphandlingssynpunkt mellan teckna avtal för hälso-att

sjukvårdstjoch och andra tjänster. Utredningenänster har funnit häl-att
sjukvårdstjänsteroch och andra s.k. B-tjänster inte uteslutna frånärso-

EG-direktiven. Dessa tjänster heller inte frånuteslutna tillämpningenär
LOU. Tvärtom tydligt de omfattas upphandling enligtattav anges av

6 kap. LOU. Enligt utredningens bedömning lämnar varken EG-
direktiven eller LOU för frånundantag upphandlingsreglemautrymme
avseende s.k. B-tjänster de i direktiven angivna tröskelvärdena.över
Detta innebär dessa tjänster skall upphandlas förenkladatt genom upp-
handling eller under vissa omständigheter s.k. direktupphandling.

sjukvårdshuvudmanOm beslutar konkurrensutsätta viss verk-atten
samhet det enligt utredningensär mening avgörande betydelse attav



21Sammanfattning149SOU 1999:

möjligt.visså objektivspågenomföraskanupphandlingen ett som
offentligaför denupprätthålla förtroendetförminstinte upp-Detta att

fördelupphandlingssynpunktfråndärförhandlingen. Det omär en
vårdförfinansieringsansvarochbeställar-sjukvårdshuvudmannens

möjligtså långtdriftformeralternativaibedrivs separerassomsom
sjukvård.ochhälso-produktionenfrån den avegna

sjukvårdstjänsterochhälso-tillhandahållandeavtal förOlika av

sjuk-ochutförda hälso-privatomfattningochförErsättning av
ochsjukvårdshuvudmannenmellanavtalvårdstjänster regleras genom

skeenligt regeringenskall dettaFöreträdesvisvårdgivaren. genom
Verksamhetsinriktning,kommeri vilka överensvårdavtal parterna om

Landstingenersättningsfonnerlokalisering,omfattning,åtagande, m.m.
reglera-statligtsamverkansavtal via deingå s.k.möjlighethar även att

innebärersättningssystem, ersätt-Dessaersättningssystemen. attde
1993:1651 lä-ersättningsnivåer lagenochningsformer styrs omav

läkarvård-1994:1121förordningenochkarvårdsersättning LOL om
sjukgymnastikersättning för1993:1652lagensersättning eller om

sjukgymnastik.ersättning för1994:1120förordningenLOS och om
omfattningenochför förekomstenavsnitt 3.9iUtredningen redogör

tyngd-harredovisningenlandstingen. Iinomdriftformeralternativaav
ersättning enligtsjukgymnasters ersätt-ochläkarespunkten lagts

finansie-offentligtomfattningen hela denvisaningslagarna. För att av
redovisasoch sjukgymnastervården hos läkare ävenprivatarade öppna

med vilkadessa yrkesgrupperbedrivsverksamhetuppgifter avsomom
för denoffentlig ersättningvårdavtal. Utbetaldtecknathuvudmannen
uppgickår lämnades läkare1998vården underbedrivnaprivat avsom

vård sjuk-privataför lämnadErsättningen000 tkr.3 470till drygt av
årunderfanns dettkr. I Sverige040 000uppgick till drygt 1gymnaster

enligtverksamma855 sjukgymnaster426 och 1läkare1998 1 som var
uppbarenskilda läkarebestämmelser. Dessaersättningslagamas en

000 tkr. Sjukgymnas-år med l 4511998ersättning undersammanlagd
be-lämnadi ersättning förår 856 OOO tkr.underuppbartema samma

natio-enligt desjukgymnasterläkare ochAntalet verksammahandling.
femdefärre och färre underblivitharersättningslagarnanella senaste

aren.
omfattning-för förekomsten ochutredningenavsnitt 3.10 redogörI

inom kommunerna.driftformeralternativaen av
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Definition ochbegreppen vårdavtal samverkansavtalav

pågåendeDet har det utredningsarbetetunder visat sig det föreliggeratt
innehålletbetydande behov i de begrepp används vidett attav som an-

skaffningen sjukvårdstjänsterhälso- och klargörs definieras.och Ettav
skäl till detta avtalstypema samverkansavtal vårdavtalochär enligtatt
utredningens bedömning upphandlingssynpunkt skall behandlasur- var
för sig. n

Begreppet samverkansavtal finns i 5 § LOL någon-och LOS. iInte
dera lag emellertid vad med sådant avtal. Förettanges attsom avses
undvika definitionsproblem skall det enligt utredningens uppfattning
införas definition vad med samverkansavtal i HSL ochen av som avses
några formella följdändringar i LOL och LOS. Enligtgöras utredning-

uppfattning ocksåbör i klargörande syfte föras in bestämmelse iens en
HSL där definition vad vårdavtal.meden ges av som avses

De föreslagna lagändringama innebär det i HSL skallatt attanges
vårdavtal skall slutas formi vårdavtalett ellerettsom avser ettav

samverkansavtal. Med samverkansavtal sjukvårds-avtal därettavses
huvudmannen träffar överenskommelse med läkare eller sjukgymnast

ersättning övriga villkor skall vårdengälla för i enlighetsamtom som
med reglerna i LOL eller vårdavtalLOS. Med avtalannatavses om
vård samverkansavtal. vårdavtalän I överenskommer landstingett ett
eller kommun och vårdgivare ersättning övriga villkoren samten om
och grunder skall vården.gälla försom

Sjukvårdshuvudmannens vårdavtal med enskilda vårdgivare, med vård-
givarbolag eller med ideella hälso-organisationer ochinom sjukvården

Utredningen har enligt direktiven analysera sjukvårdshuvud-att om
tecknande vårdavtal respektive samverkansavtal skall före-mannens av

gås upphandlingsförfarande enligt LOU ochett gemenskapsrätten.av
Utredningen har funnit det vårdavtalenregleras iatt som

åtaganden, ersättning, Verksamhetsinriktning, former för rapportering
och kvalitetssäkring m.m. typiska upphandlingsrekvisit.är Utredning-

i betänkandet bedömningengör det skulle strida LOU ochen att mot
EG-direktiven undanta upphandlande enheters tecknande vård-att av
avtal tröskelvärdet med vårdgivareöver andra från upphandlingsför-ett
farande enligt LOU. Denna bedömning upphandlande enhetersavser
dvs. landstings och kommuners tecknande vårdavtal såvälmed läka-av

och sjukgymnaster, med enskilda andra vårdgivare lä-re ängrupper av
kare och sjukgymnaster och med vårdgivares bolag med ideellasom
organisationer vården.inom
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Samverkansavtal

tecknandelandstingsanalyseradirektivenskall enligtUtredningen om
före-skalloch sjukgymnasterläkareenskildamedsamverkansavtalav

EG-direktiven.ochenligt LOUupphandlingsförfarandegås ettav
någonföreliggerintedetbedömningenbetänkandet attI görs upp-

enskildamedsamverkansavtaltecknardå landstinghandlingssituation
ställningstagandeför detta ärSkälet ettsjukgymnaster. attochläkare

får utflödebedömningutredningensenligtsamverkansavtal ettses som
fö-samverkansavtaltecknandereglering. Vidoffentligrättslig avenav

vårdgivare efter-olikamellankonkurrenssituationnågonintereligger
villkor.ekonomiskaerbjudsalla sammasom

uppbärsjukgymnaster ersättningochenskilda läkaremedVårdavtal som
ersättningslagarnaenligt

någon upphand-intebedömningutredningensenligtföreliggerDet
vård-vårdavtal enskildamedtecknandelandstingsvidlingssituation av

ingås ersättningslagar-vårdavtalet omfattasinnanredangivare avsom
vårdavtaletsförutsättningdock undergällerDettabestämmelser. attnas

in-tidigaregiltighetstidensig längresträckergiltighetstid inte än ettav
gjort dennatill utredningenAnledningengånget samverkansavtal. att

sjukgymnastenenskilde läkaren ellerdenbedömning är att genomsom
läkarvårdsersättning ersättningellereljest uppbärsamverkansavtal eller

omfattasredanersättningslagarna ersätt-enligtsjukgymnastikför av
vård.för lämnadoffentlig finansieringtilloch harningssystemet rätt

lagförslagSamverkansdelegationens

den Samver-haft analyseraenligt direktivenharUtredningen att avom
vårdgiva-etablering för enskildalagenföreslagnakansdelegationen om

föregåssjukvården skallvårdavtal ochinom hälso-med ettav upp-re
LOU.handlingsförfarande enligt

tecknandeupphandlande enhetersfunnitUtredningen har att av
Samverkansdelegationenenligt denutförarevårdavtal med privata av

enligtupphandlingsförfarandeföregåsskalllagenföreslagna ettav
bedöm-för dennaEG-direktiven. Skäletii LOU och kravenreglerna

fritt kom-förlagenföreslagnadenning parterna attutrymmeär att ger
konkurrenssituationavtalsinnehållet, varvidöverens omenomma

kan uppkomma.villkorbästa
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.Sjukvårdshuvudmannens anskaffning tandvårdsyänster, hälso-av av
och sjukvårdstjänster hos företagshälsovårdsenheter och telemedi-av
cinska tjänster

Enligt tilläggsdirektiven skall utredningen utreda LOU tillämpligärom
vid landstingens tandvårdstjänsterköp från privata tandläkare ochav
vid landstingens och kommunernas köp företagshälsovårdstjänsterav
från privata enheter. Därutöver har det till utredningen från Social-
departementet överlämnats skrivelse angående telemedicinskaen
tjänster. I betänkandet utredningen bedömningengör det vid sjuk-att
vårdshuvudmannens köp dessa hälso- och sjukvårdstjänstertyperav ur
upphandlingssynpunkt främst två situationerär intressanta.är Densom

situationen kan komma frågai då viss delär behandlingenena som av
utförs remissliknande förfarande. I de fall dessaett behovgenom av re-

klart förutsebara råderär det upphandlingssynpunkt inte nâ-surser ur
skillnad vid anskaffning dessa tjänster och andra hälso-gon ochen av

sjukvårdstjänster. Den upphandlande enheten skall således i denna si-
tuation företa upphandlingsförfarande.ett

I den andra situationen uppkommer behovet behandling på grundav
oförutsedda händelser, Ävenexempelvis akuta sjukdomstillstånd.av i
sådan situation skall enligt utredningens uppfattning upphandlingen en

Dengöras. upphandling dådet frågablir direktupphandling.ärom
Enligt utredningens bedömning skall det i 5 § TVL avtalattanges

vård skall slutas i form vårdavtal i 3 §som HSL.avser sägsav som

Överlåtelse driften hälso- och sjukvårdsverksamhet mellanav av
landsting och kommuner landstings och kommuners köpsamt av

från helägdatjänster och delägda företag

Utredningen landsting och kommuner skall tillämpaatt LOUanser när
de ingår avtal anskaffning tjänster från delägda företag och and-om av

företag i 3 kap. 18 och 19 §§ KommL. Skälet tillra dettasom avses är
delägda kommunala företagatt och företag ägs kom-änsom av annan

eller landstinget från upphandlingssynpunkt inte kanmunen anses som
del den kommunala förvaltningen. Enligt utredningensen bedöm-av

ning skall landsting och kommuner tillämpaäven LOU ingårdenär
avtal anskaffning tjänster med landsting ellerom ett annatav en annan
kommun. Detta grund de olika landstingen och kommunernaattav
inte ingår i juridiskasamma person.

Utredningen har vidare gjort bedömningen LOU tillämplig vidäratt
landstings och kommuners anskaffningar från helägda bolag. Detegna
finns enligt utredningens uppfattning inte för bedömningenutrymme

juridisk överenskommelseratt med sin "ägare skall tillmä-en persons
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enligt avtals-avtalsedvanligtvärdecivilrättsligt än ettannattas ett
regler.rättsliga

med avknoppad verksamhetavtalingåendeSjukvårdshuvudmannens av

sjukvårdshuvud-utredaskall utredningentilläggsdirektivenEnligt om
före-verksamhet skallmed avknoppadavtaltecknande enavmannens

enligt LOU.upphandlingsförfarandegås ettav
upphandlande enheti betänkandetavknoppningMed att enavses

syftebolag, iprivaträttsligt regelbildalåter anställda ettett somorgan,
utförts inom denvissa uppgifterverksamhet ellervissövertaatt som

bolagsbildningen vi-drivs efterVerksamhetenupphandlande enheten.
självständiga företagare.anställdatidigarededare somav

såväl upphand-bedömning LOUutredningensEnligt utgör som
någon fö-tilldela kontraktlingsdirektiven hinder ett utan attett mot att

LOU därför enligt utredningensupphandlingsförfarande. ärreta ett
ingå medupphandlande enheter avtalmening tillämplig när attavser

verksamhet.avknoppad
upphandlandebetänkandet utredningen bedömningenI ävengör att

stödåtgärdervissa begränsade till anställdaharenheter rätt att somge
bolagiseringen.avknoppning under tiden före och undergenomför en

under tröskelvärdenaAnskaffning tjänsterav

reglerar anskaffningen tjänster vissaEftersom EG-rätten endast överav
angivna tröskelvärden kan varje medlemsstat i princip fritti direktiven

anskaffningenvilket tjänster under tröskelvärdenareglera sätt av
bedörrmingskall ske. Enligt utredningens bör för landsting ochnyttan

anskaffningar under frånundanta tröskelvärdenakommuner ettatt
upphandlingsförfarande liten. sådanmycket Dessutom skullevara en
uppdelning onödigt komplicerat. betänkandet läm-regelsystemet Igöra

någotdärför inte förslag möjlighet anskaff-undantaattnas som ger
frånunder tröskelvärdena upphandlingsförfarande enligtningar ett

LOU.

upphandlingsreglemas tillämplighetiHSLErinran om

pågåendeUnder det utredningsarbetet har det, inte minst degenom svar
på råderinkommit utredningens utskickade enkät, visat sig detattsom

upphandlingsreglemasosäkerhet tillämplighet vid upphandlan-stor om
ingående vårdavtalde enheters med olika utförare. Enligt ut-av

redningens uppfattning bör därför i klargörande syfte erinranen om
ireglerna LOU in i HSL.tas
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bedömning i klargörande syfteskall detEnligt utredningens även
då landstingframgå tillämplig träf-LOU inteHSL är ett attatt avserav

sjukgymnast.med enskild läkare ellerfa samverkansavtalett en

arbetsrättsliga frågorVissa

frågantilläggsdirektiven haft analyseraUtredningen har enligt denatt om
förhållande sjukvårdshuvudmannenvårdgivaren i till främstenskilde är att

uppdragstagare, arbetstagare eller enskild företagare.se som
den enskildeUtredningen konstaterar yrkesutövarens arbets-att

utgångspunkträttsliga situation inte kan med i vissaavgöras omstän-
måstedigheter. helhetsbedömning i varje enskilt fall. Utred-En göras

vårdgivareningen dock enskild verksam enligtäratt somanser en
vårdavtaleller undantagsvissamverkansavtal endast kan ses som an-

landstingetställd eller kommunen.av
sjukvårdshuvudmannenOm vid entreprenader träffar avtal med fö-

uppstårhar flera anställda enligt utredningens bedömningretag som
inganormalt problem. Företaget i undantagsfall,utomanses, vara ar-

betsgivare den personal anställd företaget. Skerärsom av en
avknoppning det avknoppade företaget i princip arbets-är att ses som
givare.

sjukvårdshuvudmanNär anlitar uthymingsfirma för täckaatten en
personalbehov blir lagen 1993:440 privat arbetsförmedling ochett om

uthyrning arbetskraft tillämplig. situationerI dessa föreligger enligtav
utredningens bedömning någotnormalt inte arbetsgivaransvar försett
sjukvårdshuvudmannen den inhyrda personalen. Det i den-ärgentemot

situation uthymingsföretaget arbetsgivare. Någon generelltärna som
tillämplig slutsats intekan dras avtalsförhållande mellan sjuk-att ettav
vårdshuvudmannen och uthymingsföretaget pågått långunder tid och

arbetstagare. En bedömning måste dåavsett även görassamma av
samtliga omständigheter i det enskilda fallet innan frågan kan avgöras.

övergångVid företag, verksamhet eller del verk-ettav en en av en
frånsamhet arbetsgivare till gäller särskilda regler fören en annan ar-

betstagarna. Bestämmelserna finns 6i b § lagen 1982:80 anställ-om
ningsskydd LAS bygger EG-direktivet överlåtelse fö-som om av

verksamheter eller delar verksamheter 77/ 187 EEGretag, och in-av
nebär alla rättigheter och skyldigheter grund anställningsavtalatt av

gällde vid tidpunkten för verksamhetsövergången övergår till densom
arbetsgivaren.nya

Anbudsgivare bör enligt utredningens uppfattning förfrågnings-i
underlaget uppmärksammas reglerna verksamhetsövergång.om

Utredningen konstaterar också i betänkandet förrättsläget närva-att
rande oklart i Sverige fråganär det gällernär upphandlandeom en en-
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går reglerna iställa krav längreupphandling kanvid änhet somen
LAS.

Upphandlingsförfarandet

stått fritt itilläggsdirektiv utredningenutredningensenligtharDet att
lämpligtUpphandlingskommittén lämna förslag tillmedsamarbete ett

anskaffningarupphandlande enhetersanvändas vidkanförfarande som
sjukvårdstjänster.ochhälso-av

skall upphandling B-tjänster, bland andra6 2 § LOUEnligt kap. av
sjukvårdstjänster, värde förenkladhälso- och görasoavsett genom upp-

innebär vill harupphandling allahandling. Förenklad rätt attatt som
skriftligt anbud. upphandlande enhetenmed Dendelta och inkomma

Direktupphandlingflera anbudsgivare.får förhandla med eller ären
lågt finns synnerligatillåten upphandlingens värde eller detär omom

vänderDirektupphandling innebär den upphandlande enhetenskäl. att
Direkt-infordrande skriftligt anbud.direkt till leverantörsig utan aven

får från principenupphandling innebär emellertid inte görasatt avsteg
affärsmässighet.om

uppnå hälso-lyckat resultat upphandlingFör ett t.ex.att av en av
sjukvårdstjänster verk-det betydelse den praktisktoch är attstorav

inköparen väl förtrogen med upphandlingsreglema. Utred-ärsamme
ningen betonar därför i betänkandet vikten olika utbildningsinsatser.av

såvälfinnas behov utbildning för praktiskt verksamma in-Det kan av
för olika leverantörer.köpare som

förfrågningsunderlagbetänkandet beskriver utredningen hurI ett
uppbyggt.kan vara

upphandling skall tidsbegränsat. OffentligEtt avtal varaom an-
skaffning och tjänster skall för konkurrens med vissautsättasav varor

Enligt uppfattning fårmellanrum. utredningens avtalstidens längd be-
från fall till fall tilldömas med hänsyn karaktären anskaffningen. Ettav

måste då vidflertal aspekter beaktas bestämmande avtalstidensav
såsom patientperspektivet,längd exempelvis tryggheten, strukturen och

vården.kontinuiteten i Utredningen därför det inte lämp-ärattmenar
föreslå någraligt fastlagda tidsgränser. Utredningen dockatt attanser

årbör kunna längre avtalstider 5-8 fö-vad i dagöverväga änman som
vårdavtalen.reskrivs i
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Författningsförslag

Förslag till1

sjukvårdslagenändring i hälso- ochLag om

1982:763

sjukvårdslagen§§Härigenom föreskrivs 3 och 18 hälso- ochatt
1982:763 följande lydelseskall ha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

sjukvårdVarje landsting skall erbjuda god hälso- och dem ären som
inom landstinget.bosatta Detsamma gäller dem kvarskrivnaärsom en-

ligt 16 § folkbokföringslagen 1991:481 och stadigvarande vistas inom
Ävenlandstinget. i övrigt skall landstinget verka för god hälsa hosen

hela befolkningen. Vad i denna lag landsting ocksågällersägssom om
ingårinte månkommuner i landsting, i den inte följerett annatsom av

här inte hinder för17 Vad bedriva hälso- ochutgörsagts attannan
sjukvård.

sådanLandstingets omfattar dock inte sjukvårdhälso- ochansvar
kommun inom landstinget har för enligt 18 § första ochsom en ansvar

tredje styckena.
fårlandsting fårEtt sluta avtal Ett landsting sluta avtal

någon någonmed utföra med utföraatt attannan om annan om
uppgifter landstinget de uppgifterde landstingetsom an- som an-

för enligt denna lag. förEn enligt denna lag. Ettsvarar svarar
uppgift innefattar avtalmyndig- vård skall slutassom som avser

fårhetsutövning dock inte formmed samverkansavtal elleri av
stöd denna bestämmelse vårdavtal. uppgift inne-Enöver-av som

till före- fårlämnas bolag, fattar myndighetsutövningett en
ning, samfällighet, stiftelse dock inte med dennastöd be-en en av
eller enskild individ. stämmelse tillöverlämnas etten

bolag, förening, sarnfällig-en en
het, stiftelse eller enskilden en
individ.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Med samverkansavtal avses
avtal där landstinget träfarett

överenskommelse med läkare
sjukgymnasteller ersättningom

och grundervillkorövrigasamt
skall gälla för vården isom en-

lighet med reglerna lageni
läkarvårds-1993:1651 om

eller lagenersättning
för1993:1652 ersättningom

sjukgymnastik. Därvid gäller
lagen 1992:1528 of-inte om

fentlig upphandling.
Med vårdavtal annatavses

avtal samverkans-vård änom
avtal. vårdavtalI överens-ett
kommer landstinget och vård-en
givare ersättning övri-samtom

villkor och grunder skallga som
gälla för vården. Därvid gäller

de fjärde stycketiinte angivna
ersättningslagarna. Bestämmel-

upphandling finns lageniomser
ofentlig1992:1528 om upp-

handling.
fårLandstinget träffa överenskommelse med kommun, den all-även

försäkringskassan och länsarbetsnämnden inommänna attom ramen
för landstingets uppgifter enligt uppnådenna lag samverka i syfte att en
effektivare användning tillgängliga Landstinget skall bidraav resurser.

sådantill finansieringen verksamhet bedrivs i samverkan.av som
får sådanRiksrevisionsverket granska verksamhet bedrivits isom

samverkan med och delvis finansierats försäkringskassan eller läns-av
sådanVidarbetsnämnden. granskning har Riksrevisionsverket rätten

del de uppgifter behövs för granska verksamheten.att ta attav som

18§

Varje skall sjukvårdkommun erbjuda god hälso- och demen som
sådanbor i boendeform eller bostad i 20 § andra stycketen som avses

och § tredje socialtjänstlagen 1980:62021 stycket eller efter be-som
sådanslut kommunen bor i särskild boendefomi i 69 §av som avses
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

i sambandVarje skallkommunlag. ävenförsta stycket 2 samma
vistas i kommunenerbjuda demfår i övrigtkommunmed En även som

hemsjukvård.sjukvård i hemmethälso- och
överlåtalandstinget skyl-inomfår kommuntillLandstinget en

vård, lands-sådan i andra stycket,erbjudadigheten sägsatt omsom
regeringen medgerdetkommeroch kommunentinget överens samtom

Överenskommelsen får för förbrukningsartiklardet. ävenavse ansvar
i 3avses csom

enligt första och tredje styckena och kom-Kommunens ansvar
sådanomfattar inte hälso- ochenligt andra stycketbefogenhetmunens

sjukvård meddelas läkare.avsom
fårfår kommun sluta avtalsluta avtal EnkommunEn

någon utföranågon utföra medmed att attannan omannan om
uppgifteruppgifter de kommunenkommunende an- som an-som

förför enligt denna lag. En enligt denna lag. Ettsvararsvarar
myndig- avtal vård skall slutasuppgift innefattarsom som avser

får formhetsutövning dock inte med vårdavtali isägsav som
§ femte stycket. uppgiftstöd denna bestämmelse 3 Enöver-av

före- innefattartill bolag, myndighetsutöv-lämnas ett somen
fårsamfällighet, stiftelse ning dock inte med stödning, en en av

eller enskild individ. denna bestämmelse överlämnasen
till bolag, förening,ett en en
sarnfällighet, stiftelse eller enen
enskild individ.
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Förslag till2

tandvårdslagen 1985: 125ändring iLag om

tandvårdslagen skall föl-§ 1985:125 haföreskrivs 5Härigenom att
lydelsejande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5§

tandvårderbjuda god dem bosattalandsting skallVarje ären som
kvarskrivna enligt 16 §gäller deminom landstinget. Detsamma ärsom

1991:481 och stadigvarande vistas inom lands-folkbokföringslagen
Även landstinget för tandhälsa hostinget. i övrigt skall verka goden

Tandvård landstinget självt ibefolkningen. bedriver benämns den-som
folktandvård.lagna

landsting ocksåVad i denna lag gäller kommunersägs omsom som
ingårinte i landsting.ett

får fårEtt landsting sluta avtal landstingEtt sluta avtal
någon någonutföramed med utföraatt attannan om annan om

de uppgifter landstinget och de uppgifter landstinget ochsom som
folktandvård för folktandvårddess dess föransvarar ansvarar

enligt denna lag. Uppgifter enligt denna lag. avtalEttsom som
innefattar myndighetsutövning vård skall slutas formiavser av
får dock inte med stöd denna vårdavtal § femte3isägsav som
bestämmelse överlämnas till stycket hälso- och sjukvårds-ett
bolag, förening, samfällig- lagen 1982:763. Uppgifteren en
het, stiftelse enskildeller innefattar myndighetsutöv-en en som
individ. fårning dock inte med stöd av

denna bestämmelse överlämnas
till bolag, förening,ett en en
samfällighet, stiftelse elleren en
enskild individ.
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Förslag till3

1993:1651ändring i lagenLag omom
läkarvårdsersättning

läkarvårdsersätt-1993:1651§ lagen5Härigenom föreskrivs att om
ha följande lydelsening skall

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

LäkarvårdsersättningLäkarvårdsersättning enligt den- enligt den-
till läkare lag endast till läkarelämnas endast lämnaslag nana

samverkansavtal med har samverkansavtalhar som somsom
§3 jjärde stycket hälso-landstinget rörande sin verksam- isägs

och sjukvårdslagen 1982:763het.
med landstinget sinrörande
verksamhet.

Bestämmelsen samverkansavtal gäller inte för vikarieom somen
i 10avses
läkare verksamhetEn i privat

vård enligt avtal medsom ger
landstinget, får ersätt-ta emot

från landstinget de vill-påning
enligt dekor och grunder som

landstinget och läkaren kommit
Vårdavtal gäller iöverens om.

förstället bestämmelserna i
denna lag.
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tillFörslag
16521993:ändring i lagenLag omom

sjukgymnastikförersättning

ersättning för sjuk-1993:16525 § lagenföreskrivsHärigenom att om
lydelseskall ha följandegymnastik

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

5§

Sjukgyrrmastikersättning enligtSjukgymnastikersättning enligt
lag lämnas endast tillendast till dennalämnasdenna lag

harsjukgymnastharsjukgymnast som samver-samver-som
§ fjärdekansavtal 3med landstingetkansavtal iröran- sägssom

hälso- och sjukvårds-stycketsin verksamhet.de
lagen 1982:763 med lands-
tinget rörande sin verksamhet.

inteBestämmelsen samverkansavtal gäller för vikarieom en som
i 10avses

verk-sjukgymnastEn i privat
samhet sjukgymnastiksom ger

fårenligt avtal med landstinget,
från lands-ersättningta emot

villkor och enligt dedepåtinget
grunder landstinget ochsom
sjukgymnasten kommit överens

Vårdavtal gäller stället föriom.
bestämmelserna denna lag.i



Inledning 35SOU 1999:149

BAKGRUNDI

Inledning1

Utredningsuppdraget1 1
.

Utredaren skall enligt direktiven dir. 1998:12, fogasvilka till
betänkandet bilagor, analysera tillämpningen lagen 1992:1528som av

offentlig upphandling LOU hälso- sjukvårdstjänsteroch därom
enskilde vårdgivaren,den för kunna bedriva verksamheten medatt

offentlig finansiering, hänvisad till träffa sjukvårds-är avtal medatt en
huvudman.

Utredaren skall förredogöra det finns någon frånäven skillnadom
upphandlingssynpunkt mellan teckna avtal för hälso- ochatt
sjukvårdstjänster och tjänster,andra vårdavtalanalysera respektiveom
samverkansavtal vårdgivaremed enskild föregåsskall etten av
upphandlingsförfarande i enlighet med LOU redogöra för detsamt om
finns någon skillnad från upphandlingssynpunkt mellan tecknaatt
vårdavtal eller samverkansavtal. Därutöver skall utredaren analysera
tillämpningen LOU det gäller privata sjukhus och sjukhemnärav som
drivs ideella organisationer vinstsyfte analysernautan samtav om
vårdavtal enligt lageventuell etablering för vårdgivareenskildaen om

vårdavtalmed inom sjukvården,hälso- och föreslagits i Samver-som
kansdelegationens slutbetänkande SOU 1997: 179, föregåsskall ettav
upphandlingsförfarande enligt LOU. Av direktiven framgår även att
utredaren oförhindrad frågorandraär kan bli aktuellaatt ta upp som

gång.under utredningens
Enligt tilläggsdirektiv dir. 1999:21 månadunderantagna mars

1999 skall utredaren utreda LOU tillämpligäven ärom
överlåtelsevid driften hälso- och sjukvårdsverksamhet mellanav av

landsting och kommuner,
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sjukvårdstjänster tjänsterhälso- ochdå köperkommuner2. samt
sådan hälso- ochomvårdnad i samband medallmänrörande gessom

sjukvård,
tandvårdstjänster,landstingens köpvid av. kommundrivenfrån landstingsdriven elleravknoppnings.k.vid4.

rörande allmänsjukvårdsverksarnhet verksamhetochochhälso-
sjukvård,sådan hälso- ochi samband medomvårdnad som ges

företagshälsovårdstjänsterköplandstings och kommunersvid av
från privata enheter samt

förhållandevårdgivaren till sjuk-frågan enskilde idenanalysera om
arbets-uppdragstagare,främstvårdshuvudmannen är att som ense

situationer utredarenföretagare vid deeller närmaretagare som
analysera.skall

skrivelsetill utredningen överlärrmatharSocialdepartementet en
angående telemedicin. Utredningen harfrån Landstingsförbundet

vårdgivarefrån och derasantalmottagit skrivelserdärutöver ett
utredningenoch de synpunkterskrivelserorganisationer. De som

får detta betänkande.besvarademottagit genomanses

Genomförandet uppdraget1.2 av

våren påbörjade1998 och arbetettillsattes underUtredningen strax
Utredningen har haft femtontal protokollfördadärefter. sammanträ-ett

Till sammanträden utredningeninkluderande internat. dessa harden ett
vårdgivare,bl.a. företrädare för olika privatainbjudit och besökts av

sjukvårdshuvudmän de ideella stiftelsernaintresseorganisationer, samt
densjukhus och Stockholms sjukhemdriver Röda Korsets samtsom

föreningen driver diakonisällskap.ideella Erstasom
olika verk,i sitt arbete bl.a. haft kontakter medUtredningen har

förbund och andra sammanslutningar. I dettamyndigheter,
sammanträffatutredningen medsammanhang kan nämnas att

från kansliet vid Nämnden för offentlig upphandlingrepresentanter
Rådet för lika villkor mellan offentlig och privatNOU, konkurrens

Landstingsförbundet SvenskaKonkurrensverket och Kom-sektor,
,

munförbundet.
frånSammanträffande denhar skett medDärutöver representanter

offentligDelegationen 1995:117 för samverkan mellan ochtidigare S
också,sjukvård. enlighet med sinaoch Utredningen har iprivat hälso-

samrått Upphandlingskommittén 1998:08. Samarbe-direktiv, med Fi
bestått båda utredningsord-i kontakter och mellan dehar mötentet

tillgångoch sekreterare och viss till utkast tillförandena deras
Ordföranden och sekreteraren i Utredningenbetänkandetext. om
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ocksåsjukvårdsupphandling varit närvarande underhar ett av
Upphandlingskommitténs sammanträden med kommitténs experter.

frågor inom för utredningens arbetediskutera olikaFör att ramen
hearing tillsammans Upphand-genomfört s.k. medutredningenhar en

frånlingskormnittén. Vid denna deltog olika privatarepresentanter
från olika landstingvårdgivare och och kommuner.representanter

landstingen och kommunernaklarlägga hur uppfattat, tolkatFör att
offentlig upphandlingefterlevt gällande regler har utredningenoch om

skickatsgenomfört enkätundersökning till samtliga landstingen som
kommuner.och

rådgjort professornUtredningen med i offentlighar Hans-även rätt
Heinrich Vogel.

Betänkandets disposition1.3

framgår innehållsförteckningenBetänkandet tvåindelat iär som av
innehållerDel redovisningdelar. I bakgrundsmaterial. delI IIen av

främstredovisas överväganden och förslag. I anslutning till övervägan-
dena ibland visst bakgrundsmaterial för underlätta läs-presenteras att

förståelsenningen och bilagorI till betänkandetav resonemangen.
redovisas regeringens direktiv tilläggsdirektivoch till utredningen och

utredningenden enkät till landets kommuner och landsting. Isäntsom
bilagor till betänkandet redovisas fåttde uppgifter utredningen deläven

angående finansieringen privat bedriven vård i andra länder.av av
sammanfattningBetänkandet inleds med författningsförslag.ochen

till författningsförslagenKommentarer finns i avslutande kapitel.ett
l kapitel finns beskrivning2 hälso- sjukvårdenoch och dessen av

organisation.
kapitel beskrivsI 3 den privat bedrivna offentligt finansierade

sjukvården.hälso- och Här redovisas bl.a. innebörden begreppetav
alternativa driftformer och gällande ersättningssystem för privat-nu

vårdgivarepraktiserande offentlig finansiering.med I kapitlet redovisas
också det s.k. kundvalssystemet med check. Utredningen har valtäven

i kapiteldetta redovisa vissa stiftelsers och ideella organisationersatt
sjukvårdsverksamhet.hälso- och kapitletI belyser utredningen även

arbetstagarbegreppet. Slutligen redovisar utredningen statistiska upp-
angåendegifter förekomsten och omfattningen alternativa driftfor-av

inom landsting och kommuner.mer
kapitelI 4 belyser utredningen särskilt tandvård, företagshälsovård

och telemedicin.
kapitelI behandlas5 EG:s tjänstedirektiv och LOU. Vidare lämnas

kort redovisning lagen 1994:615 ingripande otillbörligtmoten av om
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konlcurrenslagensupphandling ochoffentligavseendebeteende
förockså verksamhetenbeskrivskapitletIbestämmelser.1993:20

Därpå behandlasNOU.upphandlingoffentligförNämnden
överlåtelse driftenföretag ochfrånköpenhetersupphandlande avegna

landsting och kommuner.mellansjukvårdsverksamhetochhälso-av
iavknoppningMedavknoppning.s.k.belysesSlutligen avses

låter anställdaupphandlande enhetsituationerdebetänkandet när en
verksamhet ellervisssyfteiprivaträttsligt övertabilda attett organ

Avsiktenupphandlande enheten.deninomutförtsuppgiftervissa som
anställdatidigarevidareskall bedrivasdärefterverksamhetenär avatt

företagare.självständigasom
redovisningsammanfattandegjortutredningenkapitel 6 harI aven

ochutredningsförslag,tidigare
frånutfalletredovisningsammanfattandeåterfinnskapitel 7i aven
ochkommunernatill landstingen ochenkätundersökningutredningens

från sjukvårdshuvudmänolikautredningensynpunkter tilllämnade
organisationer.vårdgivare och derasprivatasamt

några all-kapitel utredningen redovisar8 därinleds medDel
bedömning.utgångspunkter för utredningensmänna

bedömning hälso- ochutredningen sinkapitel 9 redovisarI av om
uppdrags-arbetstagare ellersjukvårdspersonalen främst är att somse

utredningen skall analysera.situationeri de närmaretagare
innehåller ställningstaganden i deutredningensKapitel 10-12 cen-

I kapitel 10frågor haft i uppgift analysera.utredningentrala attsom
begreppet utövandeupphandlingsreglema,de övergripandediskuteras

Vidaremyndighetsutövningsbegreppet.offentlig makt ochav
frånnågon skillnadfrågan finnsdetanalyseras om

avtal för hälso- ochtecknaupphandlingssynpunkt mellan att
utredningensjukvårdstjänster tjänster. kapitel 11 behandlaroch andra I

vårdavtal föregåsskallfrågan enheters tecknandeupphandlande avom
behandlarenligt LOU. Utredningenupphandlingsförfarandeettav

frågan enheters tecknandekapitel upphandlandedärefter i 12 avom
läkare och sjukgymnaster enligt lagensamverkansavtal med enskilda

läkarvårdsersättning enligt lagen1993:1651 LOL ellerom
sjukgymnastik vidhängande1993:1652 ersättning för LOS medom

förgås upphandlingsförfarande enligt LOU.förordningar skall Iettav
fråganutredningenkapitel behandlardetta även om

vårdavtalsjukvårdshuvudmannens vårdgivaretecknande medav som
ersättninguppbär enligt de nationella ersättningslagama skallredan

förgås upphandlingsförfarande.ettav
kapitel fråganUtredningen behandlar 13 avtal enligt deni om av

Samverkansdelegationen föreslagna förlagen etablering enskildaom
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vårdavtalvårdgivare med inom hälso- sjukvårdenoch kan undantas
från upphandlingsförfarande.ett

kapitelI 14 behandlar utredningen särskilt upphandlande enheters
tandvårdstj företagshälsovårdstjänsterköp och telemedicinskaänster,av

tjänster.
kapitel 15 lämnar utredningenI sin bedömning av om

frånupphandlande enheters köp företag föregåsskall ettegna av upp-
handlingsförfarande enligt LOU. I detta kapitel behandlar utredningen

frågan landstings och kommuners överlåtelse driftenäven om av av
sjukvårdsverksamhethälso- och till andra landsting och kommuner

föregåsskall upphandlingsförfarande.ettav
kapitel 16 behandlasI upphandlande enheters frånköp tjänsterav

avknoppad verksamhet.
står,Det enligt utredningens tilläggsdirektiv, den särskilde utredaren

fritt i samarbete med Upphandlingskommittén lämna förslagatt ett
lämpligt förfarande kan användas vid upphandling hälso- ochsom av
sjukvårdstjänster.

kapitelI beskriver därför17 utredningen särskilt reglerna om
förfarandet vid offentlig upphandling.en

kapitelI 18 behandlar utredningen därefter vissa kostnadseffekter
utredningens förslag.av
Alla statliga utredningar skall beakta 14 och 15 §§ i

kommittéförordningen 1998:1474. Utredningens ställningstaganden i
frågordessa behandlas i kapitel 19.
kapitel återfinnsI 20 slutligen författningskommentar tillen

utredningens lagförslag.





41dessHälso- sjukvården och organisationochSOU 1999: 149

sjukvården och dessochHälso-2

organisation

Inledning1

bl.a.sjukvårdsupphandling har enligt direktivenUtredningen attom
upphand-1992:1528 offentliglagentillämpningenanalysera omav
vårdgiva-sjukvårdstjänster där den enskildeLOU hälso- ochling

offentlig finansiering,verksamheten medbedrivaför kunna ärattren,
sjukvårdshuvudman. För kunnaträffa avtal medtillhänvisad attatt en

måsteföreskriver bl.a. hadirektivenövervägandendegöra man ensom
sjukvårdslagstiftningen, statligt regleradesåväl och debild hälso-av

sjukvårdensoch organisationoch hälso-ersättningssystemen som av
LOU.

ochfinns därför översiktlig beskrivning hälso-detta kapitelI en av
sjukvården organisation.och dess

beskrivning sjuk-kortfattad hälso och2.2 lämnasI avsnitt aven
målen sjukvården.för hälso- ochvårdslagstiftningen och om

sjukvårdenredovisas landstingens för hälso- och2.3I avsnitt ansvar
och i

ålagda ochredovisas kommunernas för hälso-2.4avsnitt ansvar
sjukvården.

sjukvårdslag-Allmänt hälso- och2.2 om

stiftningen

sjukvården utformadhälso- och skallBestämmelserna hurom vara
sjukvårdslagen 0982:763, deoch HSL. I lagenfinns i hälso- anges

sjukvårdenmålen vilka kanövergripande för hälso- och och krav som
på vården. kraft januari 1983trädde i den 1 prop.ställas Lagen

ikraftträdandet ändrats flertal tillfäl-1981/82:97. har sedan vidDen ett
sjukvård åtgärderenligt § förMed hälso- och l HSLlen. attavses

behandla sjukdomar skador. Tillmedicinskt förebygga, utreda och och
sjukvård hör Sjuktransporter handhälso- och även samt att ta om

fråga tandvård tandvårds-avlidna. finns särskilda bestämmelser iI om
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inledande och avslutandelagen l985:l25, TVL. De bestämmelserna i
sjukvård såväliHSL all och landet, offentlig enskild.gäller hälso- som

i sig tillDe övriga bestämmelserna HSL riktar landstingen 163 §§-
eller till kommunerna 17 25 §§. Gemensamma bestämmelser om-

sjukvårdlandstingens och kommunernas hälso- och finns i 26, 26 ocha
26 b §§ HSL.

yrkesverksamhet på sjukvårdenslagen 1998:531 hälso- ochI om
område LYHS finns bestämmelser yrkesverksamhet hälso- ochom

område frågasjukvårdens skyldigheteri bl.a. för hälso- sjuk-ochom
vårdspersonalen, behörighets- och legitimationsregler, disciplinpåföljd

återkallelse vårdgivareoch legitimation. Med enligt LYHSav avses
fysisk eller juridisk yrkesmässigt bedriver hälso- och sjuk-person som
vård.

sjukvårdens2.2.1 Hälso- måloch

Hälso- sjukvårdenoch grundstenama i den svenska välfärds-är aven
politiken. fungerande vårdEn väl och skall erbjudas alla obe-omsorg
roende bl.a. den enskildes ekonomiska förhållanden. Av 2 § HSLav
framgår måletdärför för hälso- sjukvårdenoch god hälsa ochatt är en

vård lika villkor för hela befolkningen. Vården skall meden ges res-
förpekt alla människors lika värde och för den enskilda människans

värdighet. Den har det behovet hälso- sjukvårdstörsta och skallsom av
företräde vården.till Hälso- sjukvårdenoch skall enligt 2 § HSLges a

såbedrivas den uppfyller kraven vård.god I bestämmelsenatt en
preciseras i fyra punkter vad särskilt vård. Såledesmed godsom menas

vårdenskall
god kvalitet och tillgodose patientens behov trygghet ivara av av

vården och behandlingen,
lätt tillgänglig,vara

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- sjukvårds-och
personalen.

Vidare vårdenskall och behandlingen så långt möjligt utformassom
och genomföras i samråd med patienten. Varje patient vänder sigsom
till hälso- sjukvårdenoch skall, det inte uppenbart obehövligt,ärom

medicinsk bedömning sitt hälsotillstånd.snarast ges en av
Patienten skall enligt b2 § individuellt anpassad informationges en

sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård ochom
behandling finns. Om information härom inte kan lämnas tillsom
patienten skall den i stället lämnas till närstående till patienten,en om
hinder inte föreligger på grund sekretess. Hälso- sjukvårdenochav
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förebygga ohälsa. Denarbeta för§enligt 2skall vidare att somc
ocksåsjukvården lämpligtskall detoch ärsig till hälso- närvänder ges

eller skada. Detförebygga sjukdomförmetoderupplysningar attom
sjukvårdsperso-någon skall hälso- ochavliditframgår §2 d närattav

efterlevandeförrespekt den avlidne. Demeduppgifter fullgörasnalens
sjukvårdochdet bedrivs hälso-omtanke. Därochskall visas hänsyn

utrustningoch denpersonal, de lokaler§ finnas denenligt 2skall det e
vård skall kunnaför godbehövs att ges.som

vårduppnå målen god ställs olika kravkunnaFör att om en
sjukvårdenssåväl påsjukvården. krav hälso- ochDet gällerochhälso-

sjukvårdspersonalenshälso- ochorganisation och utformning som
kompetens.

för och sjuk-Landstingens hälso-2.3 ansvar

Vården

Inledning2.3.1

sjukvården framgår 16 §§ ochLandstingens för hälso- och 3avansvar -
framgår26-26 lagtexten landstingen har detb §§ HSL. Det attav

sjukvården. behandlinghuvudsakliga för hälso- och Förutomansvaret
samhällsplaneringpatienter skall landstingen dessutom medverka iav

vård vård-då hänsyn till den privata och andraoch även ta som ges av
givare.

landstingens för2.3.2 hälso-Närmare om ansvar

sjukvårdenoch

framgår landsting för3 § varje har det huvudsakligaAv att ansvaret
sjukvården. Landstinget skall erbjudahälso- och enligt 3 § goden

Ävensjukvårdoch bosatta inom landstinget. ihälso- dem ärsom
för god befolkningen.övrigt skall landstinget verka hälsa hos helaen

sådan sjukvårdLandstingets omfattar dock inte hälso- ochansvar som
kommun inom landstinget har för. Landstinget skallansvareten

vårderbjuda inte bara bosatta inom landstinget. Avärpersoner som
följer nämligen landstinget vård4 § skall erbjudaävenatt person
vistas inom landstinget bosatt där,utan attsom vara om personen

sjukvård.omedelbar och fårbehöver hälso- Ett landsting enligtäven
sjukvård4 § andra stycket erbjuda hälso- och den bosatt iär ettsom

landsting, landstingen kommer det.överensannat om om
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någonmedavtaltredje stycket HSL slutafår enligt 3 §landstingEtt
för enligtlandstingetuppgifterdeutföra ansvararatt somannan om

får dock inte medmyndighetsutövninginnefattaruppgiftHSL. En som
förening,till bolag,överlämnasbestämmelsendenstöd ett enenav

individ.enskildellerstiftelsesamfällighet, enen
träffa överenskom-fjärde stycket§får enligt 3Landstinget även

länsarbets-ochförsäkringskassanden allmännamed kommun,melse
uppgifter enligt HSLlandstingetsförinomnämnden att sam-ramenom

tillgängligaanvändninguppnå effektivaresyfteverka i att resur-aven
sådan verksamhetfinansieringentillskall bidraLandstinget somavser.

i samverkan.bedrivs
står ibehandlingsaltemativflera överensstäm-det finnsNär som

landstinget enligtbeprövad erfarenhet skallochmed vetenskapmelse
han eller honvälja det alternativmöjlighetpatienten3 § att somena ge

behandlingen detpatienten den valdaLandstinget skallföredrar. omge
eller skadan och till kostna-aktuella sjukdomentill denmed hänsyn

framstår emellertidbefogat. Patienten harbehandlingenförderna som
ellerutanför det landsting inom vilket han hontill behandlinginte rätt

står ierbjuda behandlingbosatt, detta kan överensstäm-är en somom
erfarenhet. sista stycket i 3 §vetenskap och beprövad Avmelse med

framgår patient livshotande eller särskiltlandstinget skall medatt ge en
möjlighet inom detallvarlig sjukdom eller skada elleratt utom egna

få förnyad medicinsk bedömning i fall vetenskap ochlandstinget deten
entydig vägledning det medicinskabeprövad erfarenhet inte ochger

innebära särskilda risker för patienten eller harställningstagandet kan
erbjudasbetydelse för framtida livskvalitet. Patienten skalldennesstor

den förnyade bedömningen kan föranleda.den behandling som
också enligt b § erbjuda bosattaLandstinget skall 3 dem ärsom

inom landstinget eller kvarskrivna enligt 16 § folkbokförings-ärsom
vistas rehabili-lagen 1991:481 och stadigvarande där habilitering och

tering, hjälpmedel för funktionshindrade olikaoch tolktjänster. Lands-
omfattartingets emellertid inte habilitering, rehabilitering ochansvar

hjälpmedel kommun inom landstinget har för. Lands-som en ansvar
tillhandahållandetinget skall planera habilitering, rehabilitering eller

ihjälpmedel samverkan med den enskilde.av
Det skall enligt 5 § finnas sjukhus för de patienter i behovärsom av

sjukvård vårdinrättning.hälso- och kräver intagning Vårdisom som
sådan intagning vård.under benämns sluten Annan hälso- och sjuk-ges

vård vård.benämns Landstinget har organisera primär-öppen även att
vården så alla bosatta inom landstinget får tillgång till ochäratt som
kan välja fast läkarkontakt. Primärvården skall del denen som en av

vården avgränsning vad sjukdomar, åldergälleröppna ellerutan
patientgrupper för befolkningens behov sådan grundläggandesvara av



45och organisationsjukvården och dessHälso-1999: 149SOU

rehabilite-ochförebyggande arbeteomvårdnad,behandling,medicinsk
elleroch tekniskamedicinskasjukhusenskräverinte resurserring som

särskild kompetens.annan
finnslandstingetinomför det6 §enligt ävenLandstinget attsvarar

eller läkarefrån sjukhustill ochförorganisationändamålsenlig atten
medutförstillstånd krävervilkas transportenatttransportera personer

ändamålet.förinrättadesärskilttransportmedel ärsom
sjuk-ochhälso-sinskall planeralandstingetföljer§ HSL7Av att

vård.sådan Plane-behovbefolkningensiutgångspunktvård med av
privatasjukvård erbjudsochhälso-denskallringen även avsomavse

ochhälso-utvecklingenochplaneringenvårdgivare. Iandraoch av
organisa-samhällsorgan,medsamverkalandstingetsjukvården skall

vårdgivare 8 §.privataochtioner
enligt 10 §sjukvården skall utövasochhälso-Ledningen av enav

föreskrivetvadsådan nämnd gäller ärFörnämnder.fleraeller somen
l991:900, KommL.kommunallageninämnderom

ochför hälso-Kommunernas2.4 ansvar

sjukvården

Inledning2.4.1

uppgift förursprungligenhandikappadegamla ochVården var enav
fattiga ochhandskyldigtenbartSamhälletfamiljen. att ta omvar

fattig-inrättade kommunernaanledning häravensamstående sjuka. I
kravMed tidenålderdomshem.vårdsanstalter och attrestessenare

sjukvården ochden allmännatillhörasjuka skullekronisktvården av
där-Från år 1951 komfattigvård.frånavskiljas kommunernassåledes

mellandelaskroniskt sjukalångvarigt ellerför deför attansvaret upp
landsting.ochkommuner

långtidssjukvården byggas70-talen kom1960- ochUnder utatt
ochKommunförbundetkom Svenska70-taletmittenkraftigt. I av

ekonomiskförenhetliga regler ersätt-Landstingsförbundet överens om
kommunernasför de boendefrån landsting till kommunerning

långtidssjuka. Underhade bedömtsläkareålderdomshem, varasom av
i syftelångvården främstbyggassomatiskatid kom den attdenna ut,att

boendeformema.från kommunalalångtidssjuka devården deskilja av
sjukvården i hemmet,utvecklingskedde1980-taletUnder aven

kvalifice-skedde eftersomhemtjänsten. Dettaden socialabl.a. genom
särskildaii ordinärt boende ochomvårdnad erbjudaskunderad

återigen fickmedförde kommunernaboendeforrner. Det stortettatt
handikappade.vården gamla ochförekonomiskt avansvar
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finnsI dag i socialtjänstlagen l980:620; SoL bestämmelser om
kommunernas för socialtjänsten. Enligt §3 SoL haransvar
kommunerna det för de vistas i kommunen fåryttersta ansvaret att som
det och denstöd hjälp de behöver. Kommunernas allmännasom

frågaskyldigheter i äldre människor och människorom omsorgen om
med handikapp, också i lagen.anges

Ädelreformen2.4.2

Under början 1990-talet konstaterades många ofta behövde hjälpattav
såväl sjukvårdenhälso- och socialtjänsten. Personalgrupperav som av
med olika kompetens behövdes därför för tillgodose behoven.att
Landstinget hade för hälso- och sjukvårdsverksamhetenansvaret
medan kommunerna hade för socialtjänsten. Dåvarandeansvaret rege-
ring ansåg uppdelningen huvudmännens ansvarsområden försvår-att av
ade tillämpningen helhetssyn på det praktiska arbetet. Vidareav en
konstaterade regeringen prop. 1990/91:14 omstruktureringatt en av
resursanvändningen från institutionsvård till stöd i boende hadeeget
inneburit kommunernas ekonomiska hadeatt vidgats, eftersomansvar
kommunerna svarade för kostnaderna för stödet imerparten av eget
boende.

Ädelreformen.Den januari1 1992 genomfördes den s.k. Reformen
innebar kommunerna fick det samlande långvarigföratt ansvaret ser-

vårdvice och till äldre och handikappade. Enligt 20 § andra stycket och
21 § andra stycket SoL fick kommunerna skyldighet inrättaatten
särskilda boendeformer för service omvårdnadoch äldre människorom
med behov särskilt stöd och människor fysiska ellerav av som av
psykiska eller andra skäl betydande svårighetermöter i sin livsföring.
Kommunerna fick också för hemsjukvården exklusive läkar-ansvaret
insatserna i de särskilda boendeformerna. Vidare kommunernaövertog

för driften sjukhem vårdinrättningaroch andraansvaret för somatiskav
långtidsvård enligt lag 1990:1402 Övertagande vissa sjukhemom av

Ãdelreforrnenvårdinrättningar.och andra innebar således kom-att
fick samlat för äldrevården. Tidigareett hade kom-munerna ansvar

Ädelreforrnenför servicehus ålderdomshem.och inne-munema ansvar
alltsåbar kommunerna också skulle föratt sjukhem,ansvara grupp-

boende och dagverksamhet, dvs. verksamhet landstingen tidigaresom
hade haft för.ansvaret

Kommunernas skyldigheter vad hälso- sjukvårdoch iavser anges
17-21 §§ HSL. Av nämnda bestämmelser framgår bl.a. varje kom-att

skall erbjuda god hälso- sjukvårdoch dem sådanabor imun en som
boendeformer i 20 eller 21 § SoL. Kommunerna får ävensom avses
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i kommunenvistaserbjuda demHSLstycket§ andraenligt 18 som
ochkommunträffas mellanavtalOmsjukvård i hemmet.ochhälso- en

till kom-får landstingetdetmedgerregeringenlandsting och enett om
hemsjukvård.erbjudaskyldighetenöverlåtalandstinget attinommun

ellerkommunensemellertidframgårstycketfjärde att18 § ansvarAv
sjukvårdsådan hälso- ochomfattarintebefogenheter avgessom

läkare.
står i överensstäm-behandlingsaltemativ,flerafinnsNär det som

enligtskall kommunenerfarenhet,beprövadochvetenskapmedmelse
sjukvård kom-sådan ochhälso-omfattasden§18 somavsomgea

honhan elleralternativvälja detmöjlighetför att sornansvararmunen
meddetbehandlingenvaldaerbjuda denskallKommunenföredrar. om

förkostnadernatillskadan ochellersjukdomenaktuellatill denhänsyn
emellertid inteenskilde harDenframstår befogat.behandlingen som

eller honinom vilken han ärden kommunbehandling utanförtillrätt
står ibehandlingerbjuda överens-kankommunenbosatt, somenom

erfarenhet.beprövadochmed vetenskapstämmelse
sjukvårdsin ochplanera hälso-§ HSLenligt 20skallKommunerna

sådan vård.behovbefolkningensutgångspunkt imed av
får avtalframgår slutakommunHSLsista stycket18 §Av att en

enligtuppgifter kommunendeutföranågonmed att somannan om
finansie-offentligdrivs i dag medTill följd häravför.lagen ansvarar

ochstiftelserföretag ellerprivatasjukhemflertalbl.a.ring ett avav
sjuk-ochplanering hälso-organisationer. Kommunensideellaandra av

privatasjukvård erbjudshälso- ochdenvården skall även avsomavse
ochhälso-utvecklingenplaneringen ochvårdgivare. Ioch andra av

medsamverkadärvid enligt lagensjukvården skall kommunen sam-
vårdgivare.och privataorganisationerhällsorgan,

Äldreomsorgens år och65ansvarsområde överpersoneravser
handi-funktionshindradeOmsorgenligt SoL.omfattar insatser om

år.65 Handikappomsorgenomfattarkappomsorgen änpersoner yngre
för vissaoch service1993:387 stödoch lagenenligt SoLregleras om

sina behovtillgodoseinte själv kanLSS. Denfunktionshindrade som
6 f § SoLhar enligtfå tillgodosedda rättdessaeller kan sättannat

försörjningsstöd ochförsörjningbistånd socialnämnden för sintill av
ibistånd villkorövrigt desin livsföring i annatför angessom

särskiltbistånd enligt 6 f § hjälp i hemmetMedlagen. samtannat avses
särskildomvårdnad för bostad medäldre ellerför service ochboende

funktionshindrade.service för
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2.4.3 Kommunernas för stöd och service tillansvar
vissa funktionshindrade

innehåller§ LSS1 bestämmelser insatser för särskilt stöd ochom
särskild service personer

med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
med betydande bestående begåvningsmässigtoch funktionshinder

efter hjärnskada i ålder föranledd våld eller kroppsligyttrevuxen av
sjukdom eller

med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
påuppenbart inte beror åldrande,normalt de och förorsakarär storaom

svårigheterbetydande i den dagliga livsföringen och därmed omfat-ett
tande behov stöd eller service.av

Enligt 7 § LSS har i 1 § till insatser i formrättpersoner som anges
särskilt stöd och särskild service de sådanbehöver hjälp i sinav om

livsföring och deras behov inte tillgodoses Densätt.annatom
enskilde skall insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.genom
Insatserna skall varaktiga och samordnade. De skall tillvara anpassas

individuella behov såutformasmottagarens de lättsamt äratt
tillgängliga för de behöver dem och förmågastärka deraspersoner som

leva självständigt liv.att ett
Insatserna för särskilt stöd och service enligt 9 §är
rådgivning och personligt stöd ställer krav särskildannat som

kunskap problem och livsbetingelser för människor med ochom stora
varaktiga funktionshinder,

biträde personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kost-av
nader för sådan assistans, till den del behovet stöd inte täcksav av
beviljade assistanstimmar enligt lagen 1993:389 assistansersätt-om
ning,

ledsagarservice,
4. avlösarservice i hemmet,
5. korttidsvistelse utanför det hemmet,egna

korttidstillsyn för skolungdom år12 utanföröver det hemmet iegna
anslutning till skoldagen under lov,samt

boende familjehemi eller bostad med särskild service för barn eller
ungdomar behöver bostad utanför föräldrahemmet,som

bostad med särskild service för eller särskild anpassadvuxna annan
bostad för vuxna,

daglig verksamhet för i yrkesverksam ålder saknarpersoner som
förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Varje kommun skall enligt 2 § andra stycket, inte avtalats,annatom
för insatser enligt 9 § punkt 2 -10, En kommun får enligt §17svara

LSS bibehålletmed sluta avtal någonmed till-ansvar attannan om
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ellerfår landstingVidareenligt lagen. etthandahålla insatser en
avtalträffastycketandraenligt 17 §landstingetingår ikommun som
frånöverlåtslagenenligtuppgifterfleraellerföratt ansvar enom

landstinget.tillfrån kommunenellertill kommunenlandstinget

primär-kommunalmedFörsöksverksamhet2.4.4

vård

sjukvården. Medochhälso-svenskai denPrimärvården basenär
tillgodosevårdnivå skall kunnaprimärvårdbegreppet somavses en

sjukvård. bety-Enochhälso-behovgrundläggandebefolkningens av
tillhanda-sjukvårdshuvudmännenvård lärrmasdendande del avsomav

Primärvårdenvårdhem.vårdcentraler ochprimärvård vidhålls som
omvårdnad, förebyg-behandling,medicinsksåledes basalomfattar

gäller sjukdomar,avgränsning vadrehabiliteringarbete ochgande utan
HSL46. 5 §1994/952195 sid. Avsepatientgruppålder eller prop.

vården,del denprimärvården skall öppna utanframgår att som en av
patientgrupp,ålder ellergäller sjukdom,vadgälleravgränsning vad

medicinsksådan grundläggandebehovbefolkningensför avsvara
rehabiliteringarbete ochförebyggandeomvårdnad,behandling, som

ellertekniskamedicinska ochsjukhusenskräverinte annanresurser
bretterbjudasåledesPrimärvården skall kunnakompetens. ettsärskild

yrkesgrupper.vårdutbud olikablandatoch av
skyldighetenligt 5 §tidigarehar,Landstingen nämnts, att orga-som

får till-landstingetinomså bosattaprimärvården alla ärnisera att som
frågantid harUnderläkarkontakt.välja fastgång till och kan senareen

primärvården anled-aktualiserats. IÖvertagandekommunaltett avom
primärvård bedrivitskommunalförsöksverksamhet medharning därav

omfattning.begränsadhar varitFörsöksverksamheten1985.sedan av
inomförsöksverksamhet1985:1089i lagenregleratsharDen om

1991:1136 försöks-områdesjukvårdens och i lagenochhälso- om
sist-för denprimärvård. Giltighetstidenkommunalmedverksamhet

alltjämt.gällerförändringar förlängts ochdelmedlagen harnämnda en
träffamöjlighetfickvissa kommunerårs innebarlag1985 attatt

primärvården.fördriftansvaretlandstingavtal med övertaattett om
överlåtnaför denhuvudmannaskapetemellertidbehöllLandstinget

LagenSoU rskr. 100.1985/86:42,verksamheten prop. var
utgången år 1996.gällde fram tilltidsbegränsad och av

pri-med kommunal1991:1136 försöksverksamhetEnligt lag om
primärvårdsjukvårdfår erbjuda viss hälso- ochmärvård kommunen
Socialstyrel-det ochlandstinget och kommunen är överens om omom

distriktstandvårdtandvårdtillstånd därtill. Om visssitthar lämnatsen
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bedrivs primärvården fårintegrerad del tandvårddennaävensom en av
ingå dåi försöksverksamheten. harKommunen enligt 3 § i lagen om
försöksverksamhet primärvårdmed kommunal erbjuda godatt en
primärvård dem inom områdebosatta det omfattasärsom som av
försöksverksamheten och därvid verka för god hälsa hos helaen
befolkningen. fårEnligt 3§ tredje stycket, kommunen därvid sluta

någonmedavtal utföra de uppgifter kommunenattannan om som
för enligt lagen. Emellertid får kommunen inte med stödansvarar av

överlåtalagen uppgift innefattar myndighetsutövning till etten som
bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller till enskild indi-en en en en

frånvid. Till skillnad års övergår1985 lag försöksperiodenunder
huvudmannaskapet primärvårdenför till kommunerna prop.
1990/91:l2l. ocksåKommunen har erbjuda primärvårdatt personer

omedelbart behöver sjukvård,hälso- och faller inomsom som
primärvården, och för tillfället vistas inom området omfattassom som

försöksverksamheten. Enligt 4 § skall kommunen organiseraav a
primärvården så alla bosatta inom det områdeär omfattasatt som som

försöksverksamheten får tillgång till och kan välja fastav en
Ävenläkarkontakt. denna lag tidsbegränsad och gälldeär ursprungligen

årfram till 1998.
handlingsplanI 1997/98:113 Nationell för äldre politikenprop.

konstaterades det finns vissa rättsliga hinder för skapa denatt att orga-
nisation och samordning vården önskvärd. Regeringenärav som gav
därför i propositionen uttryck för de lagliga förutsättningarna föratt
samverkan bör stärkas och uttalade regeringen har för avsikt åter-att att
komma erforderligamed förslag till lagändringar för åstadkommaatt
detta. Mot bakgrund härav uttalade regeringen i 1997/98:189prop.
Patientens ställning ansågden det olämpligt långsiktigtatt att nu mer

ställning till pågåendeden försöksverksamhetenta med kommunal
primärvård. I propositionen föreslog därför försöksverksam-attman
heten med kommunal primärvård skulle förlängas utgångentill årav
1999. Socialutskottet ställde sig, i sitt riksdagen bifallna betänkande,av
bakom den i propositionen föreslagna fortsatta giltighetstiden
1998/99:S0U3, rskr. 1998/99:54. I budgetpropositionen lämna-som
des i september 1999 1999/2000:1prop. utgiftsområde föreslog9
regeringen försöksverksamheten med kommunal primärvårdatt skall
förlängas ytterligare, fram till och utgångenmed år 2001. Inu av
avsnitt 15.5.3 och 15.5.4 redogör utredningen ytterligare för
försökslagen pågåendeoch det utredningsarbetet angående landstings
och kommuners möjligheter samverka kring vård ochatt omsorg.
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offentligtbedrivnaprivatDen3

sjukvårdenochhälso-finansierade

Inledningl

regi.offentligihuvudsakibedrivssjukvårdenochhälso-svenskaDen
privatinslagsjukvården finns störreoch etthälso- avdenInom öppna
sjuk-ochhälso-slutenvården. Medslutnadeninomvårdbedriven än

sjukvårdochhälso-§ HSL5enligttidigare nämnts,vård somavses,
sjukvårdochhälso-vårdinrättning. Annaniintagningvidgessom

vård.bestämmelsen öppenenligtbenämns
positivtdenuttalattillfällenflertalvid attharRegeringen serett

driftfomier. Iolikamedvårdutbudvarierat prop.finnsdet ettatt
valetuttaladessid. 11vårdgivare attl996/97:123 Privata av

inriktning,verksamhetenshand böri förstavårdgivare styras av
uttaladesVidarekostnadseffektivitet. attochkvalitettillgänglighet,

följdtillbl.a.fortsättaöppenvård förväntaskanförskjutningen avmot
enligtbörteknologin. Dettamedicinskadenutvecklingen av

bedrivamöjligheternaunderlättauppfattning attregeringens
många landstingfinansiering. Ioffentligmedregiprivativerksamhet

syfteiförändringsarbeteintensivt attpågår därförkommuneroch ett
åren allaharUnder deverksamheten.effektivisera senasterenodla och
Konkurrenskommunerlandetstvå tredjedelarlandsting och nära av

ocheffekteromfattning,förekomst,välfärd -fortsattför om
driftformer;alternativaochkonkurrensutsättningerfarenheter av

organisationsföränd-beslutat1999KommunförbundetSvenska om
mångfaldochvalfrihetskapaverksamhetsformer. Attringar eller nya

detblirHärigenomförändringsarbetet.förmotivenvarithar ett av
önskemål jämförtolikakundersantaltillfredsställamöjligt störreettatt

producent.finnsdet baramed enom
begränsningarochmöjligheterlegalabeskrivs vilkakapitelI detta

inslagenökakommunlandsting eller övervägerfinns attnär ett ensom
ocksåkapitletsin verksamhet. Iidriftformeralternativa engesav

privatför denreglerade ersättningssystemenstatligtdebeskrivning av
vården.finansieradeoffentligtbedrivna

begrep-för innebördenredogörelselämnas bl.a.3.2I avsnitt aven
för möj-också redogörelseavsnittetdriftformer. Ialternativapet enges
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förligheten myndighet landsting eller kommunt.ex. ett attsomen en
förvaltningsuppgiftöverlämna till privat lämnasDetentreprenör.en en

beskrivning innebörden det offentliga huvudmannaska-även en av av
pet.

åtgärder3.3 beskrivs de vårdgivarenI den enskildeavsnitt kansom
drabbas vid felbehandling patient.av av

I 3.4 lämnas därefter historiskavsnitt redogörelse för deen
offentliga ersättningssystemen inom sjukvården.hälso- och

därpåI 3.5 redovisasavsnitt gällande ersättningsregler för privat-nu
vårdgivarepraktiserande med offentlig finansiering.

del kommunerEn landets tillämpar s.k. kundvalssystem ellerettav
checksystem. innebärDetta kommunen inbjuder privata utförareatt att
på lika villkor konkurrera denmed verksamhet bedrivs inomsom
kommunens regi. Eftersom kundvalssystemet finan-är sättett attegna

vårdensiera den privat bedrivna sker redogörelse för isystemeten
detta kapitel under avsnitt

I lämnas7 därefter redogörelseavsnitt för stiftelser och ideellaen
organisationers sjukvårdsverksamhet.hälso- och

Utredningen ocksåhar enligt tilläggsdirektiven frågananalyseraatt
vårdgivarenden enskilde förhållandei till sjukvårdshuvudmannenom

främst uppdragstagare,är arbetstagare eller företagare vidatt se som en
de situationer utredaren skall analysera.närmaresom

I 3.8 därföravsnitt kort redogörelse för arbetstagarbegreppet.ges en
Slutligen lämnas i 3.9 och 3.10avsnitten vissa statistiska uppgifter

angående omfattningen alternativa driftformer inom landstingen ochav
kommunerna.

3.2 Innebörden begreppet alternativaav

driftformer

3.2. l Inledning

Landstingen har, tidigare huvudansvaretnämnts, för hälso- ochsom
sjukvården. Landstingens omfattar dock inte sådan hälso- ochansvar
sjukvård kommun inom landstinget har för.som en ansvaret

Merparten den svenska hälso- och sjukvården bedrivs i offentligav
regi. En kommun eller landsting kan emellertid, kommunen ellerett om
landstinget bedömer inom sin organisation självatt man egen
lämpligen inte fullföljer uppgiften, eller skäl finnerannatom man av
det lämpligt, besluta uppdra ersättningatt ombesörjaatt motannan
driften verksamhet kommun eller landsting har för. Iav en som ansvar
många landsting och kommuner pågår förändringsarbete vad gällerett



53sjukvårdenochhälso-finansieradeofentligtbedrivnaprivatDen1491999:SOU

ochrenodlabl.a.i syfte attkonkurrensprogramolikaantagande av
service-imångfaldochvalfrihetskapaAttverksamheten.effektivisera

förändringsarbetet.förmotivutbudet är annatett
exempelvisprivat entreprenörtillöverlåtaskanVerksamheten en

där-fullgörprivate entreprenörenDenstiftelse.elleraktiebolag enett
Kommunenfinansiering.offentligmeduppgiftenavtaladedenefter

ochfinansiäregenskapialltjämtdock avlandstingeteller ansvarar
innehåll.verksamhetensutlagdadenförochvårdenförhuvudman

därförsituationeri dessafullmäktigeskallKomrnL19 §kap.Enligt 3
möjlighettillförsäkraslandstingetrespektive enkommunentill attse

verksamheten.följaochkontrollera uppatt
heltbedrivasnaturligtvis ävenkansjukvårdsverksamhetochHälso-

falldessaIfinansiering.offentlig ansvararinslagregiprivati utan av
verksam-förhuvudmanegenskapieller kommunlandsting avinte

innehåll.hetens
isjukvårdenochhälso-inomdriftformer avsesalternativaMed

i för-utföraskanellerutförtsharverksamheterbetänkandedetta som
drivastillöverlämnasställeti att enavvaltningsform sommen
handelsbolag,aktiebolag,organisationellerprivaträttslig person

ochföreningideellellerekonomiskstiftelser, somkommanditbolag,
Medfinansierad.offentligtdelvisellerheltsamtidigtockså är
densåledes intesjukvårdenochhälso-inomdriftformalternativ avses

enligtintevårdgivareutförsvårdenbedrivna somprivat av ensom
Sådanfinansiering.offentligtillharregleringsärskild rättavtal eller

betänkandet.iintevård behandlasprivat

Överlämnande tillförvaltningsuppgift3.2.2 enav

privat entreprenör

landstingellerkommunförutsättning för ettgrundläggande attEn en
tjänstutföra ärför attproducentanlita attskall kunna enexternen
verksamhetdendrivaföri lagstödharkommunen attellerlandstinget

såledesmåsteVerksamhetenentreprenad.aktuell lägga utär attsom
kap.2följerkompetensallmännamed denförenlig avsomvara

speciallagstift-följersärskilda kompetensdenellerKommL avsom
ning.

kunnaförvaltningsuppgift skall över-förFörutsättningarna att en
styckettredje6 §kap.angivna i 11privat ärentreprenörtilllämnas en

överläm-förvaltningsuppgift kanDärRF.Regeringsformen attanges
individ.enskildstiftelser ellersamfällighet,förening,bolag,tillnas

lag.med stödskeskall detmyndighetsutövninguppgiftenInnefattar av
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Motsvarande bestämmelser i kap. 611 § tredje stycket RF harsom
tagits in i 3 kap. 16 § första och andra styckena KommL och i §3
tredje stycket femte18 § stycket HSL. I KommLsamt även attanges

överlärrmande, dvs. slutande entreprenadavtal, måste föregåsett av av
fullmäktigebeslut. Fullmäktige behöver dock inte godkänna varje
entreprenadavtal kan fatta övergripande beslut närrmdemasutan ett om
möjligheter lägga verksamheten entreprenad.att ut

De alternativa driftfonner redovisas i detta betänkande ärsom
driftentreprenad,
kommunala företag,
kundvalssystem med enskilda utförare checksystemet och
köp enstaka tjänster.av

Driftentreprenad

Driftentreprenad inom hälso- och sjukvården innebär kommunatt en
eller landsting, ersättning för utförda tjänster,ett anlitarmot externen
producent för viss uppgift skulle ha utförts i kommunensen som annars
eller landstingets regi. Kommunen eller landstinget har,egen trots
överlåtande uppgiften, kvar huvudmannaskapet och därigenomav
också det för verksamheten ochyttersta skall tillansvaret denattse
anlitade uppfyller de bestämmelserentreprenören gäller försom
verksamheten. Innehållet i entreprenadavtalet därför enligtär rege-
ringen prop. 1993/94: 188, Lokal demokrati, sid. 40 vikt förstörstaav

kommunerna och landstingen skallatt kunna fullgöra sitt gent-ansvar
sina medlemmar.emot

Entreprenadavtalet vid sidan denär associationsrättsliga lagstift-av
ningen och de särskilda regler privat bedriven verksamhet gäl-om som
ler enligt bl.a. HSL och LYHS det verksamheten sedan denstyrsom
överlämnats. Det enligt skrivningarär i nämnda proposition kom-ovan

eller landstinget och inte primärt införmunen entreprenören med-som
lemmama för den bedrivnaatt entreprenören verksamhetenansvarar av
uppfyller kvalitetskrav den bedrivs kommunenensamma som som av
eller landstinget. Enligt regeringen måste därför avtalsvägenman

särskilda villkor skapa garantier förgenom beaktar deatt entreprenören
allmänna regler gäller för offentlig förvaltning. Vidare bör avtalensom
enligt regeringen innehålla de kvantitativa och kvalitativa mål och
riktlinjer skall gälla för verksamheten. Det måste dessutomsom
innehålla möjligheter för kommunen eller landstinget häva avtaletatt

verksamheten slåskulle fel.om
Regeringen uttalade vidare i propositionen sid. 41 det i avtaletatt

bör framgå huvudmannen skall haatt följarätt och inspektera verk-att
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kommuninnanframgår därförKommL§19 att3 kap.Avsamheten. en
såangelägenhetkommunalvårdenlandsting lämnar övereller enavett

landstingetrespektivekommunentillfullmäktigeskall attse
verkoch följakontrolleramöjlighettillförsäkras att uppen

sjuk-ochhälso-vårdgivaren inomskallmeningregeringensEnligt
utvecklingenanalyserafölja ochförmetoderutvecklavården att noga

synliggörgällerDetsäkerhet.ochkvalitet systemt.ex.gällervad som
onormalahändelseravvikandeeller s.k.risktillbudförekomsten av

service-ellerm.m. mäterkomplikationerinfektioner,vårdtider, som
ochhälso-därför§ HSLI 31patienttillfredsställelse attgrad angesosv.

kvalite-och säkrautvecklaskallfortlöpandeochsystematisktsjukvård
värderingochuppföljninginnebärDetverksamheten. avatti enten

angivet hurinteDetskallresultat äroch göras.kvalitetverksamhetens
verkställighetsföre-får reglerasdetskeskallkontrollen utan genom

sjuk-ochhälso-tillsynFörstärkt1995/96:176, överskrifter prop.
53 f..vården, sid.

Kommunala företag

KommL16-19 §§enlighet med 3 kap.ilandsting harochKommuner
kommunalvårdenlämnafullmäktige, överbeslutefterrätt av enatt, av

landsting kanochKommunerprivaträttsligttillangelägenhet ett organ.
form. Iprivaträttsligiverksamhetkommunaldrivaväljasåledes att

företags-förförutsättningarnalegaladeregleras16 KommL§kap.3
vårdenstycke erinrasandrabestämmelsens attbildning. I av enom
enligt 11 kap.dock,myndighetsutövninginnefattarangelägenhet som

legalaför i lag. Definns stöd detdetöverlämnasendast kan6 § RF, om
angelägenhet tillkommunalöverlämnandeförgällervillkor enavsom

i 3 kap. 17reglerashelägt företaglandstingetellerkommunenett av
helttill företag än§ ochi 18 ägsföretagdelägdatill annanavsom

i 19landstingetellerkommunen
i lag-KommL16-19 §§i 3 kap.bestämmelsernaaktuellaDe anges
dockBestämmelsernaKommunala företag.rubrikenunder avsertexten

enligtägarförhållanden företagvilkaskildaheltmedföretag tre av
landstinget.ellernågon kommunendelinte till19 § ägskap.3 av

överlärrmandetförockså olika villkorBestämmelserna enavanger
ägarförhållanden.med olikatill företagangelägenhetkommunal

"vårdförprivaträttsligabetraktasföretagKommunala avorgansom
kommunal-l990/91:117,angelägenheter" prop.kommunala en nyom

således bedriva1990/9l:KU38 sid. 43. Bolaget161 ochlag, sid. anses
vår-eller landsting lämnarverksamhet. När kommuner överkommunal

organisationprivaträttsligtillangelägenhetkommunalden enav en
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§§ KommL verksamheten betrakta17-18enligt 3 kap. är att som
landstingeteller helt eller delvis sub-enskild kommunen ägertrots att

Kommunalföretaget sid. 54.jektet SOU 1982:13,

med checkKundvalsupphandling

anlitas inom för före-privat utförare kundvalssystemNär ettramenen
driftform. Kundvalsmodellen utförareligger alternativ med privaten

äldrevården.förekommer, bl.a. inom Kundvalssystemet i första handär
för öka valfriheten för användarna.ett system att

enstakaKöp tjänsterav

Kommuner och landsting har sedan länge anlitat privata utförare för
bl.a. placering i olika former boende för äldre och handikappade.av

ofta utformadeDessa tjänster för enskilda individers behov.är att passa

3.2.3 offentligaDet huvudmannaskapet

Det offentliga huvudmannaskapet innebär det, när entreprenöratt en
i uppdrag ombesörja driften kommunal- ellerattges av en

landstingsdriven verksamhet, fortfarande fråga offentligär om en
verksamhet förhållandei till kommuninvånama/användama.
Kommunen eller landstinget i egenskap huvudmansvarar av
fortfarande för innehållverksamhetens och enligt 3 kap. 19 §ansvarar
KonnnL för kontroll uppföljningoch fullgör sittentreprenörenattav
åtagande enligt kontraktsvillkoren. Huvudmannaskapet innebär att
kommunen eller landstinget befattning med verksamheten i allatar
frågor inte hör till den löpande driften. Verksamheten alltjämtärsom

kommunal eller landstingskommunal angelägenhet. Kommunenen
eller landstinget beslutar verksamhetens mål, inriktning,om
uppföljning och utvärdering, eventuella kompletterande insatser samt

sådana uppgifter den offentlige huvudmannen inte kan överlåtaom som
till den producenten fatta beslut såsomexterna ochatt t.ex. taxorom,
avgifter.

Således kan driften offentligt bedriven och skattefinansieradav
påverksamhet angjorda och föreskrivna villkor överlämnas tillovan en

privat påentreprenad den allmänna marknaden. I debatten har ofta
marknadsorientering, konkurrensutsättning och bolagisering påm.m.

missvisande betecknatssätt privatisering.ett Med begreppet priva-som
tisering i detta betänkande det allmänna frånhänder sigavses att ansva-
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falliregi elleroffentligibedrivits varttidigareuppgiftförret somen
bådesåledesavvecklarallmännamedel. Detoffentligastödmed av

SOUverksamhetenförfinansieringsansvaretochdriftansvaret
Överlämnandef..sid. 39balans,iKonkurrens en1995:105; av

privaträttsligttillangelägenhetlandstingskommunal ettkommunal eller
definition intemed dennainnebärKommL§§17-193 kap.enligtorgan

privatisering.någon

Åtgärder felbehandlingvårdgivaresvid3.3

Inledning3.3.1

juridiskaprimäralandstinget har det ansvaretrespektiveKommunen
utfördatjänster,siganvänder externdem avavgentemot som

landsting.ellerkommunanlitatsproducent/privat entreprenör avsom
landstingetellerkommunenå sidasin gentemotEntreprenören ansvarar

föransvarigblividarekanfullföljs. Entreprenörenåtagandetför att
ellerlandstingetvållar kommunen,anställdaeller hanshanskada som

tillpatientensförredogörelse rättföljerNedanbrukama/patient. en
beskrivningskerVidarefelbehandling.vidersättning aven

patientskadeersättning.reglerpatientskadelagens om
trädde isjukvårdspersonalen. Lagenochhälso-sig tillriktarLYHS

inyhetervissaskedde,lagenGenom utöverjanuari 1999.kraft den 1
falli vissaförbud1960:409samordning lagen motsak, omaven

1984:542område, lagensjukvårdensochhälso-yrkesverksamhet
sjukvården lagenochinom hälso-yrkebehörighet utöva m.m.,attom

sjukvården,hälso- ochpersonal inomföråligganden1994:953 om
sjukvårdensochdisciplinpåföljd hälso-1994:954lagen m.m.om
sjukvården.ochhälso-1996:786 tillsynområde överoch lagen om

ochreceptarier, arbetsterapeuterapotekare,yrkesgrupper,Fyra nya
legitimation.bestämmelsernaomfattaskomsjukhusfysiker, att omav

yrkesgrupperkom delegitimationentillkomplement ävenSom somett
huvudregelockså härmedi sambandlegitimationerhållakani dag som

tidigareinteVissa yrkesgrupperyrkestitel.sinfå skydd förett somatt
audionomer,nämligenlegitimationsreglema,omfattats av

omfattasortopedingenjörer,ochdietisteranalytiker,biomedicinska
enligt lagenyrkestitel. Dennasärskilt skyddad ärrättenligt lagen av en

examensbevis ellertill visstlegitimationentillknuteninte ettutan
yrkestitel vidskyddadanvänderkompetensbevis. Yrkesutövare ensom

undersjukvården därigenomställsochhälso-verksamhet inom
möjlighetinfördesGenom lagentillsyn. ävensamhällets atten

möjlighetpersonal ochlegitimeradtreårig prövotid förföreskriva enen
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återkalla legitimationinterimistisk vid vårdgivaresatt grova
oskicklighet uppenbara olämplighet. Vidareeller förlängdes den

åläggandepreskriptionstiden förabsoluta disciplinpåföljd år.till tioav
I § LYHS sjukvårds-l kap. 4 hälso- ochanges vem som avses vara

nämligenpersonal;
den har legitimation eller med stöd 3 kap. 6 § användersom av en

yrkestitel för sjukvården,skyddad yrke inom hälso- och
personal verksam vid sjukhus vårdinrättningaroch andraär ochsom

medverkar i sjukvårdhälso- och patienter,som av
den i fall vid sjukvårdhälso- och patienter biträderannatsom av en
legitimerad yrkesutövare,

sådan4. övrig personal inom detaljhandel med läkemedel omfat-som
särskilda föreskrifter och personal verksam inom dentas ärav som

särskilda giftinfonnationsverksamheten vid Apoteket Aktiebolag
och tillverkar eller expedierar läkemedel rådeller lämnar ochsom
upplysningar,

vidpersonal larmcentral förmedlar hjälp rådeller lämnar ochsom
vårdsökande,upplysningar till

andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvårdengrupper av som
skall omfattas lagen enligt föreskrifter meddelasav som av rege-
ringen, eller
den i fall enligt föreskrifter har utfärdats med stödannatsom som av
denna lag tillhandahåller tjänster inom yrket under tillfälligtett
besök i Sverige ha svensk legitimation för yrket.utan att

såvälLagen gäller yrkesutövare verksamma i privat regi yrkes-som
verksamma i offentligutövare regi.

I 2 kap. hälso- sjukvårdspersonalensoch skyldigheter. Däranges
framgår bl.a. den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalenatt skallsom
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfa-
renhet.

Om den tillhör hälso- sjukvårdspersonalenoch uppsåtligensom
eller oaktsamhet inte fullgör sådan skyldighet följer 2 kap.av som av

2 8 eller 9 § LYHS någoneller föreskrift hara, annan som
direkt betydelse för säkerheten vårdeni får disciplinpåföljd enligt 5
kap. åläggas.3 § Disciplinpåföljd får det finnsäven, särskilda skälom
för åläggasdet, den har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen,som

inte längre det. Med disciplinpåföljdgör erinran ellermen avses
varning. Enligt 5 kap. 6 § kan prövotid år föreskrivas för dentreen om

fått legitimation yrke inom hälso-utöva sjukvårdenatt ochsom ett om
denne varit oskicklig vid utövningen sitt yrke eller sättannatav
visat sig olämplig för yrket och varning inte framstår tillräckligtsom en
ingripande åtgärd. Legitimation kan återkallas bl.a. denom
legitimerade varit oskicklig eller visat siggrovt uppenbartsättannat
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prövotidenunderålagts prövotid ochelleryrketolämplig utövaatt
visatpåyrke ellersitt sättutövningenvidoskicklig anatvarit avnytt

yrket.olämpligsig utövaatt
denneskadautfå ersättning föri principharPatienten rätt att som

följersjukvården. Nedanochmed hälso-kontakteri sinadrabbats enav
vård-ochfelbehandlingvidersättningsrättpatientensförredogörelse

disciplinansvar.givarens

felbehandlingersättningsrätt vidPatientens3.3.2

drabbatskadorskadeståndsansvaret försärregleringNågon somav
sjukvården fannshälso- ochkontakt medvid deraspatienter ursprung-

allmännatill dehänvisad enbartpatientendrabbadeinte. Denligen var
skadeståndslagen 1972:207, SkL.skadeståndsreglema i

uppsåt-skall och§ SkLi 2 kap. 1huvudregelnEnligt en somvar
3skadan. Ivållar personskadabl.a.vårdslöshet ersättaellerligen av

inne-principalansvaret. Dettadet s.k.bestämmelser§ finnskap. 1 om
tjänst skall bl.a.i sinarbetstagarehar ersättadenbär person-att som

i tjänsten.fel eller försummelsevållararbetstagarenskada genomsom
arbetsgivare.såväl offentliga privatagäller förPrincipalansvaret som

enligt 5 kap.omfattartillfogats personskadaSkadestånd till den som
inkomstbort-utgifter, försjukvårdskostnad och andraersättning för§1

stadig-för lyte ellersveda och värk,skada, dvs.för ideellfall och annat
Omtill följd skadan.i övrigtolägenhetervarande samt en per-avmen

§ för begrav-utgår ersättning enligt 5 kap. 2till dödensonskada lett
dödsfal-anledningskäliga kostnader medandraningskostnader och av

underhåll.för förlustefterlevandevissa fall tillilet samt av
sjukvården ochhälso- ochskada inompatient drabbasEn av ensom

måstevårdgivaren enligt SkLersättningvill föra talan avomsom
vårdgivaren ellerfel eller försummelseorsakatsbevisa skadanatt avav
felaktig behand-direkt följdskadananställda ochdennes äratt aven en

svårt patientenföremellertid deträttspraxis framkomling. Av att var
någonfel försummelseuppkommit ellerskadanvisa attatt avgenom

behandlingen.sjukvårdspersonalen Eni samband medochinom hälso-
förhållandena sjuk-inom hälso- ochanledningarna till detta attvarav

svåra sakkunskap. Attoch utredavården ofta kompliceradeär att utan
bliskadeståndsrättsliga därför oftafå kundeersättning den vägen en

svårigheterlångdragen för patienten.både och kostsam Dessaprocess
med tillkomsten SkL. Blanduppmärksammades i samband annatav

vårdgivaren lärrmaifrågasattes skulle skyldiginte attvaraom
fel kundeoberoende eller försummelseersättning till patienten av om
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försjukvårdspersonalen till last. Tillräckliga skälhälso- ochläggas en
sådan ansågs dock inte föreligga.ordning

fåsvårigheterna patienter ersättning för behandlingsskadorför att
skadeståndsrättsliga ledde till skapandetdet systemet av engenom

januari 1975 avtal mel-patientförsäloing. Den tillkom den l ettgenom
sjukvårdshuvudmännen och konsortium försäk-offentligalan de ett av

omfattade den de offentliga sjuk-ringsbolag. Patientförsäkringen av
Ävensjukvården.vårdshuvudmännen i Sverige bedrivna hälso- och

vårdgivare vårdavtalvård offentligbedrevs privata medgenomsom av
utgången årvårdgivare Vid 1994 upphörde konsortietomfattades. av

Anledningen till detta sammanslutningenför patientförsäkring. attvar
ansågs konkurrensbegränsningsförbudet iinte förenlig med konkur-

renslagen.
1995/96:l87 patientskadelagI konstateradeprop. om m.m.

regeringen patienterna och fannsdet behoväratt utsatt atten grupp av
särskilt för ersättning skador drabbar dem i sambandett system av som

sjukvården.med behandling inom anledninghälso- och I härav föreslog
regeringen införas.patientskadelag skulle Patientskadelagenatt en
1996:799 trädde därefter i kraft den januari 1997.1

3.3.3 Patientskadelagen

I patientskadelagen finns bestämmelser till patientskadeersät-rättom
vårdgivarentning skyldighetoch för ha patientförsälcringattom en som

sådantäcker ersättning. Patientskadeersättning lämnas för personska-
såväl fysiskador, psykiska, drabbar patient i samband medsom som

sjukvårdhälso- och i Sverige. Patientskadeersättning såledeslämnas
enligt 6 § för patientpersonskada det föreligger övervägandeom
sannolikhet för skadan orsakadäratt av:

vård,undersökning, behandling åtgärdeller liknande under förut-
sättning skadan kunnat undvikas antingen utfö-att ett annatgenom
rande det valda förfarandet eller val tillgäng-ett annatav genom av
ligt förfarande enligt bedömning i efterhand från medicinsksom en

skulle vårdbehovetsynpunkt ha tillgodosett på mindre riskfylltett
sätt,
fel hos medicinteknisk produkt sjukvårdsutrustningeller använd vid
undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig
hantering därav,
felaktig diagnostisering,

.
4. överföring smittämnen lett till infektion i samband medav som

vård,undersökning, behandling eller åtgärd,liknande
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lik-behandling ellervård,undersökning,medsambandolycksfall i5.
brandmedsambandeller isjuktransportunderåtgärd ellernande

utrustning ellerellervårdlokalerskadaeller annan
föreskrifterstrid medläkemedel iutlämnandeellerförordnande av

anvisningar.eller
mtePatientskadeersättning lämnas om

diagnostiseringförförfarandenödvändigtföljdskadan är ettaven
behandlingskada ärellersjukdombehandling utaneller somenav

svår invaliditet ellertilllederellerlivshotandedirekt
före-medi enlighetutlämnatsläkemedelorsakatsskadan somav

anvisningar.ellerskrifter
kap.i 5enligt reglernai huvudsakPatientskadeersättning bestäms

motsvarandesjälvriskbetalasjälvdockskallPatientenSkL. enen
försäkring 9allmän1962:381enligt lagbasbeloppettjugondel omav

skadehändelsevarjeförPatientskadeersättning ärpatientskadelagen.§
enligtgäller lagengånger det basbelopp1000till högstbegränsad som

varje skadadFörersättningen bestäms.försäkringallmän närom
patientskadeersättningvarje skadehändelsefördockpatient lämnas

ellerinteinnefattarBeloppengånger basbeloppet. ränta200högstmed
för skade-ansvarighetsbeloppetOmräntekostnader.ersättningar för en

berättigade tillför demgottgörelsetill ärinte räckerhändelse som
för ochkvotdelersättning mednedsätts derasersättning var en.samma

till patientefterlevandepatient ellerersättning tillBestämmelserna om
förmån.skadelidandestill dentvingandepatientskadelageniär

skyldigverksamhet,i privatsåväl i offentlig ärvårdgivare,Alla som
enligt patient-ersättningsskyldighetentäckerförsäkringtecknaatt som

efterverksamhetvårdgivare bedriver sinOm privatskadelagen. en
skyldigvårdgivare det dock denoffentlig äravtal med är senare somen

till lagenförfattningskommentaren12 §. Avförsäkringentecknaatt
vårdgivareframgår angående begreppet791995/961187 sid.prop.

betraktasjukvårdspersonal inteoch"Anställd hälso-följande. är att
vårdgivaren ipatientskadelagens mening,vårdgivare i ärutansom

åliggande-iyrkesutövaresådana arbetsgivaren. Omfall som avsesen
områdepå sjukvårdenshälso- ochyrkesverksamhetlagen lag om

före-enskildbedriver sin verksamhetjanuari 1999fr.o.m. den 1 som
vård-läkare, hanprivatpraktiserande är attt.ex.tagare, somanseen

givare."
möjlighetframgår "Landsting och kommuner harföljande.Vidare

utföra uppgifter deenskild entreprenadavtal medsluta attatt som
sjukvården. landsting läggainom och Ett kanför hälso- utt.ex.svarar

vårdcentral entreprenadavtal innebärentreprenad. Ettdriften för en
vårdansvarlandstingets enligtemellertid inte överentreprenören taratt

sjukvårdslagen. Landstinget jämtedärförhälso- och är entreprenören
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vårdcentralen."vårdgivare för verksamhetenbetrakta vid Avatt som
framgår offentlige vårdgivarenandra meningen den skall12§ att

sådan vård-försäkring för verksamhet bedrivs privatteckna som av
vårdgivaren.efter med den offentlige Nämnda paragrafsgivare avtal

från Lagrådet. Lagrådetstillkom efter förslag yttradelydelse Av prop.
framgår följande.1995/96:187 bilaga bland I remissen7 "annat

behandlas särskilt det fallet landsting eller kommun träffaratt ett en
utföra sådanaavtal med enskilt företag uppgifter inom hälso-attett om

sjukvården landstinget/kommunen för jfroch har 3 §ansvaretsom
sjukvårdslagen.tredje stycket och 18 § femte stycket hälso- och

både landstinget/kommunen såsomAvsikten alltjämtär att
vårdansvarig enskildeoch den skall betraktasentreprenören som
vårdgivare Lagrådet ifrågasättai denna situation. vill den iom

definitionenremissen föreslagna verkligen det avsedda resultatet.ger
Den till hands liggande tolkningennärmast är att
landstinget/kommunen bibehållnasitt inte längretrots ansvar
"bedriver" den verksamhet har lagts jfr.entreprenadutsom prop.

Lagrådets1981/82:97 33. författningsförslagI har därför defini-s.
vårdgivaretionen begreppet byggts för klargöra statligut att attav en

myndighet, landsting eller kommun enligt lag har förett en som ansvar
viss behållerverksamhet vårdgivareegenskapen verk-ävenen av om

samheten läggs entreprenad. Med tanke regleringen försäk-ut om
ringsskyldigheten i 12 § har samtidigt begreppet vårdgivare""offentlig
introducerats".

åliggerDet vårdgivaren,den enskilde inte innehar tillrättsom
offentlig finansiering för de tjänster han eller hon utför, självattsom
teckna patientförsäkring.

För tillgodose patientskyddsintresset sådanai då vård-fallatt en
givare inte fullgjort sin patientförsäkringsplikt åläggs alla försäkrings-
givare meddelar patientförsäkringen solidariskt förattsom ansvara
ersättningen för skador vårdgivareinträffar hos saknarsom som
patientförsäkring. Dessa försäkringsgivare skyldiga ingå iär att en
patientförsäkringsförening skall handlägga ersättningsfrågorsom som

vårdgivare inte försäkring.tecknatrör Föreningen har rättsom att ta ut
patientförsäkringsavgift från vårdgivare saknar försäkring.en som
Den vill ha ersättning enligt patientskadelagen kan föra talansom
detta vid allmän domstol. Patientskadelagen inskränker inte rättenom

föra talan skadestånd enligt SkL i anledning inträffadatt skada.om av
patientskadeersättningHar lämnats för skada vållats uppsåt-en som

ligen eller vårdslöshet inträder försäkringsgivaren intill detgenom grov
utgivna beloppet i den skadelidandes till skadestånd. Omfattasrätt en
skada produktansvarslagen eller trafikskadelagen och har patient-av
skadeersättning lämnats för skadan, inträder försäkringsgivaren intill
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deenligttill ersättningskadelidandesi den rättbeloppetutgivnadet
lagarna.

disciplinansvarVårdgivares3.3.4 m.m.

åter-disciplinpåföljd, prövotid,bestämmelserfinnsLYHS5 kap.I om
inomyrkebehörighet utövalegitimation ochkallelse attannanav

förskrivabegränsning behörighetsjukvårdenochhälso- attsamt nar-av
sprit.och tekniskläkemedelalkoholhaltigakotiska och

uppsåtligensjukvårdspersonalenochhälso-tillhördenOm som
i lagensbestämmelsernade allmännaoaktsamhet brytereller motav

ellersjukvårdspersonalenför hälso- ochskyldigheterkapitelandra om
isäkerhetenbetydelse fördirektföreskriftnågon ärmot avsomannan

Disciplinpåföljd erinran elleråläggas.disciplinpåföljdvården, får är
varning.

vårdgivareår föreskrivas förprövotidkanDärutöver tre somomen
sjukvårdenochyrke inom hälso-fått legitimation utöva ettatt om

visatutövning sitt yrke ellervidvarit oskicklig sättdenne annatav
framstår tillräckligtvarning inteolämplig för yrket ochsig som en

oskicklig vidvaritåtgärd. yrkesutövareningripande Om utövan-grovt
olämpligpå visat sig uppenbart utövasitt yrke eller sättdet attannatav

någon omständighetliknandesjukdom ellergrundyrket, annanav
påålagd prövotidundertillfredsställande, elleryrketinte kunnat utöva

visatsitt ellerutövningen yrkevarit oskicklig vid sättannatnytt av
återkallas.legitimation Därutöverolämplig, skall yrkesutövarenssig
återkallas.legitimationensjälv begärakan yrkesutövaren att

återkalla behörighetmöjligheterlO § utövaI 5 kap. attatt annanges
sjukvården yrkesutövarenlegitimationinom hälso- ochyrke än somom

visat sigoskicklig vid utövningen yrket ellervaritfått behörigheten av
någonpå liknandegrund sjukdom elleryrket ellerolämplig utövaatt av

finns enligttillfredsställande. Vidareyrketomständighet inte kan utöva
tandläkaresläkares ochmöjligheter dra in eller begränsa§5 kap. ll att

tekniskalkoholhaltiga läkemedel ellerförskriva narkotiska ochrätt att
sprit.

förskrivaåterkallats behörighetlegitimation eller harHar attenen
legitimationdragits in eller begränsats, skall5 kap. 10 §enligt en ny

efter ansökanmeddelas enligt 5 kap. 13 §respektive behörighet när
förhållandena det.medger
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tillsynSocialstyrelsens3.3.5 m.m.

fram-Socialstyrelsens tillsyn. Därbestämmelser6 LYHSI kap. omges
syfta till förebygga ska-tillsyn främst skallgår Socialstyrelsens attatt

sjukvården. 6 kap. 1 § LYHSi och Aveliminera risker hälso-ochdor
stårsjukvården och dess personal underframgår hälso- ochatt

sjukvård,bedriva hälso- ochtillsyn. DenSocialstyrelsens utan attsom,
sjukvårdenfrån avseende provtagning,hälso- ochuppdragtar emot

led i bedömningenutredninganalys eller utgör ettsom av enannan
står ocksåhälsotillstånd behandling, i denna verksamhetellerpatients
underlätta tillsynen stadgas detSocialstyrelsen. Förunder tillsyn attav

vårdgivare skyldighet anmäla tillhari 6 4 §kap. attatt en
sjukvårdi samband med hälso- ochpatientSocialstyrelsen enom

skada ellereller för risk drabbas allvarligdrabbats attutsatts avav
vårdpersonalenanmälningsskyldighet för tillMotsvarandesjukdom.

vårdgivaren framgår 2 kap. 7av
stårbedriver verksamhet under styrelsens tillsynDen ärsom som

6 handlingar,enligt kap. 9 § skyldig styrelsens begäran lämnaatt
material verksamhetenoch lärrma derörannat samt attsomprover

upplysningar verksamheten styrelsen behöver för sin tillsyn.om som
vårdgivareOm Socialstyrelsen finner inte uppfyller kravenatt en

vård missförhållandenagod och betydelse för patientsäker-ärom av
får vårdgivarenvid föreläggaheten, styrelsen vite avhjälpa missför-att

hållandena. missförhållandenaOm föreläggande inte följs och ärett om
fårallvarliga, Socialstyrelsen helt eller delvis förbjuda verksan1heten.

föreligger förOm fara patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet i
får föregåendeövrigt, Socialstyrelsen föreläggande helt eller del-utan

vis förbjuda verksarnheten. Därutöver stadgas skyldighet för Social-en
då disciplinpåföljd,styrelsen, styrelsen det finns skäl för före-attanser

återkallelseskrift prövotid, återkallelselegitimation,om av av annan
behörighet inom sjukvårdenyrke hälso- och eller begränsningutövaatt

förskrivningsrätt, anmäla detta hos Hälso- och sjukvårdensattav
ansvarsnämnd HSAN. Styrelsen åtalhar tillanmälanäven göraatt om

disciplinpåföljdden vilken kan skäligen misstänkt förövervägas ärmot
i yrkesutövningen begåttha brott för vilket fängelse föreskri-äratt ett

vet.
Frågor disciplinpåföljd, återkallelseprövotid, legitimationom av

eller behörighet yrke inom hälso- sjukvårdenochutövaatt samtannan
frågor begränsning förskrivningsrätt eller utfärdande legi-om av av ny
timation efter återkallelse HSAN. Ansvarsnämndens verk-prövas av
samhet regleras i lagens kapitel.7

I 8 kap. har slutligen bl.a. införts ansvarsbestämmelser. framgårDär
bl.a. läkare eller tandläkare, återkallatslegitimation haratt om en vars
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ersättningupphört, obehörigen ochbehörighet hareller motannarsvars
ihon till böter eller fängelse högsthan elleryrket, dömsutövar sex

belagd med straff i lag skallgärningenmånader. Om strängareär annan
enligt LYHS enligt den andra lagen.tillinte dömasdet utanansvar

reglerade ersättnings-statligt3.4 De

systemen

Inledning3.4.1

sjukvårdsersättningår enligttill och med 1974 utgick lagenFram
försäkring i form för1962:381 allmän AFL ersättning läkar-avom

tandvård, sjukhusvård åtgärder,vård, och för vissa särskilda däribland
sjukgymnastik.

från årLandstingen hade 1985 det egentliga finansieringsansvaret
för privata läkare och sjukgymnaster med offentlig finansiering. iDetta
anledning den statliga ersättningen till landstingen reduceradesattav

föregående åretsmed detmotsvarande utbetalningar till pri-en summa
vårdgivare.vata

Under hälften 1980-talet intensifierades diskussionernasenare av
den enskildes själv vårdbehovmöjlighet bedöma sitt frittochattom

vårdgivare. Likasåvälja framkom uppfattningen vårdprodu-olikaatt
vård.inbördes borde konkurrera erbjuda I Landstingsför-center attom

frånbundets rekommendationer november 1989 uttalades "inomatt
sina landsting människorbör kunna välja vid vårdcentralvilkenegna

få vård. ocksåde skall Valet bör fritt mellan de olika sjukhusen,vara
sjukhemmen sjukvårdoch hälso- och landstinget tillhanda-annan som
håller håll. Valet bör kunna vårdbehovet uppkom-göras närannat
mer.

3.4.2 Husläkarreformen

propositionI 1992/93:160 föreslogs husläkarreform skulleatt en
frångenomföras den januari 1994. Reformen1 skulle fulltvara genom-

utgången årförd vid 1995. Genom husläkarreformen fastslogs bl.a.av
enskildesden fritt välja sin husläkare.rätt Förutsättningarna för hus-att

läkamas verksamhet i lagen 1993:588 husläkare HL. Avangavs om
lagen framgick bl.a. varje läkare med specialistkompetens i allmän-att
medicin hade verka husläkare i privat verksamhet.rätt Läkare,att som

avsåg verka husläkare, skulle anmäla detta till landstingetattsom som
månader innan påbörjades.verksamheten Huvuddelensenast sex av
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ersättningfastutgjordeshusläkarverksamhetenförersättningen enav
utbetala-ersättningDennahusläkaren.tillanslutenindivid varsomper

ihusläkarentillersättningendelResterande varlandstinget.des avav
patientavgifter.utgjordesochprestationsrelateradprincip av

läkarvårdstaxaniFörändringar3.4.3

för kri-läkarvårdstaxagällandeblev utsatt1990-taletbörjanUnder av
sedanhade1975 ochjanuariden 1kraft sedanvarit ihadetik. Taxan

Blandnågon allmänföremål annatför översyn.varitintetillkomsten
i denföljt medinte hadeföråldrad ochsynpunkter att taxan varom

anslutnainneburitarvodesnivåema attutvecklingen,medicinska att
försäk-vården,offentligamed den attkonkurrerasvårthaftläkare att

taxetillämpningläkarnasföljasvårigheterhaderingskassoma att upp
tillleddeeffektkostnadsdrivande atthabedömdesatt taxomasamt en

utredningvåren tillsatte1992underregeringendåvarande som,den en
införas iskullemed husläkarefrånutgångspunktmed systematt ett

moderniseratförslag tillutarbetai uppdragfick ettlandet, etthela att
Specialistvård. Utredningenövrig namnetför antogersättningssystem

Specialisttaxeutredningen.
privat-vårdför hosArvodebetänkandetlämnades1992novemberI

innebarFörslaget1992:118.SOUläkarepraktiserande att nyen
arvodesgrupper.byggdeinförasersättningsmodell skulle tresom

förväg kunnaimöjligtdetskullekonstruktionen görasEnligt att
vårdför denkostnadernaberäkna som gavs.

läkarvårdsersättning och lag3.4.4 Lag omom
sjukgymnastikersättning för

1993:16511993/94:75 förslag till laglämnade iRegeringen omprop.
1993:1652respektive förslag till lagläkarvårdsersättning LOL om

kraftträdde i densjukgymnastik LOS. Lagama,ersättning för som
sjukgymnas-ochprivatpraktiserande läkaresregleradejanuari 1994,1

admini-från finansierat ochlandstingenersättningtillrätt ettters av
Läkarvårdsersättning lämnades föroffentligt ersättningssystem.strerat

hadeläkarenmed specialistkompetensvård läkare omsom gavs av en
patienter.specialitet för enskildainom sinmottagningsverksamhet

till legitimerad sjukgymnastSjukgymnastikersättning lämnades somen
finan-två års offentligtminst tjänstgöring ilegitimation fullgjortefter

månader vård hadei ellervård, minst slutensierad somsexvarav
huvudsakEnligt gällde ijämförbar erfarenhet. lagarnadärmedannan
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sjukgymnaster önskadeprivatpraktiserande läkare ochallaatt gavssom
elleroffentlig finansiering. läkaremed Enverksammamöjlighet vara

ersättning enligtavsåg bedriva verksamhetsjukgyrrmast motattsom
skulle,regeringen beslutade taxebestämmelservissaochlagarna av

ålagda vården,planeringsansvar förlandstingens i HSLtillmed hänsyn
offentlig finansieringbedriva verksamhet medanmäla sin avsikt att sex

påbörjades. anmälningsskyl-månader verksamheten En liknandeinnan
avsågsjukgymnastläkare eller upphöra medfannsdighet attom en

gällde inte sjukgymnastflytta sin verksamhet. Lagarna läkare ellereller
vårdavtalvård enligt med landstinget. dessa fall skulle deIsom gav

ställetträffat överenskommelse enligt avtalet ivillkor parterna omsom
gällde LOL för läkare i privat verksamhetgälla. Inte heller varsom
husläkarlagen. I samband med riksdagens behandlingverksamma enligt

frågasocialdemokraterna i specialist-propositionen anförde omav
möjligheter fritt sig medläkarnas och sjukgymnastemas etableraatt

vårdperso-offentlig finansiering "fri etablering för läkare ochatt annan
svårare vårdkvaliteten, svårarenal det prioritera,gör att garantera att

svårare vårdenutveckla fattaoch nödvändiga strukturbeslut.att att
Sjukvården kostnadseffektivkan inte bli och rättvist fördelad läkareom

vårdpersonaloch har fritt etablera sig" bet.rätt attannan
1993/94:SoU20 reservation 7.mom.

Husläkarlagens upphävande3.4.5

omgåendeRelativt riktades kritik husläkarlagen därförbl.a.mot att
ansåg lagen inte behandlade primärvården i dess helhetatt utanman

allt för läkarinriktad. Riksdagen våren regeringen till1994var gav
bet 1993/94:SoU20,känna rskr. 1993/94:248 HL borde upphävasatt

återkommaoch regeringen skulle till riksdagen förslagmedatt snarast
hur avveckling lagen borde genomföras. Utskottet uttalade.en av

viktiga"Det den enskildes till kontinuitet i sinär rättatt garantera
läkarkontakt, fast läkarkontakt, inte läkarens etablera sigrätt atten som
husläkare."

1994/95:109I privatpraktiserande läkares ochvissaprop. om
sjukgymnasters etablering förklarade regeringen sin avsikt attm.m.

återkomma till riksdagen med förslag husläkarlagenssenare om
upphörande. Regeringen uttalade avsiktenatt attvar
sjukvårdshuvudmännen skulle kunna möjlighet organisera denattges

vården på det finnerde lämpligt. propositionenöppna sätt Isom
regeringenuttalade det, de ersättningsreglema tilläven att trots att nya

privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster varit i kraft under kort
fannstid, oroande uppgifter de ekonomiska konsekvensernaom som
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enligtfanns det,medföra. hellerkunde Inteetableringsrättenfriaden
sjukvårdshuvudmännenförmöjligheterreellauppfattning,regeringens

därförpropositionen ladesIplaneringsansvar.fastlagdasittfullgöraatt
FörslagenLOS.LOL ochändringar i HL,till lagarförslagfram om

offentligavsåg sig medetableraden yrkesutövareinnebar attatt som
förutsättningunderdettakundeendastfinansiering göra att

sjukvårdshuvudmännen.vårdavtal träffats medellersamverkansavtal
förslag, tillframlagdai propositionenregeringensbiföllRiksdagen

finansiering upphördeoffentligmedetableringsrättenfriadenföljd att
januari 1995.vårdgivama den lprivataför de

vårdgivare lades,primärvård, privata1994/952195I m.m.omprop.
vidgällaskulle upphörahusläkarlagenförslagutlovats, attattomsom

ii HSL bl.a.vissa förändringarföreslogsår Vidareutgången 1995.av
ändringar iföreslogsställning. Därutöverstärka patientenssyfte att
möjligheterytterligarelandsting och kommuneroch LOSLOL som gav

bedrivna offentligtför den privatkostnadersinabegränsaatt
riksdagenställde sig, i sittvården. Socialutskottetfinansierade av

idelen debakom övervägandel994/95:SoU 24,bifallna betänkande av
förändringarna.propositionen föreslagna

för privat-gällande ersättningsregler3.5 Nu

vårdgivare offentligmedpraktiserande
finansiering

Inledning3.5. l

såväl offentliga hälso- ochför denligger finansieringsansvaretI dag
privata bedrivna offentligt finansie-sjukvården denmerpartensom av

sjukvården och i viss mindre utsträck-och landstingenrade hälso-
samlade kostnadsansvaret innebär enligtning kommunerna. Det

sjukvårdenhälso- ochuppfattning planeringenregeringens att av
förutsättningar för kostnadskontrolloch bättreunderlättas ger

prop.l996/97:123, sid. 19.
påregeringen positivt varieratpropositionen uttalade denI att ettser

vårdutbud driftfomier och regeringen för förbättramed olika attatt
vårdforrner för samarbets-samverkan mellan olika har verkat lokalaatt

varje landsting. Vidare anförde regeringen. "Ettinrättats inomorgan
sjukvårdssystemhälso- och det svenska, med lands-integrerat som

både vård, mångafinansiärer och producenter har för-tingen som av
inte minst vad kostnadskontrolldelar gäller och möjligheter att anpassa

vårdutbudet ocksåefter befolkningens behov. integreratEtt ärsystem
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vård tillgänglig igod kvalitet skall finnasförförutsättning att aven
sid.kostnader" 19.till rimligahela landet

åtnjutande offentligvårdgivare i tillkommaFör rättenatt avsom
ellervårdavtalvårdgivaren antingen harfinansiering krävs ettettatt

sjukvårdshuvudmannen. Sjukvårdshuvudmannensamverkansavtal med
vårdgivare således hindramed privat ochteckna avtalkan vägra att en

från med offentlig finansiering.verksamdenne att vara

Vårdavtal3.5.2

förhållandena mellanuttalat denRegeringen har att attanser
vårdgivamasjukvårdshuvudmannen de privata bör i avtal,och regleras

vårdavtal. för stärka samarbetet och samverkanhand Dettai första att
sjukvårdshuvudmannen vårdgivamaoch de privatamellan prop.

1996/97:l23 sid. 23.
vårdavtal sådanai detta betänkandeMed avtal lands-avses som

ingår vårdgivareting/kommuner enskilda/privata fysiskmed en per-
stiftelse eller juridisk person och där fritt ochparternason, en annan

vårdgivarenoberoende föreskrifter i lag träffar avtal skallattav om
såledesverksam med offentlig finansiering. Detta betyder att ettvara

ingåsvårdavtal enskild privatpraktiserande vårdgivare,kan med en
ingåsläkare, sjukgynmast, sjuksköterska I blandt.ex. etc.en en en

vårdgivarenavtalen personligen med och i bland vårdgivarensanges
vårdavtal ingåsbolag avtalspart. Ett kan för sjuk-även att t.ex. ettsom

hus eller sjukhem skall drivas i privat regi med offentlig finansiering. I
detta fall tecknas oftast avtalet inte med den fysiske vårdgivaren, utan
med det bolag eller den stiftelse driva verksamheten.etc. attsom avser
Bolaget/stiftelsen blir i det aktuella fallet vårdgivare.betraktaatt som
Bolaget/stiftelsen har i sin träffa avtal med de enskildatur att
vårdgivama, i regel anställning.genom

vårdavtalEtt bör enligt regeringen 1996/97:l23 sid.prop. 23 bl.a.
åtaganden,omfatta Verksamhetsinriktning, former för rapportering samt

vårdgivaren. vårdavtaletersättning till Parterna bör i kunnaäven
former förkomma kvalitetssäkring, vidareutbild-kravöverens om

ning och vilka möjligheter vårdgivarenden privata i olikahar deltaatt
aktiviteter inom offentliga vårdenden i syfte fort- och vidareutbildaatt

vårdavtalensig. I bör enligt regeringens uppfattning, kunnaäven,
regleras samverkan vad gäller jourorganisation eventuelltsamtm.m.

vårdgivarensden privata möjligheter få tillgång till lokaler ochatt
utrustning inom vården,den offentliga allt för effektivareett resurs-
utnyttjande. Enligt regeringens uppfattning bör, i syfte den pri-att ge

vårdgivaren trygghet i verksamheten och patientenvata garantera en
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förutsättningar kunna reglerasgrundläggandekontinuitet, vissagod
avtalet kan kortsiktigtandra delar halångsiktigt i avtalet, medan av mer

innehåll.
vårdavtalnaturligtvis träffa med andraSjukvårdshuvudmannen kan

föroch sjukgymnaster. Delegationenvårdgivare specialistläkareän
vårdprivat har i sitt slutbetänkandemellan offentlig ochsamverkan

påtalat vård-andra1997:179 viktenspelregler SOUKlara ävenattav
offentlig finansie-bedriva verksamhet medmöjlighet attgesgrupper

vård-privat etablering för olikaunderlättaring i privat regi. För att
lag etablering för enskildadelegationen föreslagitgivare har att en om

vårdavtal införas. förslagvårdgivare skall Delegationensmed m.m.
avsnitt 6.2.redovisas i

Samverkansavtal3.5.3

Även tidigare möjlighet för vissasamverkansavtal nämnts,är, som en
verksamma offentligspecialistläkare och sjukgymnaster att motvara

vårdgivarenfinansiering. samverkansavtal innebär den privateEtt att
med landstinget bedriva verksamhet medkommer överens attom

enligt fastlagda Ersättningersättning nationellt bestämmelser. enligt
utgår förLOL och LOS läkare respektive sjukgymnast harsom samver-

kansavtal med landstinget rörande sin verksamhet eller vissa läkaretill
och sjukgymnaster omfattas särskilda övergångsbestämmelser.som av

Med samverkansavtal i detta betänkande avtal lands-ettavses som
ting träffar med enskild privatpraktiserande läkare sjukgymnastelleren

innehålldär avtalets och de beslutande ersättningsformema bestäms av
LOL LOS förordningen läkarvårdsersättningoch 1994:1121samt om
FOL och förordningen 1994:1120 ersättning för sjukgymnastikom
FOS.

läkarvårdsersättning skallFör lämnas krävs läkaren haratt att
specialistkompetens och bedriver mottagningsverksamhet inom sin

vårdspecialitet i för enskilda patienter. Sjukgyrrmastikersättningöppen
förlämnas sjukgymnastik legitimerad sjukgymnast.som ges av en

Ersättning lämnas vårdgivareenbart till bedriver privat läkarmot-som
tagning respektive sjukgyrnnastikverksamhet heltid och inte ärsom

någotanställd i landstings sjukvårdhälso- och eller i bolag ellerett
juridisk inom hälso- sjukvårdenoch landstinget harannan person som

rättsligt bestämmande inflytande Ersättning inte hellerlämnas tillett
vårdgivare vårdtillfälletvid fyllt sextiofem år inte lands-en som om

tinget någotmedger annat.
vårdgivarnaI lagarna har till utifrånersättningrättatt treanges

arvodesnivåer; enkelt arvode för enklare undersökningar och behand-
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mottagningskostnaderpå beräknadebaserasnormalarvodelingar, som
sjukgymnastik-specialiteten respektiveinomårlig besöksvolymoch

åtgärder särskilt tids- ocharvode försärskiltoch ärverksamheten som
finns s.k.b°Ja lagarna. Därutöver16 § i dekostnadskrävande se

vård-myckethurErsättningstakenvårdgivarna.förersättningstak anger
kalenderår ochvårdgivare undertillutbetalasersättning ettensom

ivårdgivare eller vikarie dennesårsarbetstid. Omfullmotsvarar enen
erhållit läkarvårdsersättning ellerkalenderårunderverksamhet ett

förersättningmed beloppsjukgymnastikersättning motsvararett som
beloppersättning med reduceratårsarbetstid därefterlämnasfullen

årsarbetstid. Närhalvytterligaretaktill nästa motsvarar ensomupp
vårdvårdgivarenuppnåtts enbartkantak hardetta motäven ge

båda Patientavgiftenframgår 17 § i de lagarna.patientavgifter. Detta av
§ första stycket LOSstycket LOL och 22får enligt 23 § första uttas

vårdpatient för motsvarandebelopp betalarmed högst samma som en
landstinget.inom

verkställighetsföreskrifter ibåda finnsersättningslagamaTill de
arvodesnivåer,justeringförordningar. det gällerform När avav

iförändringar förordningarna skerövriga iersättningstak samt
Landstingsförbundetförhandlingar mellanhuvudsak parterna

Sveriges läkarförbund och Legitimerade Sjukgymnastersrespektive
från sedan tillRiksförbund. Ett underlag lämnasgemensamt parterna

år. Utifrånoktober varjeregeringen den 1 parternassenast
därefter regeringen i förordningarnaöverenskommelse beslutar om

ersättningsnivåema.utformning, ersättningstaken ochtaxornas
vårdenavseende den privata tillKostnadsökningar ledde att rege-

ånyo fick ii november 1995 tillkallade särskild utredareringen en som
analysera kostnadsökningama och beskriva konsekvensernauppdrag att

vårdensBetänkandet privata omfattning ochgällande regler. Denav
framtida ersättningsformer de nationella förEn översyn taxomaav-

1996:91 därefter tillläkare och sjukgymnaster SOU redovisades
i juni 1996. behandlades 1996/97:123.regeringen Betänkandet i Iprop.

propositionen föreslogs vissa förtydliganden ändringar ibl.a. och
lagarna.

framgårproposition vårdavtalAv nämnda regeringenattovan ser
den bästa regleringsforrnen mellan landsting och den privatasom

vårdgivaren. Emellertid uttalade regeringen i propositionen att
möjligheten vårdgivareverka privatpraktiserande under detatt som
statligt reglerade ersättningssystemet bör finnas kvar. Taxoma har
enligt regeringen framförallt vårdgivarebetydelse för de i dag ärsom
verksamma enligt dessa. De kan betydelse för de landstingäven vara av

har relativt liten privata vårdgivareandel och därmed ännusom en som
inte har tillräcklig erfarenhet vårdavtal.teckna På sikt detärattav
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ifrånförhoppningenpropositionen sid. 24uttalande ienligt
till pri-statliga regleringen ersättningamasidaregeringens denatt av
nivåerersättningsformer och iöverflödiga ochvårdgivare blir attvata

vård-vårdavtal landstingen privatamellan och deistället regleras
givarna.

utföraremed enskilda3.6 Kundvalssystem
checksystem

3.6.1 Inledning

fåtal tillämparlandets kommuner kundvalssystem med pri-Ett ettav
olika former kundvalssystem "check.utförare eller med Dettavata av

sådantfrämst Täby och Nacka kommuner. Ett kundvalssystemgäller
privata utförareinnebär kommunen inbjuder lika villkor kon-att att

med egenregiverksamhet.kurrera kommunens Detta sker attgenom
utifrånkommunen privata utförares lämplighet fastställdaprövar

kriterier. privata utförare erhållerDe bedöms lämpliga auktorisa-som
tion kommunen jämställs medoch den verksamhet bedrivsav som
inom kommunens regi. kundvalssystemEtt innebär i praktiken attegna

uppdragsförhållandedet föreligger där kommunen huvudman förärett
verksamheten. Kommunförbundet har bl.a. i skriften Konkurrens för
fortsatt välfär " förordat kundvalssystem.ett

3.6.2 Närmare systemetom

Kundvalssystemet eller checksystemet tillämpas bl.a. inom hemtjänst
såoch äldreomsorg. Systemet fungerar de "kunder" har tillrättatt som

viss fåreller tjänst från"check kommunenen omsorg en som
viss köpkraft, exempelvis till visst antalrättrepresenterar etten

timmars hemtjänst i utifrånveckan. Kundema har möjlighet att en av
fastställdkommunen lista auktoriserademed utförare, fritt välja mellan

Ärkommunala eller privata utförare. kunden inte nöjd med kvalite-
på erhållna stården tjänsten det honom eller henne fritt väljaten att en

auktoriserad utförare. "Kunden" lämnar checken"annan som
betalning till utföraren, somi sin löser in denna hos kommunen ochtur
får då ersättning för varje "check med det belopp kommunensom
fastställt. De kommuner i dag tillämpar systemet attsom anser man
tillskapat marknadsbaserat resursfördelningssystem medett permanent
konkurrens mellan de olika utförama. Samtidigt har "kunden" stor
valfrihet välja skall utföra tjänsten.att vem som
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diskuteratsina sammanträdenUpphandlingskommittén har under att
formkundvalssysteminföra reglerföreslå regeringen ettatt som enom

vård, skoladå främst inomochB-tjänsterupphandlingförenklad avav
enligtskulleidrottsverksamhet. Dettafritids- ochoch samtomsorg

förgarantierför auktorisation ochreglerförutsätta klarakommittén
anordnare/utförare.olikakonkurrensneutralitet mellan

detsina diskussionerunderUpphandlingskommittén har äransett att
konkurrensneu-såväl kunderutförareviktigt för ärsystemetattsom

från kommuneninsatserde totalainnebär görstralt. Detta att som
visstrutiner och service inominfrastruktur,ifråga finansiering, ettom

ansvarig för denberoendeområde skallinte är opera-av vem somvara
kom-juridisk form eller i vilkeni vilkenverksamheten,tiva driften av

finns sakliga skäl för det.bedrivs det inteverksamhetmundel om
kundvals-eventuellt lämna förslagKommittén kommer ettatt om

utförare i sitt slutbetänkande.med enskildasystem

Nacka kommun3.6.3 Särskilt om

invånare.70 000 Kommunen präglashar drygtNacka kommun av en
så mycketlångtgående decentralisering. Kommunen har inte arbetat

i stället koncentrerat sig lcundvalanbudskonkurrens harmed utan
inom skola, barnomsorg och hemtjänst. Dettavia checksystemett

områden för enligttjänster inom dessa har prissatts. Detbetyder att
kommuninvånaresin sig köperkommunledningen i med atttur som

några områden också påverkanågotinom eller dessa kantjänster av
också och i vilken omfattning.bara vad de köperinte utan av vem

i enkätsvar till Svenska Kommunförbun-Politiker i kommunen har
inom hemtjänstcheckarbl.a. anfört 1992 infördes kommunendet att

vård-välja privat kommunalinnebär användarna fritt kan ellerattsom
ledsagning, föraugusti 1998 kom "checkar" förgivare. Under även

biståndsbeslutetoch hjälp i hemmet. Kommunen fattar ochavlastning
exempelvis till Kundenbeviljar därmed den enskilde hemtjänst.rätt

utföra tjänsten. Checken kundenväljer själv skall somvem som
förerhåller köpkraft kommunens självkostnadhar motsvararen som

auktoriserar debeviljade hjälpen. Kommunstyrelsen godkännerden
vårdgivama teck-skall uppfylla vissa kriterier. Kommunenprivata som

vårdgivama, alltsåinget avtal med de privata vilket skiljer systemetnar
från entreprenadformen.

Vårdgivaren får inte kräva eller betalning utöveracceptera
för de tjänster Checken Kunden betalarChecken ensom avser.
Vårdgivaren enligt hemtjänsttaxa fast-avgift till kommunenen som

ställt.
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Särskilt Täby3.6.4 kommunom

invånare.har cirka 60 000Täby kommun Den tidigare beställar-
utförarorganisationen ihar dag med traditionell organi-ersatts en mer

såledesVarje verksamhet lydersation. under särskild facknämnd.en
sammanhållenfinns produktionsorganisation.Det ingen Beställarkom-

finns dock samlat inom kommunledningskontoret.petensen
äldreomsorg inom från tvåAll kommunen med undantag

äldreboenden upphandlad i konkurrens. 66 platserna inomär procent av
boendeforrnersärskilda drivs privata Inomentreprenörer.av

där kommunen tillämparhemtjänsten, kundvalssystem med check",ett
privata utförare för 38 de utförda timmarna. Förprocentsvarar av

fem företagnärvarande godkända kommunen, endast fyraär av varav
aktiva det gäller erbjuda kundval.är när att

finns vårdgivare,Det ramavtal med privata vilket innebäräven att
kommunen köper enstaka platser. För närvarande har kommunen köpt
totalt mellan 50-75 bådeplatser omfattande äldreomsorg inom sär-
skilda boendeforrner, habilitering och psykiatri.

3.7 Stiftelsers och ideella organisationers
sjukvårdsverksamhethälso- och

3.7. l Inledning

En del sjukhem, sjukhus och andra vårdinrättningar drivs stiftelserav
och ideella organisationer. vårdinrättningarDessa har ofta lången
tradition samverkan offentligtmed den bedrivna vården och driver iav
dag vanligtvis sin vårdavtalverksamhet efter med landstingen och/eller
kommunen.

Enligt direktiv skall utredningen analysera tillämpningen LOUav
privata sjukhus och sjukhem drivsnär vinstmotiv stiftelser ochutan av

ideella organisationer. Utredningen har för få vetskap dessaatt om
organisationers inställning till upphandlingsförfarandet varit i kontakt
med företrädare för Röda Korsets sjukhus, Stockholms Sjukhem och
Ersta diakonisällskap.

följerNedan kortfattad beskrivning dessa ideella organisa-en av
tioners hälso- sjukvårdsverksamhet.och
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sjukhus i StockholmRöda3.7.2 Korsets

rehabiliteringssjukhus. VidStockholmsjukhus i ärRöda Korsets ett
och benampu-rehabiliteras patienterochbehandlassjukhuset som arm-

genomgått kärl- ochandra ortoped-,ellerhöftledsopereratsterats,
reumatiskabenskörhet,överviktiga, harneurokirurgiska ingrepp, är

år Sjuk-invigdes 1927.lymfödem. Sjukhusetellersjukdomar, smärta
Stockholms läns landsting. Iinommed sjukhusensamarbetarhuset mer

tilllandstinget. Tidigare slötshaft avtal medår sjukhuset30 har tre-än
ettåriga garantier förochnärvarande avtalenfemårsavtal. För är utan

sjukvårdsområdena vårddagar dedet antalköperolikadeatt som
beställt.

Stiftelsen Rödakorshem-vinstsyfte ochdrivsSjukhuset ägsutan av
utgångspunkt irehabilitering dels debedriva medSjukhuset skallmet.

sjukvården,och dels i Röda Korsetsavtal reglerar hälso-ochlagar som
utifrån hel-gmndprinciper. Behandlingen skall baserashumanitära en

önskemål livpatienternapatientens behov ochhetssyn ettsamt ge
beroendeställningfrån medicinmöjligt fritt smärta,är samt avsom om

bedriva forskning och kvalitets-människor. Sjukhuset skallandra även
sådant funktionerna vidde olika och personalenutveckling sätt att
hjälp teknik och metoder för behandlingsjukhuset med test,av nyany

utvärdering, utveckla och förbättra sin yrkeskompetens ochoch kan
på vård och behandling. medhöja kvaliteten Genom samarbetedärmed

distriktsnivå övrigacentralt, med Röda KorsetsRöda Korset samt
humanitära grundprinciper olikainstitutioner skall Röda Korsets sätt

förstärkas i verksamheten.

SjukhemStockholms3.7.3

sjukhus och sjukhemStockholms Sjukhem förär ett ett vuxna personer
påbörjadeslångvarigobotlig eller kroppssjukdom. Verksamhetenmed

vårdinrättning lång-år Sveriges första för obotligt eller1867 och är
såvälkroppssjuka. Stockholms Sjukhem vårdavtalvarigt har i dag med

omgi-Stockholms läns landsting med Stockholms ochkommunsom
vande kranskommuner.

Stockholms Sjukhem drivs vinstmotiv stiftelse. Stiftelse-utan av en
vårdkategorier Patien-förordnande vilka skall hand.tassomanger om

vård såvälmiljö. erbjudasskall erbjudas i hernlik Patienten skallten
rehabilitering, lindring boende. Stockholms Sjukhem erbjuder isom

vård rehabiliteringdag i livet slutskede och kroniskt sjuka. Därut-av
Sjukhemsamarbetar Stockholms med högskolan och inneharöver även

professur i geriatrik.en
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vårdkostna-fondavkastning bidrar till finansieringenStiftelsens av
år 1998 tillbidrag uppgick under 20 kostna-dema. Detta procent av

vården.förderna

diakonisällskap3.7.4 Ersta

förening årideell bedrivit verksamhet sedan 1851.Ersta är en som
årFöreningen i 90 hafthar formaliserat samarbete förstmedöver

Stockholms stad och därefter landstinget inom såvälStockholms län
sjukvårdens äldrevårdens område. Föreningen skall enligt sinasom

sjukvård,stadgar, vinstintresse, bedriva socialt arbete, utbildningutan
och forskning. Föreningen har ideologisk anknytning till Svenska kyr-

sjukvårdsverksamhetenkan. Hälso- och drivs inom för Erstaramen
sjukhus.

sjukvård, äldrevårdErstas och utbildning finansieras till 95 procent
avtal med Stockholms läns landsting sjukvården, länets kom-genom
äldrevården, utbildningen Svenska kyrkanstaten samtmuner

utbildning och uppdrag. Resterande fem gåvor,täcksprocent av
bidrag, medlemsavgifter avkastning på kapital. harErstasamt eget en
årlig påomsättning 470 miljoner kr.

Ersta sjukhus bedriver följande verksamheter:
korttidsvårdsomatisk inom området mag-tarrnsjukdomar. Sjuk-0

husets för 30 Stockholms länsmag-tanncentrum procentsvarar av
sjukvårdlandstings vårdområdeinom detta utför årligenoch cirka

3 000 operationer och 3500 patientbesök.
medicinsk radiologi,
vård i livets slutskede,
psykiatri såvälinom vårdsluten inriktningöppen med attsom
vårda vårdare,
neurologi såväl eftervårdvad rehabilitering ochavser som
hjärt- och cancerrehabilitering. Denna verksamhet har utvecklats i
samarbete med akutsjukhusen i Stockholms län, främst Huddinge,

eftervårdvad gäller hjärtopererade patienter.av
Därutöver driver föreningen Ersta äldrevård omfattar drygtsom

250 boendeplatser sjukhem, ålderdomshem, gruppboende, korttids-
boende och dagverksamhet.
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Arbetstagarbegreppet3.8

Inledning3.8. l

frågan dentilläggsdirektiv analyserasinaenligtskallUtredningen om
främstsjukvårdshuvudmannen ärförhållande tillvårdgivaren ienskilde

vid deföretagareellerarbetstagareuppdragstagare,att ensomse
skall analysera.utredarensituationer närmaresom

användersjukvårdshuvudmansituationerantal närfinnsDet ett en
sjuk-tjänsterutföra deförsinpersonal än attsig somegenannanav

ombesörja. Detskyldighetlagstadgadhar attvårdshuvudmannen en
siganvändersjukvårdshuvudmannenmöjlighetendärvid bl.a.finns att

personalbehov.kortsiktigttäckaföruthymingsföretag ettattettav
verksamhetenläggakan entrepre-Sjukvårdshuvudmannen även ut

fåanställd ochpersonal överävenkan ha tanad. Entreprenören perso-
tillämpliga.blirövergång verksamhetenbestämmelsernanal avomom

låter anställdaf.d.avknoppningarfrågaockså närkanDet manomvara
anställda.utförttidigaredeverksamhetdrivaoch somstarta som

hakanarbetstagarbegreppetfaller in underFrågan storsomom vem
landstinget eller kommunenhosbåde arbetstagare startarbetydelse när
Är arbets-någon betraktaanlitas.och entreprenörer attnär someget

medlagstiftningenarbetsrättsligadeninomeller honfaller hantagare
arbetsgiva-förskyldighetermotsvarandeochrättighetermedföljande

ren.
olikaåterfinns iarbetsgivarbegreppet rätts-ochSjälva arbetstagar-
och skatte-socialförsäkringsrättsligacivilrättsliga,områden, i densom

harDetdefinierats i lag.har intelagstiftningen. Begreppenrättsliga
innehåll.desspreciserarättstillämpningenöverlämnatsdärför att

1970-mitteniarbetstagarbegreppcivilrättensochSkatterättens avvar
social-Civilrättens och1976:4, sid. 29.Dsi princip detsammatalet

också huvudsakiarbetstagarbegreppförsäkringsrättens syntes vara
Efter 1970-sid. 145.1975:129,tidpunkt SOUidentiska vid denna

områdetarbetsrättsligadetlagstiftningenutvidgades avsevärttalet
förstärktes.sociala trygghetoch arbetstagarnas

Bakgrund3.8.2

riks-1928:370, KLkommunalskattelagen1928septemberI antogs av
ienligt reglernasedan länge beskattadesinkomstslagdedagen. Av som

till skatte-inkomstslaget rörelse. Framtjänst ochinkomstslagetKL var
definition vadallmänår i 27 § KL1991reformen av somangavs en

räknas allTill skullerörelse. rörelsehänföras till inkomstslagetskulle
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yrkesmässigt såvidabedriven verksamhet inte intäkten hänföraattvar
till inkomstslagen jordbruksfastighet, fastighet eller tjänst.annan
Rörelse det begrepp användes innan den benämningenvar som nya
näringsverksamhet infördes i och årmed skattereformen 1991.

I kommentarer till 27 utarbetades före skattereformen 1991,som
verksamheten skulle karaktäriseras självständighet, vissattangavs av

regelbundenhet och varaktighet drivas i vinst- förvärvssyfteochsamt
för verksamheten skulle betecknas yrkesmässigt bedriven för-att som
värvsverksamhet. Kriterierna tjänade även andragräns motsom
inkomstslag, inkomst tjänst. Det ofta självständighetent.ex. av var som
avgjorde verksamhet skulle betrakta rörelse ellerattom en vara som
tjänst. Vid gränsdragningen mellan dessa inkomstslag fråganuppkom

anställningsförhållande förelåg Fråganeller inte. avgjordes heltom
objektiva grunder. Det fanns ingen avtalsfrihet mellan Efter-parterna.

lagen inte hade definieratnärmare hur mellan inkomst-gränsensom
slagen rörelse och tjänst skulle dras, hade det lämnats praxis göraatt
detta.

Under 1970-talet utvidgades lagstiftningen det arbets-avsevärt
området.rättsliga Arbetstagarnas sociala trygghet förstärktes och

arbetstagarna och deras fackliga organisationer fick rättigheternya
lagstiftning. Det blev förenat med allt hastörregenom ett attansvar

arbetstagare i sin tjänst och arbetsgivare anlitade därför andra former
för avtal arbetsprestation anställningsavtal.än För motverkaom att att
lagstiftning och kollektivavtal till skydd för arbetstagare kringgicks,
blev domstolarna benägna hänföra förhållanden mellan arbets-attmer
tagare/arbetsgivare till anställningsförhållanden. I 1973:129prop. s.
145 uttalade departementschefen det finns risk för deatt atten mera
långtgående reglerna tillsvidare anställning kommer kringgåsom att

vissa arbetsgivare i ökadatt utsträckning väljer anställagenom att
personal för viss tid ansåge.d. Han det därför nödvändigt vidtaattvara
åtgärder på det arbetsrättsliga området för motverka reglernaatt att
kunde kringgås eller urholkas. fåFör ståndtill sådan begränsningatt en
ansåg han det lämpligt i lag föreskriva anställningsavtalatt skallatt
gälla tillsvidare, inte hade avtalats. Därutöver borde lagenannatom
enligt departementschefen innehålla regler i vilka fallom
anställningsavtal gäller för viss fårtid ingås. Bestämmelsersom av

innebörd återfinns i dag i 5 och 6 §§ lagen 1982:80samma a om
anställningsskydd LAS.
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tjänstellerRörelse-/näringsverksamhet3.8.3

§näringsverksamhet i 21inkomstslagetdefinitionåterfinnsIdag aven
näringsverksamhetMedföljande.framgårbestämmelsenKL. Av

Tillförvärvsverksamhet.bedrivensjälvständigtyrkesmässigavses
näringsfastighetinnehavfallockså iräknasnäringsverksamhet annat av

Enskog.avverkningtillavyttring rättochinnehav avavsamt
ingå ikan inteprivatbostadellerprivatbostadsfastighet en

tillhänförtsvadinnebär dettahuvudsaknäringsverksamhet. I att som
ingår ijordbruksfastighetochfastighetrörelse,inkomstslagen annan

näringsverksamhet.inkomstslaget
räknasvaddefinierasKL§31lydelsenuvarande somI somav
anställning,bestämmelsenenligträknastjänstTilltjänst.inkomst av

tillfäl-ellervaraktigverksamhetinkomstgivandeochuppdrag avannan
ellernäringsverksamhethänföra tillinteden ärlig attnatur, om

inkomstskatt.statlig1947:576enligt lagenkapitalinkomst omav
näringsverk-inkomstslagetavgränsninghurbeskrivningNågon motav

ingenföreliggeri Detangiven lagtexten.finns inteskallsamhet göras
inkomstslagFrågan vilketmellanavtalsfrihet personsparterna. en

grunderobjektivaförutskalltill avgörashänförasskallinkomst som
förelig-bedömningenförTill stöddomstol.ellerskattemyndighet avav

avgöranden.RRRegeringsrättensrättspraxis iomfattandeger en

Näringsbegreppet3.8.4

bedrivsverksamheten§ KLenligt 21föreligger närNäringsverksamhet
verk-yrkesrnässighetMedsjälvständigt.yrkesmässigt och attmenas

vinstsyfte. Verksam-och medvaraktighetmedskall bedrivassamheten
självstän-vinstsyfte ochvaraktighet,alltså kännetecknasskallheten av

avgörandeförsta handkriterium i ärSjälvständighet detdighet. är som
Varaktighetskriteriettjänst.inkomstslagetgränsdragningenför mot

bedrivs oftaHobbyverksamhetkapital.inkomstslagetgränsutgör mot
Eventuell inkomstvinstsyfte.saknarvaraktigtochsjälvständigt avmen

tjänst.inkomstslagethänföras tilldärförskallhobbyverksamhet numera
kännetecknarbeträffande vadbeskrivning i KLNågon närmare som

får bl.a.Bedömningenverksamhet finns inte.bedrivensjälvständigten
området. arbets-Avpraxis finnsutgångspunkt i denmedgöras som

ofta gradenuppdragstagare kanuppdragsgivare ochavtal mellan av
föreliggaframgå. näringsverksamhet skallsjälvständighet För att anses

någon några omständigheterellerendastofta interäcker det att som
detsituationer kanuppfyllda. I vissasjälvständighetförtalakan är

olikahanden. Desådan omständighet förendastdock räcka äratt en
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omständigheterna kan i bland tillmätas olika betydelse påberoende
yrkeskategori. helhetsbedömningDet samtliga omständigheterär en av
i det enskilda fallet skall inkomsterna hänföraavgöra tillär attsom om

tjänstinkomst eller näringsverksamhet.av

3.8.5 Företagsformer

Näringsverksamhet enligt21 § KL kan bedrivas i olika företagsforrner.
Beskattningsreglerna syftar till enhetlig beskattning i vilkenoavsetten

Ävenföretagsform verksamheten denna inte någonutövas. iutövasom
officiell företagsform föreligger näringsverksamhet, då någonbl.a.
bedriver yrkesmässig och självständig verksamhet. En enskild firma
behöver inte ha registrerats.t.ex.

En enskild firma uppkommer börjar bedrivanär verksam-en person
het. En enskild firma ingen juridiskär Den enskilda firman ärperson.
inte någotheller självständigt skattesubjekt och inkomstall beskattas
hos den fysiska bedriver verksamheten.person som

Ett enkelt bolag föreligger två eller fleranär har avtalat attom
bedriva näringsverksamhet i bolaggemensamt handelsbolagutan att

föreligger, kap. 31 § lagen 1980:1120 handelsbolag och enklase om
bolag HBL. Ett enkelt bolag inte juridiskär ochen egen person

inte heller för sin inkomst. Inkomsten beskattastaxeras hos delägarna i
förhållande till och andel inkomsten.vars ens av

Ett handelsbolag uppkommer två eller flera har avtalatom att
bedriva näringsverksamhet i bolag och bolagetgemensamt har förts in i

handelsregistret 1 kap. §l HBL. Ett handelsbolag juridiskär en egen
Trots detta skall ändå inkomster och förmögenhet beskattas hosperson.

delägarna. Om handelsbolag bedriver näringsverksamhetett skall
resultatet från verksamheten kommer delägarna tillgodo beskattassom

inkomst näringsverksamhet hos delägarna. någonOm däremotsom av
handelsbolaget uppdragstagare medan i själva verketuppger som ett

arbetsgivar- /arbetstagarförhållande föreligger mellan delägare ochen
den anlitande så skall delägaren beskattas i inkomstslagetparten tjänst.

Aktiebolag företagsformär möjliggör för fleraen som attpersoner
bedriva näringsverksamhet tillsammans någon blir ansvarig förutan att
bolagets förpliktelser det kapitalutöver han eller hon har in isattsom
bolaget. Detta skiljer aktiebolaget från andra bolagsformer. Det finns
privata och publika aktiebolag. Aktiebolagslagen 1975:1385, ABL
reglerar bildandet aktiebolag. Skatterättsligt behandlasett aktiebola-av

självständigt skattesubjekt,get vilketett innebära bolaget självtsom att
skattepliktig förär sina inkomster. All beskattning hos aktiebolagett

skall ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Om fysisken person som
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aktiebolaget ärharaktiebolag uppgett att upp-samtidigt ägare ettär av
egentligendetdet bedömsmedanuppdragsgivare, atttilldragstagare en

fysiskedenmellanarbetsgivar-/arbetstagarförhållandeföreligger ett
fysiskafall deni vissakanuppdragsgivaren,och personenpersonen

inteaktiebolagetmedantjänstinkomstslagetersättning iförbeskattas
inkomsten.alls förbeskattas

personalUthyrning3.8.6 av

täckaföruthyrningsföretaganlitar ettattsjukvårdshuvudman ettNär en
ocharbetsförmedlingprivat1993:440blir lagenpersonalbehov om

1992/93:218.tillämplig prop.arbetskraftuthyrning av
rättsför-arbetskraftuthyrningmed ett§2I lagens att avsesavanges

innebärarbetsgivareochbeställare attmellanhållande somenen
för-till beställarensarbetstagareställerersättningarbetsgivaren mot
Förverksamhet.beställarenstillhörutföra arbeteförfogande att som

utgånågon formersättning isåledesskalltillämpligskalllagenatt vara
tillämpligförfogande. Lagentillställas ärskallarbetstagareför oav-att

drivsendastdenvinstsyfte elleridrivs motverksamheten omsett om
självkostnad.

anställdskallarbetstagarenvisetdetuppbyggdLagen attär vara
uthyrareninhyraren. Det utö-hostjänstgöra äruthyrarenhos sommen

arbetstaga-dvs.arbetstagaren avgörarbetsledningen gentemot omvar
å sinInhyrarentjänstgöra.arbetsskyldigheten skallförinom ramenren

rättigheter uppkommerutföras.skall Dessahur arbetetsida avgör
före-det inteeftersomoch uthyrareninhyrarenmellanavtaletgrund av

och arbetstagaren.mellan inhyrarenanställningsavtalnågotligger
ochrättigheteruthymingsföretaget. Deanställda iförgällerLAS

mellananställningsavtaletföljerhararbetstagarenskyldigheter avsom
anspråkkollektivavtal. Videventuellaocharbetstagarenochuthyraren

arbetsgivaren.dvs.sig uthyrarenriktafår därför arbetstagaren mot

vårdgivareenskildAnlitande3.8.7 av

eller sjukgymnastenskild läkaresjukvårdshuvudmannen anlitarNär en
vård-sjukvårdshuvudmannen tecknardåellersamverkansavtalgenom

arbetsförmed-privatvårdgivare lagenenskilda privataavtal med är om
dåFråganarbetskraft inte tillämplig.och uthyrningling upp-somav

ellerskall arbetstagareutför arbetetdenkommer är anses varaom som
uppdragstagare/företagare.
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saknas,Det tidigare i svensk definitionnämnts rätt,som en av
arbetstagarbegreppet. Huvudregeln så någonfort anlitasär föratt att
utföra arbete för räkning skall han eller hon arbets-annans anses som

det framgårinte den anlitas självständig före-tagare, ärattom som
tagare.

3.8.8 frånAvgöranden högsta instans

Förarbeten och praxis har haft betydelse för tolkning lagregel i deav en
fall det kan svårt för domstolarna vissavgöra regelatt ärvara om en
tillämplig i det enskilda fallet. Om regeln inte varit entydig har detta
gällt särskilt.

Regeringsrätten RR har sedan 1909 varit högsta instans i bl.a.
Överinstansskattemål. under RR har varit kammarrätt.

Den 1 juli 1961 inrättades Försäkringsdomstolen FD högstasom
sociaiförsäkringsmål. Ärendeninstans i överklagades från Riksförsäk-

ringsverket RFV direkt till FD. Den 1 januari 1979 inrättades en ny
instans för socialavgiftsfrågor, försäkringsrättema, samtidigt FDsom

FÖD.döptes till Försäkringsöverdomstolenom
ÄrendenDen 1 april 1982 ändrades instansordningen. gällande

socialavgiftsfrågor skulle fortsättningsvis i stället överklagas från RFV
till Kammarrätten i Stockholm och sedan till RR.

Den första januari 1985 överflyttades uppbörden socialavgifterav .till skatteförvaltningen med Riksskatteverket RSV tillsynsmyn-som
Ärendendighet. överklagas härefter från skatteförvaltningen till läns-
och sedan till kammarrättema.rättema Slutinstans fortfarande RR.var

Beträffande några yrkeskategorier finns avgörande beträffande
FÖD.arbetstagarbegreppet från FD och Värdet dessa domar kanav

enligt RSV Rapport 1998:4 F-skatt flera i någon mån diskuteras
eftersom utgångspunkten för dessa avgöranden varit i första handatt
tillgodose uppdragstagamas behov det skydd tillsvidare-av som en
anställning Inte desto mindre har dessa domar kommit fåger. att en
prejudicerande effekt så till vida såväl skattemyndigheternaatt som
länsrätter och kammarrätter i socialförsäkringsärenden regelmässigt
beslutat och dömt i enlighet med nämnda praxis. Det kan emellertid
inte, framhålls det i nämnda uteslutas RR vidovan rapport, att en
prövning i dag skulle andra bedömningargöra vad gäller vissa deav
yrkeskategorier FÖD:svarit föremål för FD:s och prövning.som

Nedan följer genomgång några avgöranden RR avseendeen av av
gränsdragningen näringsverksamhet/tjänst vid utövande verksamhetav
inom vårdsektom.



sjukvården 83finansierade hälso- ochofentligtbedrivnaDen149 privat1999:SOU

Läkare

iställningläkaresfrån RRavgörandentvåfinns nuDet avsersom
RÅ beskattadGläkarenref. 1:17 blevmål 81avseenden. Iberörda

enlighetiaktiebolaguppburits hansför inkomsterpersonligen avsom
hadeLäkarenbolag.och läkarensuppdragsgivarenavtal mellanmed

medlandstingetanställning hosordinarieåret sinaktuelladet enunder
anställd,läkarenaktiebolag, därHans125.000 kr.lön ensamvarav ca

ställa honom45.000 krersättningavtaladårskulle mot av caensamma
målet,företagshälsovård. ILesjöforsbolagetsförförfogandetill som

utgångenföravgörandeLesjöforsbolaget,förhållandet tillgällde var
arbetstider hadevissapersonligen,läkarenutförtsarbetet attbl.a. att av

utgå varjeförskullebilersättningochtraktamenteochbestämts att
sjuk-utrustning ochtillhandahöll lokaler,Uppdragsgivarenarbetsdag.

G ochnågon anställd förutominte hafthadeLäkarbolagetsköterska.
lönekostnader.någramedinte belastatshadebolaget

RÅ inkomst-förhandsbesked150 gälldeNotismålet 1993 ettnot om
mål bolagetangivet eftersomfrån tidigareskiljer sigtaxering och som

avsåg frå-Måletanställda.flerahadetillhandahöll tjänsterna personer
deuppdragsförhållande skall betalatvå i ettparter somavvemgan om

Fråganarbetsersättningen.belöperarbetsgivaravgifter omvarsom
förförfogandetillställde läkareuppdragstagarenläkarbolagdet som

vårdcentraler skulleuppdragsgivarenpå landstingetsarbete en av
hålla medskulleUppdragsgivarenläkarna.arbetsgivare försomanses

hålla anlitadedessutompersonalövrigutrustning ochlokaler, samt
ansåg lands-Skattemyndigheten och länsrättenmed bostad. attläkare

läkarbola-anfördearbetsgivare. I kammarrättenskulletinget somanses
flertal uppdrags-läkarverksamhet och hadedrevdet ettattget egen

ochbedömning bolagetsamladfann vidgivare. Kammarrätten atten
så ställningoberoendeintagitanställda läkare gentemotdess upp-en

socialavgiftshänseende skulleiläkarnadragsgivaren ävenatt somanses
bedömning.gjordebolaget. RRhosarbetstagare samma

sig till allmän-lokal och vänderpraktik ochläkarenHar egenegen
någon betydelsepraxis intebedömningenligt RSV:shar detheten av
då blialltidBedömningen skallomfattande verksamheten är. atthur

sid.1998:4RSVnäringsverksamhet sebedrivaläkaren rapportanses
43.
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Tandläkare

RÅ 86 ref frågaI 134 tandläkare sina ordinarieutövertrevar om som
arbeten inom folktandvården extraarbetade tandläkare under kväl-som
lar och helger. Mot ersättning fåtthade utnyttja tandläkaresman annan
lokaler, inventarier och förbrukningsmaterial erhålla assistanssamt av
sköterskepersonal omfattningoch isätt överenskom-närmarevarom
melse skulle träffas. Av utredningen framgick bl.a. tandläkarnaatt
själva disponerade .praktiken under sinöver arbetstid, föransvarade
behandlingen, debiterade själva sina patienter och ersättningmottog
från försäkringskassan. RR fann vid sin bedömning vid bestäm-att
mande underlag för arbetsgivareavgifter skall det skatterättsligaav
arbetsgivarebegreppet vägledande. Utmärkande för detta ärvara att
verksamheten självständig, varaktigär och, i regel bedriven i vinst-
syfte. Domstolen fann de tandläkamas verksamhet uppfylldeatt tre kra-

på varaktighet och vinstsyfte. Vad angående verk-ven uppgettssom
samheten enligt vid handenrätten även tandläkarna intagit såattgav en
oberoende ställning praktiklokalens innehavare kraven pågentemot att
självständighet fick uppfyllt. De tandläkarna ansågs därförtreanses
inte arbetstagare i förhållande till praktiklokalens innehavare.som

Sjukgymnast

Likartade omständigheter i refererade "tandläkarmål" förelågsom ovan
RÅi 86 836. En sjukgymnast B hade drivitnot sin verksamhet hos en

sjukgymnast W viss fast ersättning. ansågsB intemot arbetstagaresom
i förhållande till W.

Om sjukvårdshuvudmannen vid entreprenader träffar avtal med ett
etablerat företag har flertal anställda med verksamhet påett flerasom
håll uppstår normalt inga problem. Företaget arbetsgivareanses vara
den personal anställd företaget.ärsom av

Om det däremot fråga litetär företag med endastettom en person
driver företaget kan det svåraresom uppdrags-avgöraattvara ettom

förhållande eller anställningsförhållande har uppstått.ett kan ocksåDet
förekomma situationer där sjukvårdshuvudmannen har detaljreglerat en

de verksamheten såsomstor arbetstid, avgifter, verksamhetensav
exakta innehåll, den skall drivas Man får då helhets-etc.var göra en
bedömning samtliga omständigheter i det enskilda fallet.av

De kriterier vid helhetsbedömning omständigheternasom i deten av
enskilda fallet kan tala för uppdragsförhållandeatt föreliggerett och
inte anställningsförhållande följande:ett är
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låtakanarbetsskyldigpersonligt utaninteärUppdragstagareno
arbetet.utföranågon annan

tillfälligAvtalsförhållandet natur.är merav
uppgifter.till vissabegränsatArbetsåtagandet är

yrkes-bestämmerarbetesberorinskränkningar naturUtöver som
utföras.skallarbeteochhur,själv närutövaren var

dyl.ochredskapmaskiner,siganvänderYrkesutövaren egnaav
utförande.arbetesförutgifternastå förfår självYrkesutövaren

verksamhetensberoendeheltutförande ärarbetetsförErsättning av
resultat.ekonomiska

medjämställdhänseendesocialtochekonomisktiYrkesutövaren är0
verksamhetsgrenen.inomföretagareen

tillstånd ellerfått personligtharverksamhetenförAvtalsparten0
registreradfirmafåttellermyndighetauktorisation egenav

F-skattsedel.

alter-omfattningenochFörekomsten3.9 av

landstingeninomdriftformernativa

Inledning3.9. l

Landstingsför-frånhämtadehuvudsakiavsnitti dettaUppgifterna är
vård 1998. IprivatfinansieradOffentligt öppenbundets rappor-rapport

finansie-offentligtdenriktningenochomfattningenredovisasten
redovisningeniUppgifternaår 1998.vården underprivatarade öppna

sjukvårds-tillskickatförbundetfrån enkäterkommer somsvar
allalämnainte kunnathuvudmän harSamtligahuvudmännen. svar

anteck-så särskiltfallhar iDettaefterfrågades i enkäten.uppgifter som
nats.

och sjukgymnasterläkarelagtstyngdpunktenharredovisningenI
FOS. Förochrespektive LOSFOLoch attenligt LOLersättningmed

vår-finansierade privataoffentligt öppnahela denomfattningenvisa av
verk-uppgifterredovisasoch sjukgymnaster ävenhos läkareden om

huvudmannenvilkamedyrkesgrupperbedrivs dessasamhet som av
vårdavtal.tecknat

Bakgrund3.9.2

detförsäkringskassan1974:699 hadeläkarvårdstaxan§Enligt 12
läkarvård lämnatsför denbetalningsansvarethuvudsakliga avsom

försäkringskas-förteckning hospå särskilduppfördaläkare ensom var
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Enligt 3 i§ läkarvårdstaxan kunde privatpraktiserande läkaresan. som
åtagit sig följa bestämmelser ansluta sig försäkringenatt tilltaxans

föras på förteckning hos den allmännaatt försäkrings-genom upp en
kassa inom verksamhetsområde läkarvården bedrevs. Läkarevars som
uppfördes förteckningen kunde begäran föras från den. Iegen av
21 § fanns bestämmelser möjlighet avföra privatpraktiserandeattom en
läkare från företeckningen bröt bestämmelser imotsom taxan.
Motsvarande bestämmelser fanns för sjukgymnaster.även

Genom ersättningslagama, dvs. LOL och LOS, landstingenövertog
och de landstingsfria kommunerna Gotland,tre Malmö och Göteborg
fr.0.m. den januari1 1994 det direkta kostnadsansvaret från förstaten
ersättningen till privata läkare och sjukgymnaster anslutna tillsom var
försäkringskassan. Med lagarna infördes samtidigt fria möjligheter för
heltidsverksamma läkare och sjukgymnaster driva verksamhetatt mot
erhållande offentlig finansiering. Det krävdes enbart läkaren ellerav att
sjukgymnasten meddelade landstinget, månader innan verk-senast sex
samheten skulle påbörjas, sin avsikt lämna läkarvård eller sjukgym-att
nastikbehandling offentlig finansiering 11 §mot i respektive lag.
Verksamheten kunde tidigast påbörjas fr.0.m. den l april 1994 enligt
Övergångsbestämmelser i lagen.

En läkare eller sjukgymnast vid ikraftträdandet uppförd påsom var
förteckning hos den allmänna försäkringskassanen kunde, inteom

verksamheten väsentligen ändrades, enligt Övergångsbestämmelser p 4
och SFS 1993:1651 SFS 1993:1652 få ersättning enligt LOLresp.
och LOS sådan anmälan föreskrevsutan i 11en som

Den 1 januari 1994 trädde lagen 1993:588även husläkare iom
kraft. En specialist i allmän medicin, vid ikraftträdandetsom var
uppförd försäkringskassans förteckning och valde övergå tillattsom
verksamhet husläkare enligt husläkarlagen, fick enligt övergångs-som
bestämmelser till lagen läkarvårdsersättning åter verksamhetom ta upp
enligt ersättningslagen prövning enligt den lagenutan SFS 1993:1651,
punkt 5.

Fr.o.m. den juli1 1994 infördes förordningama FOL ochgenom
FOS för de privata läkarnataxor och sjukgyrrmastema.nya

Den januaril 1995 infördes begränsningar för läkare och sjukgym-
ansluta sig till den nationellanaster att ersättningsregleringen. I 5 § i

LOL och 5 § LOS infördes bestämmelser läkarvårdsersättningattom
respektive sjukgynmastikersättning enligt lagarna endast lämnades till
läkare/sjukgymnast träffat samverkansavtal med landstingetsom
rörande sin verksamhet.

Av punkt 2 i övergångsbestämmelsema SFS 1994:1961 och
1994: 1962 till LOL och LOS lag föreskrevs läkare/sjukgymnastatt en

vid ikraftträdandet verksamsom ersättning enligt lagarnamot hadevar
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deenligtsamverkansavtalersättningsådan nyautantill fortsatträtt
Övergångsbestämmel-3 ipunktdetframgickVidareföreskrifterna. av

2punktomfattasinte"läkare/sjukgymnast menavsomatt ensema
tidi-i dess§enligt 11anmälangjort1994novemberden 14föresom
ochläkarvårdsersättningfåkraven"uppfylleroch attlydelse somgare

månader efterpåbörja verksamheten"fårsjukgymnastikersättning sex
deninteverksamhetenOmsamverkansavtal. startaranmälan även utan

samverkansavtal."1995 krävsmaj14
gälla prop.husläkarlagenupphördeår 1995 attutgångenVid av
verksamhetfortsattahusläkaresvissaBestämmelser1994/952195. om

iLOLsåväl HSL,iÖvergångsbestämmelserreglerades somgenom
kommunalmedförsöksverksamhetgiltighetfortsattlagen avom

husläkarverksam-propositioneniföreslogprimärvård. Regeringen att
inomläkareprivatpraktiserandeenligt lagenbedrevshet avsom

inteöverenskommelsevårdavtal. Omireglerasprimärvård skulle
tillhaprivatpraktiserande husläkama rättuppnås deskullekunde

nationellaenligt deersättning taxoma.

Läkarverksamhet3.9.3

läkareAntalet

läkarvårds-förordningenligt lag ochersättningmedläkareAntalet om
ingårläkareår Bland dessa1998.426 undertill 1uppgickersättning

rörande sinlandstingetsamverkansavtal medträffatbåde läkare som
påsamverkansavtalinte inneharläkareverksamhet, och men somsom

kanlagen. DetomfattasÖvergångsbestämmelsergrund varaavav
och läkareförsäkringskassantillanslutnavarittidigareläkare somsom

medarbeta"fritt"tiden detunderverksamhetpåbörjade sin attvar
enligtingå husläkarekanfinansiering. Häroffentlig även som
enligtersättningvårdövergick tillÖvergångsbestämmelser motatt ge

nationellade taxoma.
och förord-lagersättning enligtläkare medantaletredovisasNedan

andra9 §1996 träddejanuari-1998. Den 1åren 1995underning
till läkareersättning inte lämnaskraftLOL istycket att somangersom

någotmedgerår landstinget65 intefylltbehandlingstillfälletvid om
privatpraktiserandetill antaletförklaringamaDetta är attannat. aven

667från år 1996 till 1110minskade 2läkarvårdsersättningläkare med
år 1997.
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Tabell Antalet läkare med ersättning enligt lag och förordning om
läkarvårdsersättning under 1995-1998.

År Antal läkare med ersättning nationella taxa
1995 0652
1996 2 110
1997 6671
1998 4261

Antalet läkarbesök

Det totala antalet offentligt finansierade besök hos privata läkare upp-
årgick under 1998 till drygt 6,3 miljoner. Därav gjordes cirka 3,2 mil-

joner besök hos läkare erhöll ersättning enligt lag ochsom taxa.
0,9 miljoner dessa besök skedde hos specialister i allmän medicin.av

Antalet besök hos läkare erhöll ersättning på grundsom av
vårdavtal uppgick årunder 1998 till cirka 3,1 miljoner. Därav skedde
drygt 1,6 miljoner besök hos speciallister i allmän medicin.

I tabell 2 redovisas antalet offentligt finansierade besök årenunder
1995-1998 inkl. besök hos vikarier hos läkare.

Tabell Antalet offentligt finansierade läkarbesök hos privata läkare.

År Besök med ersättning Besök med ersättning Summa
enligt lag enligt vårdavtal

1995 4 042 373 649 874 4 692 247
1996 4 269 106 1831 3121533 5 802
1997 3 897 902 2 170 175 6 068 077
1998 3 198 128 3 126 838 6 324 966

Utbetald ersättning

Ersättningssystemet trädde i kraft den 1 juli 1994 innehållersom tre
arvodestyper; enkelt arvode, nonnalarvode och särskilt arvode. Ett
patientbesök berättigar till ersättning i arvodestypema. Systemeten av

uppbyggtär tvåmed ersättningstak. Ett första ersättningstak reducerar
arvodet och efter det Åtgärderandra taket utgår endast patientavgiften.

1Inkl. besök hos privata husläkare uppgår till 796 459 exkl. uppgift frånsom
Stockholms läns landsting.
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underfrån inte medbörjanarvode fannssärskilttillberättigarsom
ersättningstaken.

privatatill desjukvårdshuvudmännenfråntotala ersättningDen
utbe-miljoner kronor. Den3 470till drygt1998uppgick underläkarna

uppgickLOLersättning enligttillmedläkareersättningen till rätttalda
miljo-330utgjordedessaAv närmaremiljoner kronor.4501till drygt

utbetaldaallmänmedicin. Denispecialistertillersättningkronorner
uppgick tillvårdavtalersättning enligtmedtill läkareersättningen

kronormiljonerutgjorde 1 103dessaAvkronor.020 miljoner2drygt
utbetaldtabell 3 redovisasmedicin. Iallmänspecialister itillersättning

1995-1998.läkaretill privataersättning tkr
frikortsbesökvidingår i ersättningenintePatientavgiften utom

då huvudmannensjukvårdslagen, 1982:673hälso- och26 §enligt a
avgift.för dennaäven svarar

genomsnittnormalarvode. IersättningendominerandeDen sva-var
åtgärderSärskildaersättningen.normalarvodet för 84rade procent av

tvåförnonnalarvode svaradeReduceratsvarade för 9 procent.procent.
försvarade varderasärskilt arvodereduceratarvode ochEnkelt pro-en

cent.

privataersättning tkr till läkare.UtbetaldTabell

År Utbetald ersättning SummaersättningUtbetald
avtalenligtenligt lag

020 621320 418 2700 2031995 1
34227142 691904 2786 6281996 1

1526115 3 253 3331727 2181997
376020 087 3 471289 24511998 1

Sjukgymnastverksamhet3.9.4

Antalet sjukgymnaster

ersättning enligt lag ocherhöllantalet sjukgymnastertotalaDet som
tilluppgick under 1998ersättning för sjukgymnastikförordning om

ingår både sjukgymnasterdessa sjukgymnasterBland8551 personer.
verksamhet,rörande sinsamverkansavtal med landstingetträffatsom

påinnehar samverkansavtal,inteoch sjukgymnaster men somsom
sistnämnda kanÖvergångsbestämmelser omfattas lagen. Degrund avav

2 460 miljoner exkl.husläkare uppgick tillersättning till privataInkl. närmaresom
från landsting.uppgift Stockholms läns
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sjukgyrrmaster varit anslutna försäkringskassantill eller sjuk-vara som
startade sin verksamhet under tiden det "fritt"gymnaster attsom var

arbeta med offentlig finansiering.
redovisasNedan antalet sjukgymnaster med ersättning enligt lag

och förordning tidenunder 1995-1998.

Tabell 4: Antalet sjukgymnaster verksamma enligt lag förordningoch
sjukgymnastik under 1995-1998.om

År Antal sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa
1995 3462
1996 2 303
1997 2 136
1998 1 855

Antalet besök

Det totala antalet offentligt finansierade besök hos privata sjukgymnas-
offentligmed finansiering uppgick årunderter 1998 till drygt 5,1 mil-

joner. gjordesDet 4,4 miljonernärmare besök hos sjukgymnaster som
erhöll ersättning enligt lag och förordning och drygt 0,7 miljoner besök
hos sjukgyrrmaster erhöll ersättning vårdavtal.grundsom av

nedanståendeI tabell redovisas antalet offentligt finansierade besök
inklusive besök hos vikarie hos sjukgymnaster under 1995-1998.

Tabell Antalet offentligt finansierade besök hos privata sjukgymnas-
1995-1998.ter

År Besök med ersättning Besök med ersättning Summa
enligt lag vårdavtalenligt

1995 4 608 563 183 387 4 791 950
1996 4 655 205 190 831 4 846 036
1997 6914 734 278 758 4 970 492
1998 55534 388 559 1143746 5 135

Utbetald ersättning

Nuvarande ersättningssystem trädde i kraft den 1 juli 1994 inne-som
håller arvodestyper; enkelttre arvode, norrnalarvode och särskilt

3Exkl. uppgifter för Landstinget Skaraborg 0007 besök under 1997.
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Systemettill arvodestypema.berättigar ärpatientEnarvode. en av
ersättningstaket reducerasEfter förstatvå ersättningstak.meduppbyggt

Åtgärderpatientavgiften.utgår endastandra taketefter detarvodet och
ersättnings-låg från utanförbörjansärskilt arvodeberättigar tillsom

taken.
ersättning förfördesjanuari 1997 sär-Från 1och med den även

innebär reduceratersättningstaken. Dettaåtgärder in underskilda att ett
för-då vårdgivarens ersättning överstiger detarvode utbetalassärskilt

utgår endastersättningstaketEfter det andraersättningstaket.sta
patientavgiften.

sjukvårdshuvudmannen privatafrån till detotalaDen ersättningen
miljoner kronor.under 1998 till drygt 1 040uppgicksjukgymnastema

enligtersättningtill sjukgymnaster medersättningenutbetaldaDen
ersättningenmiljoner utbetalda855 kronor. Denuppgick till drygtLOS

enligttill sjukgymnaster med ersättningfrån sjukvårdshuvudmannen
186 miljoner kronor.vårdavtal uppgick till närmare

frikortsbesökingår ersättningen vidinte iPatientavgiften utom
sjukvårdslagen, då1982:673 huvudmannenenligt 26 § hälso- ocha

för avgift.dennaäven svarar
genomsnittersättningen normalarvode. IdominerandeDen var

förErsättningför 84 ersättningen.svarade normalarvodet procent av
åtgärder norrnalarvodesvarade för 13 Reduceratsärskilda procent.

två särskilt arvodeför Enkelt arvode och reduceratsvarade procent
ersättningen.försvarade vardera procent aven

tkr till privata sjukgymnaster 1995-Tabell Utbetald ersättning
1998.

År ersättningUtbetald ersättning Utbetald Summa
enligt enligt avtallag

866829 457 37 393 8501995
568 0681996 844 500 32 877

51 577 972 7321997 915 155
617856 735 185 1 042 3521998
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Omfattningen3.10 alternativa driftformerav

inom kommunerna

10.1 Inledning

Uppgifterna i fråndetta avsnitt har hämtats skriften Konkurrens för
fortsatt välfärd förekomst, omfattning, effekter och erfarenheterom-

konkurrensutsättning och alternativa driftformer utgiven Svenskaav av
Kommunförbundet 1999.

Kommunernas totala omsättning inklusive de kommunala företag
och kostnader för verksamheten i alternativa driftformer i övrigt upp-
gick 1997 till omkring miljarder413 kronor. Kommunernas kostnader
för verksamhet i regi föroch verksamhet i alternativa driftformeregen
exklusive de kommunala företagen uppgick till cirka 300 miljarder. De
mjuka verksamheterna dvs. utbildning, barnomsorg, äldre- och handi-
kappomsorg, individ- familjeomsorgoch kultur fritidoch svaradesamt
för 240,7 miljarder kronor eller cirka 80 kommunernasprocent av
bruttokostnader.

Enligt nationalräkenskapema 1996 uppgick kommunernas kostna-
der för verksamhet i alternativ drift till 15 miljarder kronornärmare
eller cirka 5 de totala bruttokostnadema för de mjukaprocent verk-av
samheterna. siffrorDessa dock behäftadeär med antal osäkerhets-ett
faktorer. Ofta redovisas inte kommunernas lokalkostnader fört.ex.
verksamhet drivs i alternativ drift kostnader för den altema-som som
tiva driften. Dessutom det vanligt deär alternativa utförarnaatt tar ut
avgifter från sina kunder. Dessa avgifter delfinansieringutgör en av
verksamheten och sänker kommunernas bruttokostnader för den alter-
nativa verksamheten. Detta torde, i nämnda skrift,menar man ovan
innebära bruttokostnaden fem föratt alternativa driftformerprocentom

betydligt andel denmotsvaras större totala verksamhetenav en av som
produceras i kommunerna.

3.102 Alternativa driftfonner inom olika verksam-
hetsområden

Med hänsyn till inriktningen utredningens arbete redovisas i detta
avsnitt enbart hälso- sjukvårdstjänsteroch och tjänster rörande allmän
omvårdnad i samband sådanmed hälso- och sjukvård. Uppgif-som ges

härär hämtadeäventerna Svenska Kommunförbundetsur ovan
nämnda skrift.
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boendeboende ellerordinärthemtjänst/hemsjukvård iSocial eget

hemtjänst/hemsjukvårdbistånd i formbeviljasAntalet avpersoner som
många år. bevilja-1997minskat underboende harordinärt elleri eget

minskning medinnebarDettabistånd 145 872tilldes enpersoner.
år 1997jämfört med 1995. Undereller8458 nära procentsexpersoner

hemsjukvård utförd privatahemtjänst ellersin6fick 114 avpersoner
årUndermarknadsandel 4,19Dettaföretag. procent.motsvarar en

andel 4,33motsvarande1995 procent.var

ochför boende servicehushemtjänst/hemsjukvård på i service-Social
lägenhet

ochi servicelägenheterservicehus ochboddeAntalet sompersoner
hemtjänst/hemsjukvård 1997socialbistånd formbeviljades i varav

ökninginnebär484 fler 1995. Dettavilket48 784 än envarpersoner,
år fick sin hem-Under 1997 3 954cirkamed procent. personeren

tjänst/hemsjukvård företag. motsvaradeutförd privata Detta enav
1996 6motsvarande andelmarknadsandel 8,1 procent.procent. var

frånUppgifter 1995 saknas.

bondeformerSärskilda

bistånd i form plats i särskildabeviljatsAntalet personer som av
år 136 19951997 206 Jämfört medboendeformer undervar personer.

806 med 0,5 1997detta ökning med eller procent.personerenvar
privata företag. motsvaradefanns 14 350 platser drevs Dettaavsom

det totala antalet platser. Motsvarande andel under10,54 procent varav
äldre-år 7,98 Andelen kommuner hade lagt delar1995 procent. som av

1996.privat uppgick till 37entreprenör procentomsorgen

ochIndivid- familjeomsorg

individ- familjeomsorgen omfattningen alternativaInom och är av
området rnissbruksvårddriftformer förhållandevis förInomstor. vuxna

beräknas andelen insatser kan hänföras till alternativ drift tillsom
området43 Inom barn och ungdom beräknas 70 procentprocent. av

bedrivasinsatserna kommunen.änav annan
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Olika utförarealternativa

Det finns för kommunernanärvarande 500 olika aktörerutom motupp
offentligmed finansiering arbetar medsom
vård, sjukvård, vårdsluten dvs. geriatrisk vårdoch i särskilda

boendeforrner,
vård och service till iboende servicehus, servicelägenheter och
ålderdomshem,

vårdförhem eller boende behandlingshem för missbrukare, för
ungdom, barnhem, jourhem m.m.,
gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda.m.m.

frånEnligt statistik statiska centralbyrån cirka 100 deutgörs av
500 stiftelser. Resterande del drivsentreprenörerna aktiebolagav som
med minst miljon kronor i omsättning. Totalt har de cirka 15 000en
anställda och cirka 6,6 miljarder kronor.omsätterpersoner

När det vårdgäller sluten finns cirka 150 med 6 500entreprenörer0
anställda De ungefär 2,5 miljarderomsätter kronor.personer.

Drift servicehus omfattar cirka 80 med 6 400entreprenörer0 av
anställda. De cirka 2,1 miljarderomsätter kronor.

Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda drivs 50-talet0 av pro-
ducenter med cirka 750 anställda. De 0,75 miljarder kronor.omsätter

Det finns cirka 240 olika hem för vårdentreprenörer eller0 av
boende. Sammanlagt har dessa cirka 2 500 anställdaentreprenörer

De cirka 1,3 miljarder kronor.omsätterpersoner.
25 företagen finns i Stockholms län. Cirka hälftenprocent0 av av

företagen finns i de storstadsregionema. Endast företag finns itre ett
Norrbotten. Vart nionde företag har under de åren.startats tre senaste
Detta gäller dock inte företag bedriver vård.sluten Nästan hälftensom

dessa företag äldre femton år.är änav
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företagshälsovård ochTandvård,4

telemedicin

Inledningl

tillämpligLOUtilläggsdirektiven utreda ärskall enligtUtredningen om
från privatasjukvårdstjänsterochhälso-och köplandstingensvid av

företagshälso-kommunernas köpochlandstingenstandläkare och av
fråntill utredningenharfrån enheter. Därutöverprivatavårdstjänster

från LandstingsförbundetskrivelseöverlämnatsSocialdepartementet en
särskilt regel-därförkapitel beskrivsdettaangående telemedicin. I

företagshälsovård. lämnas kortDessutomtandvårdför ochsystemen en
tjänster.telemedicinskabeskrivning av

tandvårds-således för framväxtensärskiltredogörsI 4.2avsnitt av
lagstiftningen.

tandvård.därefter gällande reglerbehandlas4.3I avsnitt omnu
företagshälsovårddärpå reglerbeskriver gällandeAvsnitt 4.4. om

slutligen telemedicin.behandlar4.5och avsnitt

Tandvård4.2

Inledning4.2.1

År tandvårds-beslut genomgripandefattade riksdagen1973 om en
tvåträdde i kraft den januari 1974, bestodreform. Reformen, 1 avsom

ålades ochlandstingen för barn-innebardelar. Den ettatt ansvarena
specialisttandvård.ungdomstandvård innebarför Den andra delenoch

folktandvårds-tandvårdsförsäkring infördes.för Iallmänatt vuxnaen
folktandvårdsålunda bestämmelser1973:457lagen gavs om som

lagen framgick bl.a.anordnades landstingskommunerna. Av attav
skulle för barn och ungdomar bosattalandstingskommunerna attsvara

erhålla tandvård. tandvårdlandstingskommunen skulleinom Denna var
år då år.avgiftsfri fram till patienten fyllde nitton Vidare hadedet

specialisttandvårdenenligt för förlandstingskommunen lagen att svara
bosatta inom landstingskommunen. samband med folk-Ivuxna som var

tandvårdslagens tandvårds-ikraftträdande infördes den allmännaäven
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försäkringen. 1962:381 försäkringI 2 kap. lagen allmän AFLom
tandvårdskostnader.ersättning förinfördes bestämmelser Försäk-om

tandvårdavsåg alla former inbegripande förebygganderingen ävenav
såväl folktandvårdenvård inom hos privatpraktiserande tandläkaresom

anslutna till försäkringen. Syftet med reformen göraattsom var var
tandvård ekonomiskt tillgänglig förnödvändig den breda befolkningen

tandvårdoch integrera angelägen del den allmännaatt som en av
sjukförsäkringen. Införandet allmän tandförsäkring innebar bl.a.av en

tandvårdstaxa med reglerade för åtgärderarvoden angivnaatt en
infördes. iTaxan uppdelad skilda avdelningar för tandläkare,var
tandhygienister, och förtandsköterskor tandtekniska Patient-arbeten.
avgiften beräknades procentuell andel det sammanlagdasom en av

för behandlingen.arvodet
fastlagda folktandvårdenDen utbyggnaden försvårades inled-av

påningsvis bristen tandläkare. För tandvårdens behov tand-attav av
läkare skulle infördes Övergångsbestämmelsersäkerställas i lagen
1973:456 ändring i AFL. En möjlighet därvid för RFV attom gavs
vid behov begränsa tandläkares ansluta sig till försäkringen.rätt attnya

dåDet prövades åtgärderolika frivillig för hindra över-natur attav
gången fråntandläkare folktandvården till tandvård.privat Dettaav
ledde emellertid inte till resultat. För säkerställa behovetavsett att av
tandläkare för barn- och ungdomstandvården fann RFV det nödvändigt

begränsa tandläkarnas ansluta sig till försäkringskassansrättatt att
ersättningsregler. Begränsningen för tandläkare ansluta sig till tand-att
vårdsförsäkringen kvarstod tillgångensedanäven tandläkare avse-

förbättrats. Syftet med dettavärt utjämna tillgången tand-attvar
läkare mellan olika delar landet.av

Tandvårdslagen4.2.2

Genom införandet tandvårdslagen 1985:125, 1984/85:79;av prop.
TVL den januari1 1986 upphörde folktandvårdslagen gälla. Lagenatt
gäller alltjämt har sedan ikraftträdandet ändrats vid flertal till-ettmen
fällen. TVL gäller i princip för tandvård,all bådedvs. landstingens och
de privata tandläkarnas tandvård. Lagen utformad med HSLär som
förebild. framgårAv 2 § målet för tandvården god tandhälsaäratt en

tandvårdoch på lika villkor för hela befolkningen. likhetI meden
bestämmelserna framgåri HSL lagen vården skall godattav vara av
kvalitet, tillgodose patientens behov vårdentrygghet i och behand-av
lingen, lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens själv-vara
bestämmande och integritet främja goda kontakter mellan patien-samt

vårdpersonalen.och Vidare framgår detten särskild vikt skall läg-att
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åtgärder. Vårdenvid förebyggande och behandlingen så långtskallgas
genomföras samrådmöjligt utformas och i med patienten. Den tand-

vård landstinget själv bedriver i folktandvård.benämns lagensom
Folktandvården enligt förskall 7 § TVL svara

tandvårdregelbunden och fullständig för barn och tillungdomar och
år då fyller år,med det de nitton

specialisttandvård för vuxna,
tandvårdövrig för i den omfattning landstinget bedömervuxna som

lämplig.
Tandvård till barn och ungdomar i huvudsak avgiftsfri.ärsom ges

får vårdavgifterövriga patienter landstingetAv enligt grunderta ut som
landstinget bestämmer. Av 8 § TVL följer landstinget skall planera iatt

tandvård utgångspunktsin med i befolkningens tandvård.behov av
Planeringen skall tandvårdden erbjudsäven änavse som av annan
landstinget. I propositionen 1984/85:79 sid. 33 f uttalades detatt var
regeringens uppfattning barn- ungdomstandvårdenoch borde bedri-att

folktandvården.vas av

4.2.3 Föreslagna förändringar i ersättningssystemet

I januari 1994 överlämnade regeringen till riksdagen propositionen
Förändrat för tandvårdenersättningssystem prop.l993/94:93. I pro-
positionen lades förslag riktlinjer för ersättningssystem förett nyttom
vuxentandvården. I propositionen förespråkades begräns-även att
ningarna ansluta sig till tandvårdsförsäkringen skulle upphävas.att
Riksdagen beslöt godkänna ide propositionen föreslagna riktlin-att
jerna. Regeringen överlämnade därefter till riksdagen proposition
Ersättningssystemet för vuxentandvård prop. 1993/94:22l. Proposi-
tionen innehöll bl.a. förslag till lagändringar och ytterligare redovis-
ning för hur förändrat ersättningssystem skulle utformas. Vidareett
innehöll propositionen förslag till tandläkares och legitimerade tand-
hygienisters till fri anslutning med tandvårdsersättningrätt från sjuk-
försäkringen. Det fanns i propositionen förslagäven bolag, före-attom
ningar och stiftelser bedriver verksamhet tandvårdmed med-som som
delas tandläkare eller legitimerad tandhygienist erhållaskulle rättav att
ansluta verksamheten till sjukförsäkringen. Riksdagsbehandlingen av
propositionen blev omfattande och slutade med riksdagen i juniatt
1994 avslog den sist nämnda propositionen och upphävde beslutet om
godkännande riktlinjerna.av
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Tandvårdstaxan4.2.4

föremål för bety-bli1973:638tandvårdstaxankorn atttidenMed
tandläkareåtgärder förAntaletkorrigeringar.förenklingar ochdande

tand-förinfördessärskildaochminskadetandtekniker taxoroch
tandläkare-Reduktionentandsköterskor.behörigaochhygienister av

behandlingsmoment änfleramedfördetandteknikeråtgärdema attoch
Tandvårdstaxansåtgärder.tidsdebiteradetillhänföraskomtidigare att

ochåren 1987oförändrad mellanhuvudsakdärefter ikonstruktion var
kostnadsandelpatientenshöjningar1996hösten även genom-avom

statsbudgeten.besparingar itillanslutningtillfällen ifleravidfördes
vårproposition prop.års ekonomiska1996aviserade iRegeringen

tandvårds-iskulle skebesparingsskälförändringarl995/96:150 att av
allmäntand-tandvårdstaxa förrevideraddärvidDet atttaxan. enangavs
1996. RFVoktoberspecialisttandvård införas den 1skullevård och

sådan revideradtillförslagutarbetai uppdragdärvidfick ettatt en
1996. Ioktoberi kraft den 15trädderevideradeDen ovantaxantaxa.

avsikt begräns-vidare sinregeringenpropositionnämnda att enangav
från årtandvårdsförsäkringen skulle skeomstruktureringochning av

medavskaffasskullei försäkringensubventionerSamtliga1998.
patientgrupper,s.k. särskildastöd till vissaekonomisktförundantag ett

harfunktionshinderellerföljd sjukdom sär-tilldvs. avsomgrupper
tandvårdsbehov.skilda

tandvårdsstödgällande4.3 Nu

tandvårdsstöd lämnadeReformerat1997/98: 12propositionen 1I rege-
förersättningssystemetomstruktureringtillförslagringen vuxen-aven

proposi-1999. Ifr.o.m. den januaritandvårdsförsäkringen 1tandvård
på allainriktastandvårdsförsäkringen skalluttaladestionen attatt ge

tandvår-hälsobefrämjandedagligastöd för denekonomisktettvuxna
tillandrabastandvård. Vissa äldres.k.den, samt personer sompersoner

tandvårdsbehovsärskildafunktionshinder harsjukdom ellerföljd av
få ekonomiskt stöd. Stö-propositionen bättreförslagen iskall enligt ett

tandvårdsersättningförslagetbastandvården innebär enligtdet för att
undersökningartandvård undantag för i huvudsakmedför alllämnas

åtgärdutfördåtgärder fasta krontalsbeloppmedprotetiskaoch per
fastställaVårdgivaren enligt förslagettandvårdstaxa. skallenligt en ny

långvarigföljd sjukdom ellertillpatientavgiften. För personer som av
tandvårdsbehov iföreslogs detväsentligt ökadefunktionshinder har

tandvårdsersättningen för allaskulle lämnaspropositionen att
tandvårdsinsatser Vidare föreslogsmed fasta krontalsbelopp. att
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omvårdnadsärskilda boendeformer för service ochiboendepersoner
vård,m.fl. erbjudas uppsökandefunktionshindrade skalläldre ochav

rådgivningmunvårdsbedömning och individuellförvarvid besöket en
därefteravgiftsfritt. de behandlingsinsatserFörskall somvaram.m.

patienten skulle betala avgiftnödvändiga föreslogskan bli att en som
sjukvård. Landstingen föreslogs förhälso- ochför öppen svara

frånfå för föroch ersättning detta. Avenfinansieringen staten personer
tandvårdsinsatsersärskilda led i sjuk-behovhar ettsom enavsom

begränsad tid föreslogs avgiftsbestämmel-domsbehandling under en
sjukvårdenöppenvårdsbesök inom hälso- och gälla.vidserna

såledespropositionen förslogs principerna högstaI att taxe-om en
tandvårdenprissättningen för blir fri förersättning avskaffades och att

regeringenvårdgivarna. Vidare föreslog de begränsningar gälltatt som
tandvårds-mitten 1970-talet för omfattasför tandläkare sedan attav av

försäkringens ersättningssystem slopades vid införandet detav nya
ersättningssystemet. propositionen föreslogs tvåI därför införandet av

paragrafer i vårdgivaren2 kap. AFL innebärande skriftligen tillattnya
påbörja/upphöraförsäkringskassan skall anmäla sin avsikt tand-att ge

vård i enskild verksamhet ersättning enligt lagen. Därutöver före-mot
vårdgivarebegreppet så vårdgivareslogs ändrat det med skulleatt avses

antingen verksamhet bedrivs i offentlig regi eller företagsom som
tandvårdsverksamhetbedriver företagsform. Skälen föroavsett

regeringens förslag möjligheterna bedriva närings-att attangavs vara
verksamhet skulle öka och konkurrensvillkoren mellan offentlig ochatt
privat sektor därmed skulle bli likvärdiga anslutningsbegräns-mer om
ningen tandläkare avskaffades frånoch till ersättningrättenav
tandvårdsförsäkringen i stället knöts till det företag bedriversom
tandvårdsverksamhet. Vårdgivaren, inte den enskilde yrkesutövaren,
skall ekonomiskt administrativtoch ansvarig inför försäkringskas-vara

Det Odontologiska patienten åvilaskall dock denansvaret motsan.
ansvarige tandläkaren eller tandhygienisten inom för hans ellerramen
hennes legitimation.

Socialutskottet ställde sig, efter Lagrådet,hörande i sitt riks-av av
bifallna betänkandedagen 1997/98:SoU 25, rskr. 1997/98:289,

ibakom de propositionen föreslagna förändringarna. Utskottet uttalade
i betänkandet åtgärder,det behövdes ytterligare de före-utöveratt som

islagits propositionen, för främja konkurrensen mellan offentlig ochatt
tandvård.privat Utskottet uttalade därvid ansågdet regeringenatt att

fråganbör initiativ till folktandvår-särredovisningsnarast ta att om av
vuxentandvårdendens kostnader för och barn- och ungdomstandvården

tillfredsställande lösning. ansågUtskottet vidare regeringenattges en
skall till nuvarande obalans mellan offentlig tandvårdoch privatattse

det gäller fårmervärdesskatt lösning. påtalade ocksånär Utskotteten
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möjligheten konkurrensutsättalandsting utnyttjarflervikten attattav
ungdomstandvården.ochbarn-

tandvårdstaxa, ivilken trädde1998:1337förordningGenom om
årstaxebestämmelser och 1973infördesjanuari 1999,kraft den l nya

gälla.tandvårdstaxa upphörde att

patientgrupperSärskilda4.3.1

i särskilda boendeformerborskalltidigareSom nämnts personer som
i bostad ochomvårdnad borservice ochför samt som egenpersoner

vård de kan jämställasså och / ellerbehovhar attstora omsorgavsom
uppsökande verk-eller motsvarande,sjukhemmed boende genom

råd-munvårdsbedömning, individuellkostnadsfrierbjudassamhet en
munvård. behandlingsinsatserinstruktion daglig Förgivning och om

avgiftpatienten betaladärefter bli nödvändiga skallkan en somsom
sjukvården.inom hälso- ochtillämpas den öppna

samråd förSjukvårdshuvudmännen i med kommunernaskall svara
frånfå ersättning Deverksamheten och staten. somgrupper av personer

fråga 1997/981112i för stödet prop.bör kunna komma ärnärmast
långtidssjuka,psykiskt äldre behöversomatiska eller sär-personer som

omvårdnad, med funktionshinderskild service och yngre personer som
hemsjukvård,behov, harhar motsvarande sompersoner som personer
service funktions-1993:387 stöd och till vissaomfattas lagen omav

sådana vård,i övrigt behovhindrade LSS harsamt avpersoner som
tandvård.självaoch service de inte kan sökaattomsorg

träffapropositionen landstingen förutsätts avtal ellerI attanges
vårdgivare folktandvårdeneller huröverenskommelser med privata om

verksamhet och den efterföljande nödvändiga tand-denna uppsökande
sedvanligtvården fungera och Detta kan ske efterskall ersättas. ett

hållaupphandlingsförfarande. för denFör ansvaretatt samman upp-
tandvårddärefterverksamheten och nödvändig torde det,sökande

regeringens mening, lämpligt det för varje boendeenhet,enligt attvara
hemtjänstområde eller liknande finns avtal eller överenskom-ett en

vårdgivare. inte erbjudandemed Skulle den enskilde godtamelse etten
tandvård står enligt utlå-nödvändig enligt denna stödmodell det,om

vårdgivare.i propositionen, denne fritt vända sig tilltande att annan
propositionen vidare regeringen förutsätter lands-I att attanges

verksamhettingen kommer konkurrensutsätta denna ochatt att
föreslåregeringen därför inte beredd lagstiftningatt attom

verksamheten skall konkurrensutsättas. Vidare hänvisar regeringen till
sjukvårdsupphandlingUtredningen tillsatts.att om
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ungdomstandvårdoch4.3.2 Bam-

folktandvården enligt § för regel-skall 7 TVLLandstingen dvs. svara
årtandvård det defullständig för barn och ungdomarbunden och t.o.m.

tandvårdår. inte omfattas försäkringenfyller 19 Denna ärsom av
Enligt 5 § TVL dock landstingen möjlighetavgiftsfri för patienten. ges

sådanfolktandvårdenvårdgivare för utföraanlita än attatt annan
tandvård. tillägg i lagen beslutades riksdagen under höstenDetta av

-rskr.1992/93:105 i syfte inslagen1992/93:43, öka1992 prop. att av
Åri kommunala verksamheten. 1996 hade tio landstingkonkurrens den

tandvårdsvalfrittinfört möjligheten till s.k. inom barn- och
ungdomstandvården. innebärDetta se Socialutskottets betänkande
1997/98:SoU25 sid. 27 40 patienterna haränatt procentmer av

folktandvård tandvård.möjlighet välja mellan och privatatt
påtalarSocialutskottet i betänkandet utskottet positivtatt ser

utveckling led i förbättradedenna konkurrensvillkor mellanettsom
folktandvård tandvård.och privat Det enligt meningutskottetsär

fler landsting utnyttjarangeläget möjligheterna konkurrensut-att att
verksamheten.sätta

Företagshälsovård4.4

Internationell reglering4.4.1

Den internationella arbetstagarorganisationen ILO kon-antagnaav
företagshälsovårdventionen nr 161 ratificerades årSverigeom av

1986 1985/86:141,prop. bet. l985/86AU16, rskr. 1985/86:253. Kon-
innehållerventionen riktlinjer för nationell politik företagshälso-en om

vård, företagshälsovårdens uppgifter, organisation och dess verksam-
hetsvillkor allmänna villkor. Företagshälsovården bör enligtsamt
artiklarna 9 och 10 i enlighet med nationell lagstiftning och praxis vara
multidisciplinär professionellt förhållandeoberoende i till arbets-samt
givare, arbetstagare och deras företrädare. Enligt artikel 3 har medlems-

åtagit sig successivt bygga företagshälsovården för allastaterna att ut
arbetstagare. Detta kan enligt artikel 6 ske lagstiftning, kollek-genom
tivavtal eller godkänts behörig myndighet isättannat som av en
samråd med arbetsmarknadens Sverige har i januari 1994parter. senast

till ILO konventionens tillämpning.rapporterat om
Europarådets sociala stadga, vilken Sverige ratificerat 1962, inne-

håller rad principer åtagandenoch vilka konventionsstaterna skallen
efter förverkliga. Dessa principer framgårsträva stadgans förstaatt av

del. I stadgans andra del rättigheter konventionsstaterna för-anges som
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förbundithar därvid bl.a.Konventionsstatemabundit sig att garantera.
politik avseendeenhetlig nationellgenomföraochsig utformaatt en

syftetarbetsmiljön. Främstapå och iarbetsplatsenhälsasäkerhet och
förebyggapå ocharbetsplatsensäkerhetenförbättraskall attattvara

och skador.arbetsrelaterade olyckor
år föreligger1996fr.o.m.omarbetats ochharsociala stadganDen

ratificerat1998Sverige har den 29 majstadgan.socialarevideradeden
artikel 3.4 prop.med undantag bl.a.stadganreviderade socialaden av

reviderade1997/982187.rskr. Denbet.1997/98AU12,1997/98:82,
tvåkraft förrän ytterligareinte träda idockstadgan kommersociala att

stadganreviderade socialaartikel 3.4 i denratificerat den. Avharstater
företags-utvecklingenskall främjaframgår konventionsstatemaatt av

rådgivandeochhälsovård huvudsakligen förebyggandeharsom en
Anledningen till Sverige har undan-för alla arbetstagare.funktion att

dåfrån ville avvakta detratifikationtagit artikel 3.4 attvar man
angående företagshälsovården. svenskaDetpågående utredningsarbetet

företagshälsovården har färdigställts i departements-kringarbetet nu
itill lagstiftning har lämnats1998:17. Förslag ändradskrivelse Ds en

företagshälsovård 1998/99: 120.proposition om
område, rådetsarbetsrniljöns direktivramdirektivetDet s.k.

åtgärder för främja förbättringar89/391/EEG den 2 juni 1989 attav om
innehålleroch hälsa i minimikravsäkerhet arbetet,arbetstagarnasav

arbetsplatser. Direktivet syftar till främjaför säkerhet och hälsa att
arbetsmiljöområdet,framför allt ochförbättringar, att trygga en

framgårskyddsnivå för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.högre Det av
utifrånarbetsgivaren skall anlita i dedirektivet bl.a. sakkunnig hjälpatt

skydds- och förebyggande verksamhet inte kan organi-situationer där
på i företaget.grund brist kompetent personalseras av

regelsystemet4.4.2 svenskaDet

Företagshälsovården påi Sverige vuxit fram initiativhar parternaav
rådgivandearbetsmarknaden partsobunden, utredande ochsom en

påi det lokala arbetsmiljöarbetet arbetsplatserna.expertresurs
Arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagenhar l977:l160; AML

förhuvudansvaret arbetsmiljön och skall enligt kap. första3 2 § stycket
åtgärdervidta alla för förebyggabehövs arbetstagarenatt attsom

för ohälsa eller olycksfall. Av andra stycket i paragrafen fram-utsätts
går arbetsgivarens arbetsförhållandenaskyldighet påkallar det,att, om

företagshälsovårdföranstalta i den omfattning verksamhetenom som
kräver. juli infördesDen l 1991 i 3 kap. 2 § AML särskilda reglera

arbetsgivarens skyldighet planera, leda kontrolleraochattsom anger
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på lämpligt sättarbetsgivarensarbetsmiljöarbetet ettattsamt ansvar
pårehabiliteringsverksamhetenocharbetsanpassnings-organisera

ochAMLföljer enligtuppgifterdefullgöraförarbetsplatsen att som
1990/911303.15, rskr.AU1990/912140,prop.kap. AFLenligt 22

skallarbetsmiljöfrågomakravbl.a.innebärBestämmelsen attett
helheti dessverksamhetenfrågorövrigamed rörintegreras som

arbetsgivarensinnebärBestämmelsenintemkontroll. även att ansvar
utökas.rehabiliteringenarbetsinriktadeför den

Samverkan4.4.3

inomför samverkanbestämmelserträddejanuari 1998lDen nya
1996/97:SfU 12,1996/97:63, bet.rehabiliteringsområdet i kraft prop.

lokala formerbehöverbestämmelserEnligt dessal996/97:273.rskr.
regeringennågot särskilt godkännandesamverkan inte längreför av

aktörerna självade inblandadenågon Detmyndighet. äreller som
behov.utifrån förutsättningar ochlokalasamverkanbedrivabeslutar att

Samverkan, socialförsäkringens1996/97:63propositionen ersätt-I
det finnsanförde regeringenoch administrationningsnivåer attm.m.

samladeeffektivt utnyttja samhälletsbehov attstort resurserett merav
olikaenskilda behovtillgodose människorsbättre kunnaför att av

långvarig psyko-Många med arbetslöshet,stödâtgärder. människor
gråzon mellaniproblem kan lätt hamnahälsomässigasociala eller en

renodlatproblembilden ofta inteeftersomersättningssystem,olika
ansvarsområde. tillledanågon myndighets Detta kanvissinomfaller

arbetsförmedlingförsäkringskassa,rundgång socialtjänst,mellanen
primärvård många gånger kortsiktiga ochmedlandstingetsoch

finnsvidare detföljd. propositionenineffektiva insatser I attsom anges
ändamålsenliga samverkansmodellerutveckla bra ochskälstarka att

rehabiliteringsarbete.förutsättningar förbättresom ger
utgiftsornrådeår 1997/98:1,budgetpropositionen för 1998 prop.I

mellansyfte underlätta samverkanlämnade regeringen förslag i10 att
sjukvården proposi-och socialtjänsten. Iförsäkringskassa, hälso- och

också Riksförsäkrings-föreslogs Arbetsmarknadsstyrelsen,tionen att
mål främjaoch Socialstyrelsen skulle haverket ett gemensamt att sam-

rehabiliteringsområdet uppnå effektivareinom förverkan att en
användning tillgängliga allt i syfte underlätta för denattav resurser,

ställt sigenskilde försörja sig arbete. Riksdagen haratt egetgenom
regeringens förslag bet. 1997/98:SfU rskr. l997/98zlll. Detbakom

samverkansmålet årdärefter förts i för 1998har regleringsbrevnya
Arbetsmarknadsstyrelsen,avseende RFV, Socialstyrelsen samt

Arbetarskyddsstyrelsen.
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enskildaoffentlig förersättningRegler4.4.4 om
inom företagshälso-vårdgivare verksamma

vården

företagshälsovård enligtomfattasspecialistutbildning inommedLäkare
motiv för dettaEttersättningssystemet.stycket LOL inte§ andra7 av

såi fall skullearbetsgivarenkostnader ankommerbl.a. att somvar
företagshälsovårdsenheter har emellertidlandstingen. Vissabelasta

sjukvård delandstingsfinansierad hälso- ochtillgång till attgenom
godkändhar enligt LOLhar anställt läkareanlitat eller spe-som annan

ersättning enligt lagen.har uppbäraochcialistkompetens rätt attsom
vårdavtalföretagshälsovårdsenheter medhar tecknatVissa andra

hälso- ochsjukvårdshuvudmännen bedriva viss andelatt enom
företagshälsovård. tidigaresjukvård för I nämndainom ramen

företagshälsovård ansågDs 1998:17departementsskrivelse manom
företagshälsovårdsenhetersådana har konkurrensfördel gentemotatt en

företagshälsovårdsenheter tillgånginte har till läkare ellerandra som
sjukvårdshuvudmannensamverkansavtal med ochsjukgyrrmaster med

därför inte uppbärahar ersättning enligt ersättningslagamarätt attsom
måstei stället full ersättning sina för utfördaoch kunderta ut av

tjänster.

för kostnader relaterade före4.4.5 Avdrag till tags-
hälsovård

förtillEnligt KL har arbetsgivare avdrag kostnader relaterade tillrätt
företagshälsovård arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.och
Avdragsrätten regleras i punkt i anvisningarna till 23 § för-34 KL. I
arbetena till punkt finns kriterier vid34 för vad beskatt-upptagna som

företagshälsovårdningen kan 1994/952182 sid. 27 f..prop.anses vara
Följande kriterier har därvid uppställts för avdrag för kostnader föratt
företagshälsovård skall medges;

företagshälsovården rådgivareprofessionell föroch oberoendeär0 en
arbetsgivare och arbetstagare,

företagshälsovårdens uppgift så ändamåletarbeta medär att att0
arbetsmiljön uppfylls,

företagshälsovården arbetar med det förebyggande arbetsmiljöarbe-o
arbetslivsinriktadoch rehabilitering,tet

företagshälsovården baserad bred kompetens inomär ämnes-0 en
områden medicin, teknik, beteendevetenskap, arbetsorganisationsom
och rehabiliteringsmetodik,
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mellansambandenbeskriverochföretagshälsovård identifierar0
förslaglämnarhälsaproduktivitet ochorganisation, samtarbetsmiljö,

genomförs.dessaföraktivtverkaråtgärder ochtill att

före-anordnaskyldighetArbetsgivares4.4.6 att

tagshälsovård

angående före-1998/99:l2Oivåren 1999underharRegeringen prop.
arbetsgiva-förtydligasyftar tillföreslagit reglertagshälsovård attsom

syftar förslagenföretagshälsovård. Vidaretillhandahållaattansvarrens
tydliggöraföretagshälsovårdens uppgifterrenodlatill samt att sam-att

finansieradeoffentligtföretagshälsovården och denmellanverkan
låg promemorian Före-arbeteför regeringensgrundsjukvården. Till

Promemorian1998:17.i samhället Dstagshälsovård En varresurs-
Arbetsmarknadsdepartementet.dåvarandeutarbetad inom

följande. Detfrämstanförde regeringenföreslog ochpropositionenI
arbetsgivarenförframgå skyldighetdetAML är attskall att enav

Medarbetsförhållandena kräver.företagshälsovårddenanordna som
verkar inomoberoendeföretagshälsovård expertresurs somavses en
regeringen ianförderehabilitering. Vidarearbetsmiljö ochområdena

och sjuk-hälso-offentliga ämnadepropositionen ersättaattatt resurser
subven-inte användas förnationella börvård enligt de atttaxoma

därförföretagshälsovård. Enligt regeringens mening börtionera nu
företagshälsovårdens kämverksam-renodlaförytterligare attsteg tas

arbets-medverkan i denarbetsmiljöarbete ochförebyggandehet, dvs.
enligtökad renodlingrehabiliteringen. Ett ärlivsinriktade steg mot en

sjukvården före-vilket inommening ändra detregeringens sättatt
På föresloggrund häravtagshälsovård delvis finansieras i dag. rege-

så sjukgymnasterändras läkare ochoch LOS skulleLOLringen attatt
sjukgymnastikersättning förfå läkarvårdsersättning respektiveinte kan

företagshälsovården.inomverksamhet
änd-föreslagnavidare avsikten med depropositionenI attangavs

sjukvården frånavskilja företags-inte heltringarna i lagarna attvar
företagshälsovårdensmening innebärhälsovården. Enligt regeringens

yrkesrelateradearbetsrelaterad ohälsa,i sig fokuseringverksamhet
förutsätts därförarbetslivsinriktad rehabilitering. Detochsjukdomar

sjukvårdsjukvårdskompetens och viss bedrivs. Rege-medpersonal att
vissa före-skall finnas möjligheter fördock inte detringen attanser

sjukvårdtagshälsovårdsenheter finansieradkunna erbjuda offentligtatt
företagshälsovårdsenheten sjukvårdshuvudmannen träffatochattutan

övergången smidig vårdgivare verk-detta. för ochavtal För göraattom
företagshälsovårdsenheterinom olika regeringen detattansersamma
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övergångsregler.måste enligt uppfatt-finnas vissa Det regeringensär
vårdavtalrimlig tidviktigt berörda tecknaning parter attatt omges

åtaganden intetjänster och eller, detta möjligt,olika är atttyper av om
förhållandena.till De föreslagna ändringarna isig de nyaanpassa

regeringens uppfattningersättningslagama bör enligt träda i kraft den
och sjukgymnaster vid ikraftträdandetjanuari 2000. Läkare1 som av

företagshälsovårdeninomlagändringarna verksamma och harär som
läkarvårds- föreslåsuppbära respektive sjukgymnastikersättningrätt att

sådanfå fortsatt till ersättning enligt äldre regler fram tillrätten
utgången år 2003.av

framhålls i propositionen fall sjukvårdenVidare de inom före-att
tagshälsovården skall bedrivas offentligmed finansiering detta bör-

vårdavtalregleras mellan landstinget företagshälsovårds-ochgenom
mångaEnligt regeringens mening finnsenheten. det fördelar med att

sådana företagshälsovårdenavtal. Om möjlighetupprätta attges
bedriva viss landstingsfinansierad sjukvårdhälso- och bör bl.a. före-
tagshälsovårdens behållamöjligheter sjukvårds-och sinutvecklaatt
kompetens öka, vilket vikt i arbetet med arbetsrelaterad hälso-är av

sjukvård. Företagshälsovårdenoch sådanakan under förutsättningar
enligt regeringen viktig för landstingets läkare,även utgöra en resurs

dåeftersom de i utsträckning kan remittera patienter till företags-större
hälsovården för bedömning eller för behandling arbetsrelateradeav
sjukdomar och skador.

Regeringen anförde i propositionen företagshälsovårdensäven att
breda kunskap samspelet mellan arbetsmiljö ioch hälsa, sambandom
med rehabilitering, inte kan frånmed insatser primärvården.ersättas
Ett ökat samspel och bättre samordning mellan företagshälsovårdenen

primärvårdenoch bör enligt regeringen kunna bidra till ökadäven en
rollfördelning sjukvårdsinsatserdet gäller inär allmänhet och arbets-
platsanknuten sjukvård.hälso- och Det enligt regeringens meningär av

vikt hitta lösningar effektivt utnyttjar samhälletsstor att som mer
samlade för bättre tillgodose enskilda människors behovattresurser av

stödåtgärder.olika Arbetsrelaterad ohälsa orsakar samhällsekono-stora
miska kostnader. Det finns därför enligt regeringen starka skäl för
sjukvårdshuvudmännen utveckla bra ändamålsenligaochatt samver-
kansmodeller med bl.a. företagshälsovården.

Regeringen förklarade vidare systematisk samverkan böratt en
ståndkomma till mellan företagshälsovården, primärvården och andra

vårdgivare. sjukvårdshuvudmännen bör därför i utsträckningstörre än
vad sker i dag till möjligheten vårdavtaltecknata medattsom vara
företagshälsovårdenheter olika tjänster åtagandenochtyperom motav
bakgrund dessa enheter kan bidra med fackkompetensgodattav när
det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet och den arbetslivsinrik-
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sjuk-regeringenunderstrykerpropositionen attIrehabiliteringen.tade
sjukvårdstjänsterochhälso-kringavtalfrågaivårdshuvudmännen om

företagshälsovårdsenhetermedavtalträffa ombör överväga attäven
sjukgymnastikläkarvård elleråtagandenoch äntjänsterandra typer av

behandling.
bifallnariksdagensig i sittställdeArbetsmarknadsutskottet av

AU2,1999/2000,förändring bet.föreslagnadebakombetänkande
1999/2000:8.rskr.

Telemedicin4.5

Inledning4.5.1

frånhemställanöverlämnatUtredningentillharSocialdepartementet en
Landstingsförbundet hartelemedicin.angåendeLandstingsförbundet

detelemedicinanvändandetunderlättadet skulle omatt avuppgett
upphandlingsför-såkundeLOUfinns i ettregler attanpassassom

konsultation. Dettelemedicinsk ärvid köpbehöver skeintefarande av
Utredningenuppfattningförbundsstyrelsensdärför att om

angående köpproblemenbelysabörsjukvårdsupphandling av
för sjuk-förenklingarmedförföreslå ändringarochtelemedicin som

vårdshuvudmännen.
vårdmedsambandanvänds idigitalteknikinnebärTelemedicin att

vårdgivare i lands-möjligt fördetTelemedicinpatienter. gör ettenav
såle-kanlandstinglandsting. Ettspecialist ianlitating ett annatatt en

patientsjukvård förhållande tilliochhälso-bedrivakommades att en
verksamhetentelemedicinskalandsting. Denbosatt iär ett annatsom

iprojekt inom landetmängdi ävenförekommer sam-mennumera en
andra länder.medarbete

telemedicinska tjänsterAnvändningen4.5.2 av

årtionden,under fleratelemedicinen harTillämpningen inom prövats
satellitnät.ochröntgenbilder via tele-för överföringexempelvis av

ochkonsultationtelemedicinen främst förFrån början användes
diagnostik kunnatpå tid har tillförlitligbeslutsstöd, ävensenaremen

ökat kvalite-genomförda digitaliseringen hari takt med denställas att
telemedicineninformationen. otvetydigtöverförda Detden är attten

tillgänglig ochsnabbt kantill specialistkunskapmedverkar göras attatt
sjukvården medaninom förbättras, alltsäkerhetenkvaliteten och

effektivisering ökar.tillmöjligheterna
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i stycket HSL landstingbestämmelserna 4 § andraGenom ettges
sjukvårdoch den bosatt ierbjuda hälso- ärrätt ett annatatt som

sålundalandstingen kommer det. Omlandsting, överens omom
ilandstingen kan läkare landsting via teknik medär överens etten

kollega landstingtelemedicin biträda i vid behandlingett annaten av
i landstinget.patient boende det senareen

såsomTelemedicin används iden dag helt eller delvis detersätter
konsultation.traditionella remissförfarandet vid I stället för patien-att

träffarremiss specialisten/konsulten och blir undersöktten genom av
denne personligen träffas de via "skärm" och undersökningen skeren

PC-teknik.med hjälp endoskop ochav
Idén med telemedicin tid och flyttaär att attspara pengar genom

för områdenbilder i stället läkare och/eller patienter. I glest befolkade
exempelvis de nordligaste delarna Sverige kan via modernsom av man

telekommunikation utnyttja i högre grad tidigare. En läkareänexperter
kan exempelvis behöva konsultera specialist innan han eller honen

åtgärder.beslutar sig för nödvändiga Telemedicin ocksåanvänds inom
landstings verksamhetsområde. Det primärvårdsklini-vanligtärett att

påker anlitar specialistkonsultation regionsjukhuset för bl.a. bedöm-
ning och diagnostisering. Läkartidningen volym 93, 1-2, 1996..nr
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konkurrensochUpphandling5

Inledning5.1

konkurrenslagstift-ochupphandlings-förredogörskapiteldettaI
ningen.

upphandlingskungörelse.1973-årsbeskrivs kort5.1I avsnitt
upphand-EG:sfördärefter kortredogörs5.2avsnittI

lingsbestämmelser.
upphandlingoffentlig15281992:behandlas lagen5.3I avsnitt om

LOU.
ingripande1994:615 motdärefter lagenbehandlas5.4I avsnitt om

och iupphandling LIUoffentligavseendebeteendeotillbörligt
regler.konkurrenslagenskortfattatbeskrivs5.5avsnitt

tillämplighetenutredauppgifthuvudsakliga är att avUtredarens
sjukvårdstjän-ochhälso-köpkommunersochlandstingsvidLOU av

NOUupphandlingoffentligförNämndenvårdgivare.från privataster
anbudsför-angående kravsig1996 uttalatjanuariden 24beslutihar

läkare.medavtalmedsambandifarande
Vidareverksamhet.nämndenskortfattatbeskrivs5.6I avsnitt

fråga kravibeslutnämndensförredogörelseavsnitteti omlämnas en
med läkare.avtalmedsambandianbudsförfarandepå

tillgenomgång ochgjortregeringenuppdragharNOU enav
möj-landstingsochför kommunersredogörelselämnatregeringen en
köpgenomförakunnagemenskapsrättenochLOUenligtligheter att

upphandlingsför-genomförandeföretag ettfrån sina utan avm.m.egna
regeringen.1998 tillredovisades iUppdragetfarande. mars

beaktandemedutredaren,tilläggsdirektiv skallutredningensEnligt
beaktandemedochnämndaNOU:si rapport avvad sägs ovansomav

drif-överlåtelsevidtillämpligLOUutreda ärgemenskapsrätten avom
och kom-landstingmellansjukvårdsverksamhethälso- ochten av
nämndensförredogörelsedärförlämnas7I avsnitt enmuner.

rapport.
LOUutreda ärtilläggsdirektivenenligtskallUtredaren även om. kommundri-ellerfrån landstingsdrivenavknoppningvid s.k.tillämplig

allmänrörandeverksamhetochsjukvårdsverksamhetochhälso-ven
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omvårdnad sådani medsamband hälso- och sjukvård. I avsnittsom ges
5.8 lämnas därför redogörelse för begreppet avknoppning.en

års5.1.1 1973 upphandlingskungörelse

Regler för de statliga myndigheternas upphandling har funnits i Sverige
under hela 1900-talet. Bestämmelserna i början århundradet avsågav

offentlighet och rättssäkerhet. Svenskatt garantera skulle emeller-vara
tid ha företräde framför utländsk. Myndigheterna hade hänsyn tillatt ta
behovet bevara viss näring inom landet ochatt förhindra arbets-av att
löshet. Först i års1952 upphandlingskungörelse infördes kravet
affärsmässighet och det föreskrevs bl.a. sysselsättningssituationenatt
inte fick inverka på myndigheternas beslut. Kungörelsen gällde i prin-
cip för alla statliga myndigheter. Inom det kommunala området hade
Svenska Kommunförbundet utfärdat rekommendationer för den kom-
munala upphandlingen i form förslag till reglemente. Det ankomav
primärkommunema förslaget.att anta

I december 1971 redovisade Upphandlingskommittén betänkandet
SOU 1971:88 Offentlig upphandling. förslagetI anförde kommittén

särskilda regler för den statligaatt upphandlingen alltjämt borde finnas.
Kommittén föreslog emellertid mindre detaljmässig reglering änen

års1952 upphandlingskungörelse för myndigheterna fåskulleatt en
ökad grad handlingsfrihet. I betänkandet lärrmades förslag tillav en ny
upphandlingskungörelse skulle tillämpas samtliga statligasom av myn-
digheter. Föreskrifterna syftade till skulle få såytterst fördel-att staten
aktiga upphandlingar möjligt. Upphandlingsföreskriftema hadesom

såutformats de skulle främja konkurrensenatt mellan anbudsgivarna
och tillgodose deras krav på objektiv behandlingen samt garantera
offentlighet i upphandlingen. I betänkandet föreslogs tillämpnings-
området för upphandlingsreglema vidgat till omfatta upphand-ävenatt
ling tjänster. Förslaget upphandlingsfonner; slutenav treangav upp-
handling, förhandlingsupphandling och direktupphandling, denvarav
slutna upphandlingen den forrnbundna. Sluten upphandlingmestvar
skulle ske infordrande, prövning och antagande anbudgenom utanav
förhandling med anbudsgivare. Förhandlingsupphandling innebar att
förhandlingar fick mellan myndigheter ochupptas anbudsgivare innan
avslut träffats. Direktupphandling innebar köp skeddeatt utan att
anbud infordrats i särskild ordning.

Sedan riksdagen beslutat godta riktlinjerna för kommitténsatt för-
slag prop. 1973:73, bet. 1973:FiU 27, rskr. 1973:190 utfärdade rege-
ringen upphandlingskungörelsen 1973:600 med anvisningar utfärdade

Riksrevisionsverket RRV varigenom 1952 årsav upphandlingskun-
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upphandlingsförord-tilländrades1980 namnetupphävdes.görelse
gjordesomtryckochändringarockså vissavarvidUF,ningen

1980:850.
efterochbetänkandeUpphandlingskommitténs engrundvalPå av
SvenskaRRV,Upphandlingskommittén,mellanöverenskommelse

båda för-utarbetade deLandstingsförbundetochKommunförbundet
upphandlingsreglementekommunaltförnormförslag ettbunden ett

beslötstyrelserKommunförbundensanvisningar.hörandedärtilljämte
landstingoch antakommunersamtliga attrekommenderaår 1973 att

anvisningarna.reglementetsåväl som
1986:366 iupphandlingsförordningenträdde1986julilDen

års1973moderniseringhuvudsakiinnebarFörordningen avkraft. en
utgivnatillämpningsföreskrifterfannsförordningen avTillkungörelse.

kommunalttillämpadessektornkommunala ettden upp-RRV. Inom
handlingsreglemente.

upphandlingsbestämmelserEG:s5.2

Inledning5.2.1

beaktandemedsina förslagskall lämnautredarendirektivenI attanges
intressedetkananledningen attdenAvgemenskapsrätten. vara avav

bilagaländer. Ivård i andrabedrivenprivatfinansieringenredovisa av
beskrivningkortfattaddärförlämnasbetänkande avtill detta en

ochTysklandNederländerna,Danmark,ifinansieringssystemet
Storbritannien.

nödvändighetenbeslutfattat attrådet harEuropeiska avom
marknadeninre ärmarknad. Den ettinreförverkliga gemensamen

förrörlighetfrigaranteradmedinreområde gränser varor,utan
särskildamedbehövligtvisat sigharkapital. Detochtjänsterpersoner,

skapafördirektivi formupphandling attoffentligbestämmelser avom
därmedochupphandlingoffentligvidmarknadverklig öppenen

tillförhållandeikonkurrensfördelarföretagensinhemskademinska
skallupphandlingför allGrundenmedlemsstater.i andra varaföretag

reglerdärförharMani konkurrens.skerden enats gemensammaomatt
anläggningsarbetenområdena byggnads;förvaruornrådet och

motiveringanbudurvalochinhämtandeför samtoch tjänster avomav
EG-fördraget ärförkastas.respektiveanbudvarigenombeslut, antas
fördragsreglemakompletteraskallDirektivendirektiv.för allagrunden

. Varjeupphandlingsregler.medlemsstaternassamordnaoch|l upphandlingreglernationellainföraemellertidkanmedlemsstat om
EG-rättsliga regler.striderinteförutsättning dessaunder motatt
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EG:s direktiv enbart sikte upphandlingar, vilketstörretar
framgår reglerna tröskelvärde.av om

För offentligaden upphandlingen effektivgöra har idet s.k.att
rättsmedelsdirektiv skapats regler för hur kontrollen och insynen i upp-
handlingsförfarandena skall till rådetsse direktiv 89/665/EEG och
92/13/EEG. Reglerna den enskilde sig oriktigtattavser ge som anser
behandlad möjlighet vända sig till nationellt judicielltatt etten organ

sina klagomål.med Detta skall ha möjlighet pågåendeatt stoppaorgan
upphandling och förordna den skall efter rättelse.göras Vidareatt om
skall det finnas möjlighet skadeståndstalan.till

5.2.2 Tjänstedirektivet

Rådets direktiv 92/50/EEG den 18 juni 1992 samordning för-av om av
farandena vid offentlig upphandling tjänster nedan tjänstedirekti-av
vet särskilt intresse förär utredningens arbete. Av direktivet fram-av
går det nödvändigtär undanröja hinder föratt den fria rörlighetenatt
för tjänster. Tjänsterna skall därför kunna tillhandahållas såväl fysi-av
ska juridiska Det framgår dock direktivet inte skallsom attpersoner.
påverka tillämpningen på nationell nivå bestämmelser för villkorenav
för verksamhetutöva eller yrke, förutsattatt dessa bestämmel-etten att

förenliga medär gemenskapslagstiftningen. Vidare framgår det bl.a.ser
direktivet endast skall omfatta tillhandahållandeatt tjänster på grundav
avtal därom och tillhandahållande tjänster påatt grund,av av annan

enligt lagar, andra författningar ellert.ex. anställningsavtal, inte omfat-
tas.

Det lägsta tröskelvärdet för upphandling då det gäller tjänstekon-
trakten har fastställts till det lägsta 200.000 ECU eller 200.000av
särskilda dragningsrätter sdr. För statliga myndigheter är
tröskelvärdet 130.000 sdr. Kommissionen räknar ECU till nationellom
valuta i princip år. Regeringen utfärdarvartannat sedan förordningen
med de uträknade värdena i järrma tusentals kronor. Värdena i svenska
kronor framgår förordningen 1996:581 tröskelvärden enligtav om
lagen 1992:1528 offentlig upphandling.om

Tjänsterna uppdeladeär i olika För viss kategorigrupper. en av
tjänster, s.k. B-tjänster omfattar bl.a. hotell- och restaurangnäring,som
jämvägstransporter, hälso- och sjukvård och sociala tjänster, utbildning
och yrkesutbildning rättsliga tjänster ställs mindresamt kravstränga
publicering upphandling.av en
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upphandlingoffentligLagen5.3 om

Inledning5.3. l

reglerinföraSverigesigförpliktade mot-EES-avtalet attanledningI av
träddePå grund häravupphandling.offentligEG:s reglersvarande om

1992/93l992/93:88, bet.januari 1994 sekraft den 1iLOU prop.
upphandlingarförfarandelag för1992/93:l20. Lagen ärrskr.FiU5, en

upphandlinglandsting. Medochkommunerbl.a.görs staten,avsom
byggentre-hyrköpellerleasing, hyraLOU köp,enligt varor,avavses

och tjänster.prenader
konkurrensutsattochåstadkomma öppenLagen upp-att enavser

upphand-offentligadenhuvudsakinnebär iochhandlingsmarknad att
genomför EG:sförfattning. Lageniregleraslingen en

upphandlinginnehåller bestämmelserupphandlingsdirektiv. Lagen om
inomupphandlingbestämmelserochbyggentreprenader omvaror,av

telekommunikationsornrådenaoch samtenergi-, transport-vatten-,
innehåller lagentjänster. Vidareupphandlingbestämmelser avom

vidskadestånd gälleröverprövning, Denbestämmelser upp-m.m.om
landsting. Lagenochkommunerbl.a.handling görs staten,avsom

eller andrasekretessomfattasupphandlingarintegäller bl.a. som av
säkerhet.till riketsmed hänsynbegränsningarsärskilda

upphandlingnämligenfastslås huvudregel,lagens4 §kap.I l att
finns ochkonkurrensmöjligheterdeutnyttjandemedskall göras somav

anbudssökandeAnbudsgivare,affärsmässigt.genomförasövrigtiäven
Medlen förovidkommande hänsyn.skall behandlasanbud attoch utan

innehåller omfattandei lagen,angivnamåluppnå dessa är ensomnoga
upphandlings olika skeden.detaljreglering enav

detdet anbudantingenskall ärupphandlande enhetEn anta som
detanbudspris. Medhar lägstfördelaktiga ellerekonomisktmest som

andra,prishögrevisserligen haranbud ännämndaförst ettsomavses
ändå detsamtliga omständigheter ärhänsyn tillmedsommen

vilkaskall ifördelaktiga. Detekonomiskt mest angesannonsen
Om ingetanvändas.anbud skallför prövningomständigheter somav

anbudetskall det lägsta antas.angetts
NOU. Närrm-upphandlingenoffentligden utövasTillsynen över av

myndighetstatligi 9 § LOU. NOU7 kapbefogenheter ärdens enanges
förordningeniarbetsuppgifterår Nämndens1993.bildades angessom

upphandlings.offentligNämnden förinstruktion förmedl993:98
nämnd.består kansli ochNOU ett enav

direktiv sikte deEG:s enbarttidigare störreSom nämnts tar upp-
angivna tröskel-överstiger vissaupphandlingarhandlingama, dvs som
huvudprinciper,införts till LOU.har Lagensvärden. Tröskelvärden
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ändamålsparagraf bestämmelserdess och överprövning tillämpasom
tröskelvärdena.upphandlingar underäven

Upphandling tjänster under5.3.2 tröskelvärdenaav
och B-tjänster, värdeoavsett

gäller förLOU upphandling alla tjänster, dock med vissa generellaav
Tjänsterna har delats iundantag. A- och B-tjänster och finns förteck-

i bilaga tillnade lagen.en
5 kap. LOU upphandlingI regleras tjänster regleras i bilagaav som

till lagen och i 6 kap. regleras bl.a.A upphandling tjänsterav som
understiger det angivna tröskelvärdet och tjänster, värde,oavsett som
räknas i bilaga B nedan B-tjänster. Som B-tjänst räknas bl.a.upp
hälso- sjukvårdoch socialtjänst punkt 25. Med hänsyn till utred-samt
ningens inriktning kommer här enbart redogöras för 6 kap. LOU.att

framgårDet 6 kap. 2 § sådanaupphandling tjänsterattav av som
6i kap. skall förenklad upphandling. Direktgörasavses genom upp-

fårhandling dock upphandlingensgöras värde ringa eller detärom om
finns såsomsynnerliga skäl, brådskasynnerlig orsakad omständig-av
heter, utanför den upphandlande enhetens kontroll och därför intesom
kunnat förutses och inte heller påberor den upphandlandesom
enheten.

Förenklad upphandling skriftligt formelltoch förfarandeär medett
anbudsinfordran. Deltagande leverantörer skall lärrma skriftliga anbud
och den upphandlande fårenheten förhandla med eller fleraen
anbudsgivare. direktupphandlingMed upphandling utanavses
infordrande skriftligt anbud. Detta förfarande således snabbt ochärav
enkelt kan bristande konkurrens. Det bör framhållas direkt-men ge att
upphandling inte innebär får från påkravet affärsmäs-görasatt avsteg
sighet påoch kravet utnyttja de konkurrensmöjligheter finns.att som

En upphandlande enhet använder förenklad upphandling skallsom
enligt 4 § infordra skriftliga anbud eller skrivelse. Varjegenom annons
upphandlande enhet själv vilken annonsering elleravgör vilket utskick

skrivelser i varje enskilt fall överensstämmer med huvudregelnav som
affärsmässighet. innehållerLagen ingen föreskrift mångahurom om

eller vilka tidningar skall fårDetta frånbedömas fallman annonsera
till fall. påKravet affärsmässighet och objektivitet kan i bland för-
anleda annonsering bör ske i rikstidningar och inteatt även begränsas
till lokala tidningar. Någon annonsering i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning EGT eller i databasen Tender Electronic Daily krävs
inte. Inget hindrar dock den upphandlande enheten använder sigatt av
dessa hjälpmedel för fåmöjligt in flera anbud.att om



konkurrens 115ochUpphandling1999:149SOU

i för-sigfår § LOUenligt 6 kap. 3enhetenupphandlandeDen vare
beskrivaupphandlingenunderlag föriellerfrågningsunderlaget annat

ellervissendastsådantupphandlingen sättföremålet för att varaen
förfrågnings-ellerskrivelsenfråga. Iikommakan annonsen,process

anbudetdagden§ LOU6 kap. 5enligt senastskallunderlaget anges
så anbudsgivarenskall bestämmasdagenin. Denkommit atthaskall

ochtillden dagskall detVidareanbud.tid lämnaskälig angesattges
skallEnligt 6 kap. 7 §bindande.skallanbudetvilkenmed vara

anbudstidenseftermöjligtsåanbud,medförsändelser snart som
anbudenDärefter skallförrättning.särskildvidutgång, öppnas en

upphandlande enhetenskall den12 §6 kap.Enligt antaprövas.
antingen

fördelaktiga, ellerekonomisktdetanbuddet är mestsom
anbudspris.lägstanbud har2. det som

för-ekonomisktanbud detvilketbedömningen ärVid mestsomav
såsomomständighetertill samtligahänsynskall enhetendelaktiga ta

framgår det nämndaVidaredriftkostnader.leveranstid,pris, avt.ex.
iförfrågningsunderlaget ellerienhetenbestämmelse att annonsen om

betydelse.den tillmäteromständighetervilkaskallupphandling ange
medangelägenhetsgrad,eftermöjligtskallOmständighetema angesom

detenheten skallupphandlandeOm denförst.viktigasteden anta
anbudfår förkastaanbudspriset, enhetenhar det lägstaanbud somsom

förklaring tilllågt, endast sedan enheten begärtorimligtden anser vara
fått Vidare kantillfredsställandeintelåga ochanbudetdet ensvar.

för-hanfrån deltagande i upphandling äruteslutasleverantör t.ex. om
lagayrkesutövningenavseendedömd för brottkonkurs,i genomsatt

fel i yrkes-skyldig till allvarligtgjort sigeller handomkraftvunnen om
upphandlandeskall hos den6 9 § LOU. Detvidare kap.utövningen, se

ochanbud antagitsvilkadokumentation de skälfinnasenheten ettav
vid anbudsprövningen.betydelseförekommiti övrigtvad avsom

fårangiven tid intein efterkommit prövas.Anbud som
lida skadasig lidit eller kan kommahaleverantör,En attansersom

överprövninginstans, ansökaförstavid länsrätt,kan avomsom
skallupphandlingenkan beslutapågående upphandling. Länsrätten att
Efterrättelse gjorts.får först sedanavslutaseller dengöras attom

fårinteupphandlingenbeslutaomedelbartkan länsrättenansökan att
överprövningbeslutats. Ansökannågot harinnanavslutas annat om

enhetenupphandlandedomkrets denihos den länsrättskall göras vars
överklagas till kammarrättavgörande kanhemvist. Länsrättenssitthar

Regeringsrätten.vidare hosoch
blikaninte följt bestämmelsernaupphandlande enhetEn som

fördärigenom uppkommerskadadenskyldig ersättaatt ensom
domstol inomskadestånd vid allmänskall väckasTalanleverantör. om
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år från dåden dag avtal upphandlingen slöts. Väcks inte talan iett om
tid, till skadestånd förlorad.är rätten

5.4 Lagen ingripande otillbörligtmotom

beteende avseende offentlig upphand-
ling

5.4.1 Inledning

1994:615Lagen ingripande otillbörligt beteende avseendemotom
offentlig upphandling LIU trädde i kraft den 1 juli 1994 prop.
1993/94:222, bet. 1993/94:FiU22, rskr. 1993/942383. Lagen detgör
möjligt förbjudaoch vissa konkurrenssnedvridandepröva beteendenatt
från offentliga upphandlares sida. Avsikten främja effektivär att en
konkurrens kommuner ochnär landsting anordnar anbudstäv-stat,
lingar. Syfte såledesmed lagen bl.a.är skapa tilltro hos de pri-att en

företagen till de kommer affärsmässigvata och objektivatt att ges en
behandling vid bl.a. anbudsprövningen.

Vidare syftet med lagenär den praxis utbildas främjaatt genom som
positiv utveckling upphandlingskompetensen hos de upphand-en av

lande enheterna.

5.4.2 Förbud otillbörligt beteende vid offentligmot

upphandling

LIU gäller otillbörligt beteende i samband sådanmed upphandling som
i LOU. Den tvingar inte de upphandlande enheterna konkur-avses att

sin verksamhet.rensutsätta I stället lagen sikte dentar näratt,
offentlige aktören själv väljer upphandla, motverka vissa beteendenatt

kan helt oavsiktliga, snedvrider förutsättningarnasom vara men som
för konkurrens vid upphandlingen.

Lagen riktar sig två beteenden. I det falletmot vänder den sigena
diskriminering producentmot till förmån förexternav en externannan

producent eller regi. I det andra fallet vänder den sigegen mot att
konkurrensvillkoren skeva i förhållandeär till syftet med anbudstävlan.
Lagens tillämpningsområde begränsat tillär beslut avseende framtida
upphandlingar och inte beteendenrör under pågående upphandling.en

De konkurrenssnedvridande beteenden aktuella kanärsom sam-
tidigt tänkas strida LOU. Det domstolarnaärmot hur detavgörsom
förhåller sig på denna punkt. LOU dockär sanktionssidan utformad
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tidigareDet krävs,företagetsenskilda rätt.dettillgodoseför somatt
skade-ochdomstolsingripandetalanväckerföretagetnärrmts, omatt

otillräckligtbedömde1993/94:222iregeringenstånd vilket somprop.
och konsumenternassamhällsekonominsskyddagällerdet attnär

intressen.
Marknadsdomstolen.utfärdaskanbeteendevisstFörbud avettmot

efterLIUstycketförsta3 §således enligtfårMarknadsdomstolen
iupphandlinggenomförandevidenhetförbjudaansökan att aven

upphandlingavseendebeteendevissttillämpaanbudskonkurrens ett
på grundotillbörligtbedömningsamlad ärvid avatt anse somensom

att
till denförhållande antingenidiskrimineraspåtagligtnågot företag

behovettillgodoseförbedriverälvenhetenverksamhet att avsom
ellerföretag,tillnyttighet ellerellertjänst ett annatannanvara,en

förförutsättningarsnedvriderpåtagligtnågot sättbeteendet annat
upphandlingen.vidkonkurrens

få förbjudaskallMarknadsdomstolen ettförutsättning förEn att
detbeteendet ellertidigare tillämpatenheten attbeteendevisst är avatt

tillämpaenheten kommersannoliktanledningsärskild attär attannan
beteendeangivetvisst ävenfår inte baragällaförbud utanEttdetta. ett
angivna.detmedväsentligen överensstämmerbeteenden som

intebeslutatOm verketKonkurrensverket. attkanAnsökan göras av
sammanslutning konsu-får ansökanansökan, görasgöra avav en

beteen-berörsföretagellerföretagellerlöntagare ett avsommenter, av
vite.förenas medfår LIUenligt 9 §förbuddet. Ett

kanförfarandeexempel1993/94222I somsomangesprop.
förbud:aktualisera ett

företagen.de privataförförAnbudspaktetA görs stort
förfrågningsunderlaget.iinformationBristfälligB ges

sin verksam-många uppgifteronödigtavkrävsAnbudsgivarenC om
het.

anbuds-gjorts föreskall hainvesteringardyrbaraställsKravD att
tävlingen.

inven-lokaler, köpaföretag skallvinnande överställsE Krav taatt
tarier m.m.

fordonlokaler,får inte disponeravinnarePrivatF m.m.
små, och dyra.företaginbjuder bara ärManG svagasom

ställaskallprivatapå de entreprenörernaställsObefogade kravH att
bankgaranti.

ideltaföravgifterfår för högabetala attPrivata entreprenörerI
anbudstävlingen.

för kort.anbudavlämnandeför görsTidsfristenJ av
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Marknadsdomstolen hari dom 1996-03-05 8/95A tillämpat LIU.nr
Linköpings kommun hade infordrat påanbud hemtjänst och stöd för
boende i särskilda boendeforrner i fjortontotalt hemtjänstområden samt
dagverksamhet i Missionskyrkans regi. Upphandling skulle ske genom
förenklad upphandling. förfrågningsunderlagetAv framgick detatt
anbud skulle fördelaktigt"är efterantas sammanvägdmestsom en
bedömning pris och kvalitet utifrån de verksamhetskrav ställs iav som
kravspecifikationen. Externa anbud kommer inte belastas medatt
avvecklingskostnader föregenregiverksamhet."

Vid anbudstidens utgång hade det kommit in 22 från åttaanbud
olika anbudsgivare från kommunens regi, Produktionettvarav egen

Anbuden bedömdes kvalitetsmässigt likvärdiga. Detomsorg. vara
ekonomiskt fördelaktiga alternativet hade varit fördelamest uppdra-att

så Partena Care fick nio hemtjänstområden,att Miamedicagen ett
område och Produktion fyra områden. Kommunen beslutadeomsorg
emellertid dyrare alternativ; Partena Care fick två områden,ettom
Miamedica område och Produktion nio områden.ett Skälet föromsorg
kommunens beslut det fanns risk för de privataatt utförarnavar att

fåskulle för andel hemtjänsten i kommunensstor påvilkettätort,av
sikt skulle negativt för konkurrensen.vara

Konkurrensverket yrkade Marknadsdomstolen enligt 3 ochatt 9 §§
LIU skulle förbjuda Linköpings kommun vid vite i samband medatt
upphandling hemtjänst i anbudskonkurrens efter det anbudsupp-av att
handlingen påbörjats införa bedömningskriterier vid val anbuds-av
givare andelen privata företag skall begränsasatt förhål-isom avser
lande till kommunens egenregiverksamhet eller tillämpa beteendenatt

väsentligen överensstämmer med det angivna.som
Marknadsdomstolen ansåg kommunens beteende varit otillbör-att

ligt enligt 3 § LIU och förbjöd kommunen vid vite fem miljoner iattav
samband med upphandling hemtjänst i anbudskonkurrens efter detav

upphandlingen påbörjats införaatt bedömningsgrunder vid valnya av
anbudsgivare, andelen privata företag skallatt begränsas isom avser
förhållandet till kommunens egenregiverksamhet eller tillämpaatt
beteenden väsentligen överensstämmer med det angivna. Isom övrigt
har lagen tillämpats i ytterligare fall avgörande 1997-02-18,ett MDnr.
1997:3.
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Konkurrenslagen5.5

Inledning5.5. l

1993julilkraft deniträddeKonkrL1993:20;Konkurrenslagen
l992l93zl44. Lagensrskr.l992/93:NUl7,bet.1992/93:56,prop.

effektivförhindermotverkaochundanröja§ enenligt 1ändamål attär
ochtjänstermedhandelproduktionfrågai varor,konkurrens avom

enligtföretagMedföretag.allagäller menasLagennyttigheter.andra -
verksamhetdriverjuridisk avfysisk ellerKonkrL somperson3 § en

kommunalaellerStatligakommersiell organeller natur.ekonomisk
räknaskommersiellellerekonomisk naturverksamhetdriver avsom

omfattasmyndighetsutövningbestår iVerksamhetföretag. somsom
företag.begreppetKonkrL§enligt 3intedock av

tjänsterellertillhandahållerlandstingellerkommun varorOm etten
verksamhetfrivilligfakultativmellanskiljaanledningdetfinns att

Driftentreprenader,Kommunalajfr.verksamhetobligatoriskoch
bedrivermyndigheten76. Närsid1997KommunförbundetSvenska

fjärrvärme,elenergi,distributiont.ex.verksamhetfakultativ gas,av
idrottsanläggningar,uthyrningmuseiverksamhet,ochbadhus- av

imeningenenligtmyndigheten,m.m.campingverksamhet ovananses
sid. 50.1989/90:21jfr.företag ävenskriftnämnda utgöra ett prop.

verksamhet t.ex.regiobligatoriskbedrivermyndighetenNär egen
företag.bedömasknappastdenkan ettskolväsendetoffentliga somdet

förmöjlig utsättaverksamhetobligatorisk är attsådanBeträffande som
sig för-eftersomklarlagtemellertid interättsläget varekonkurrens är

besked.något entydigtgiviträttspraxisellerarbeten
myndighetentjänsterellerupphandlar ärmyndighetNär varoren

beteendeotillbörligt"företag". Ettbetraktaregel inte ettatt somsom
kankonkurrenslagen. Däremotstödmedangripasdärför intekan av

tillämplig.tidigareLIU, nämnts, varasom

konkurrenslagenSärskilt5.5.2 om

samarbete.konkurrensbegränsandeförbudinnehåller bl.a.Lagen mot
företagmellanavtalsamarbetekonkurrensbegränsandeMed menas

påkonkurrensensnedvridaellerbegränsahindra,syftetillhar attsom
6§.sådant resultatdetellermärkbart ettmarknaden sättett gerom

innebäravtalsärskiltgällerDetta attsom
direkt elleraffärsvillkorandraellerförsäljningsprisetellerinköps-

fastställs,indirekt
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produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar
begränsas eller kontrolleras,

S marknader inköpskälloreller delas upp,
villkor4. olika tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa

handelspartner får konkurrensnackdel elleren
det ställs ingåvillkor för avtal den andraatt ett attupp partenom
åtar sig ytterligare förpliktelser varken till sin eller enligtnatursom
handelsbruk någothar samband föremåletmed för avtalet.
Avtal eller avtalsvillkor förbjudna enligt 6 §är KonkrL ärsom

enligt §7 KonkrL ogiltiga.
För bestämmelsen konkurrensbegränsande skall bli tillämpligatt om

krävs inte det finns uppsåt hämma konkurrensen.att Detett räckeratt
med fåravtalet den effekten.att

Missbruk från eller flera företags sida dominerande ställ-ett av en
påning marknaden enligt 19 § KonkrL förbjudna.är Sådant missbruk

kan enligt bestämmelsen särskilt bestå i att
direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försälj-
ningspriser eller andra oskäliga avtalsvillkor,
begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel
för konsumenterna,
tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner varigenom vissa
handelspartner får konkurrensfördel elleren

4. ställa villkor för ingå avtal den andra åtaratt sigettsom att parten
ytterligare förpliktelser varken till sin eller enligt handels-natursom
bruk någothar samband med föremålet för avtalet.
Konkurrensverket konkurrensvårdandeär myndighet skallen som

verka för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet tillen
för konsumenterna. Verket skallnytta de uppgifterutöver följersom av

KonkrL uppmärksamma hinder effektiv konkurrens i offentligmot en
verksamhet lämna förslag åtgärdertill församt undanröja dessa.att
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upphandlingoffentligförNämnden5.6

Inledning5.6.1

år 1993bildades ärNOU,upphandling,offentligför enNämnden som
NOUupphandling.offentlig övertogför tillsynmyndighet överstatlig

från i avvaktanRRVinom ettupphandlingdå tillsynen statenöver
upphandlingen.offentligadenhelaförtillsynsansvarutökat

informationspridaupphandling ocheffektivförskall verkaNOU en
konferenser.skrifter ochnyhetsbrev,bl.a.genom

kansli.ochåtta ledamötermedexpertnämndbestår ettNOU enav
offentligadentillsynNOUskall överLOU utövaEnligt 7 kap. upp-

fårsin tillsynVidenligt lagen. nämn-genomförasskallhandlingen som
enheter.från upphandlandeupplysningarnödvändigaallainhämtaden

skyldigLOU10 §enligt kap.7enhet attupphandlande ärEn
tillsyn.för sinNOU begärtillhandahålla upplysningarde som

uppgiftfått ibl.a.Fi 1998:08 har göraUpphandlingskommittén att
decemberden 13Kommittén harorganisation.nämndensöversyn aven

139.delbetänkande SOU 1999:lämnat1999 ett

beslutupphandlingoffentligförNämndens5.6.2

sjukvårds-vidanbudsförfarandeangående
med läkareavtalhuvudmans

frågor till NOU.följandeställdesapril 1995I
hus-vårdavtal redan verksammedtecknandeBehöver ettett enav0

med LOUanbudsförfarande i enlighetföregåsläkare ettav
vård-nyetableringvårdavtal vidtecknandeBehöver ettett avav0

enligt LOU 7upphandlingsförfarandeföregåsgivare ettav
nämndens sju ledamötermeddelade fyrapå frågornaSom attavsvar

upphand-bedömningnämndensenligt ärnärmastdet att anse som en
skall tillämpas.ingå vårdavtal, varvid LOUlingssituation att

således mening. Enskiljaktignämndens ledamöterTre avvar avav
"vårdavtal formi denanfördeskiljaktiga ledamöternade att avsessom

bakgrundtill derasärende med hänsyn ärdetta närmasti ettatt se som
finansie-delvis offentligoffentligrättslig regleringutflöde av enav en

upphandling."sjukvårdsersättning inteochring som enav
tjän-följande. "Deledamöter anförde bl.a.två skiljaktigaandraDe
sjuk-vårdgivare respektiveinte tjänsterprivatalämnas ärster avsom

vård.enskilde söker Man kanvårdshuvudman den säga attutan som
sjukvården parallell verksam-offentliga hälso- ochmed dendet är en

sådan vård,innehåll kvalitetför och iLandstinget ingetharhet. ansvar
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för vårdgivaren själv.detta En sak landstingetärutan attsvarar annan
till enligt sjukvårdslagenföljd sitt allmänna hälso- och måsteav ansvar

vårdmöjligheterinitiativ tillfredsställandede krävs saknasta som om
någotpå område. sagda illustreras privata vårdgivamasDet deattav

sådanbedriva verksamhet inte beroende godkän-rätt äratt ettsom av
frånnande landstinget. Den uppfyller stadgade behörighetskrav,som

legitimerade påbörjaläkare, kan helst verksamhet riktadnärt.ex. som
åstadkomstill enskilda. vårdavtalVad alltså endastärsom genom en

offentlig finansiering, vilket minskar det måstebelopp tassom annars
då fråganpatienterna. Den situation vårdavtaltecknaut attav om

påtagligt frånuppkommer avviker högst vanlig upphandlingssitua-en
tion. vanligEn upphandlingssituation utmärks upphandlandeattav en

få någonenhet önskar viss tjänst utförd utanför den organi-en av egna
sationen. Man specificerar därefter kraven inleder upphandlingsamt en

fråga.tjänsten i fallI detta kommer utifrån.initiativet Landstingetav
får förslag viss tjänst skall utföras samtidigt det begärsattom en som

landstinget skall finansiera denna. Det kan sigatt tjänströra om en som
landstinget tillhandahållerredan själv eller tjänst landstingeten som
bedömt mindre angelägen. Det kan också förslag tillettsom vara en

lösning landstinget dittills tillämpat,än satsning påt.ex.annan att etten
område kan innebära minskade kostnader Det sigett annat. ter
mycket främmande här tala frånupphandling landstingetsatt om en
sida, för den händelse vill in diskussionman ett annaten om
förslag. vårEnligt uppfattning vårdavtalinte sådanautgör avtal om
tjänster till landsting eller kommuner i EU:s upphandlings-som avses
direktiv. Det offentliga finasieringsansvaret förmedlas visserligen

avtal grunden för avtalet offentlig rättslig lagstiftning."ärgenom men
Som underlag för nämndens lågbeslut två promemorior, vilka

fogats till beslutet. Sammanfattningsvis anfördes i dessa promemorior
följande.

För redan etablerade privatpraktiserande vårdgivare

För redan etablerade privatpraktiserande vårdgivare ingår i ettsom
kan två situationer uppstå:taxesystem,

vårdavtala kan träffas
vårdavtalb kan inte träffas samverkansavtal kvarstår, eller tillrätt-
ersättning grund enligt Övergångsbestämmelser kvarstår.annan
Sjukvårdstjänsten och tillrätten ersättning föreligger redan. Ett

vårdavtaleventuellt endastutgör reglering tidigareen noggrannare av
ingånget avtal. Redan taxeanslutna kan inte tvingas in vårdavtaleti



123och konkurrensUpphandling1491999:SOU

samverkansavtal.ingångetfrån redanuteslutasnonnalfalletieller
inte.föreliggerupphandlingssituationNågon

vårdgivareprivatjvraktiserandenyetableringSamverkansavtal för av

vårdgivareprivatpraktiserandenyetableringförSamverkansavtal av
taxeanslutning.etableringstillstånd ochfrågaendastutgör omen

samverkans-få tecknainitiativm.fl. ansöker attLäkarna eget om
förutbytekonkurrenssituationNågon egentlig mest pengarnaavtal. om
ekonomiskaAlla erbjudsfallet.enskildai detinteföreligger samma

inte.föreliggerupphandlingssituationNågonvillkor.

privatpraktiserande vårdgivarenyetableringförVårdavtal av

vårdgivare förprivatpraktiserandenyetableringförVårdavtal upp-av
behov inomkompletterande regleringellerbrist annatfyllande avav en
såsom verk-sjukvårdstjänstenvillkor församtligasjukvården reglerar
Något avtalpriskvalitet ochtillgänglighet,inriktning,samhetens m.m.

kvalitetpris,m.fl. kanLäkarnainte tidigare.föreligger m.m.genom
föreligger härmeningEnligt NOU:suppdragen.konkurrera en upp-om

tillämplig.LOUochhandlingssituation är

frånenheters köpUpphandlande5.7 egna
företag m.m.

Inledning5.7. l

ochinom hälso-befogenheterhar i dagSåväl landsting och kommuner
sjukvård,hälso- ochomfattarsjukvårdsområdet. Kommunernas ansvar

service ochförboendeforrnemasärskildaläkarvård, devidutom
kommunala dag-särskild service och deomvårdnad, bostäder förvid

hemsjukvården. Landstingen harfallvissaiverksamheterna samt
sid 151.sjukvård 1990/91:14prop.för övrig hälso- ochansvaret

skrivelseiLandstingsförbundet harochSvenska Kommunförbundet
önskemål lagändringarframfört görSocialdepartementettill somom

mellanutvidga samverkanoch landstingmöjligt för kommunerdet att
omsorgsornrådet. Samman-vård- harDessutomhuvudmännen och

Skåne landsting Kom-i länsläggningsdelegerades arbetsutskott samt
Skåne lagänd-skrivelse till regeringen begärtmunförbundet i i enen

med lands-efter överenskommelseinnebär kommun,ring attsom en
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få för driftentinget, skall möjlighet primärvården. iDet haratt svara av
ingivna skrivelsema önskemålde till Socialdepartementet framförts om

det möjligt för landsting och kommuner träffa överenskom-göraatt att
påmelser driva verksamhet varandra entreprenad. I proposi-attom

tion Nationell handlingsplan för äldrepolitiken prop. 1997/98:113om
regeringen föruttryck de lagliga förutsättningarna förattgav samver-

kan bör stärkas. I anledning härav har regeringen tillkallat särskilden
fåttutredare i uppgift klarlägga och analysera de problem iattsom som

framkommerdag vid samverkan mellan landstingens primärvård och
vårdkommunernas och dir. 1999:42.omsorg

sjukvårdsupphandlingI tilläggsdirektiv till Utredningen konsta-om
regeringen förslagetterade lagändring i deatt tasom som upp ovan

nämnda skrivelserna inrymmer måsterad aspekter analyseras.en som
En viktig aspekt enligt regeringen LOU tillämplig i sådanär ärom en

Påsituation. grund härav föreskrivs det i tilläggsdirektiven den sär-att
skilda utredaren, med beaktande gemenskapsrätten, skall utredaav om
LOU tillämplig vid överlåtelse driften sjukvårds-är hälso- ochav av
verksamhet mellan landsting kommuner.och

årenUnder de fråganhar kommunalt Övertagandesenaste ettom av
primärvården diskuterats. Till följd härav tillkom lagen 1985:1089

försöksverksamhet inom hälso- sjukvårdensoch område. Lagenom
innebar vissa kommuner fick möjlighet träffa avtal med lands-att att ett
ting och driftansvaret för primärvården.överta Landstinget behöll
emellertid huvudmannaskapet för överlåtnaden verksamheten. Denna
lag tidsbegränsad framoch gällde utgångentill år 1996.var av

Enligt års1991 lag försöksverksamhet med kommunal primär-om
vård får1991:1136 kommun erbjuda viss hälso- sjukvårdoch pri-en
märvård landstinget och kommunen det ochär överensom om om
Socialstyrelsen lämnar sitt tillstånd för det. Enligt 3 § tredje fårstycket
kommunen sedan sluta någonavtal med utföra deattannan om
uppgifter kommunen för enligt lagen. Till skillnad frånsom ansvarar

års1985 sådanlag försöksverksamhet, föregick års1991 lag,om som
övergår enligt sistnämnda lag huvudmannaskapet under
försöksperioden till kommunen; avsnitt 2.4.4.ävense

påNOU har uppdrag regeringen gjort genomgång kom-av en av
och landstings möjligheter enligt LOU och gemenskapsrättenmuners

genomföra frånköp företag fråneller andra landstingatt elleregna
kommuner inleda formellt upphandlingsförfarande enligtutan att ett
LOU. Uppdraget innefattade bl.a. redogörelse för gällande rättsreg-en
ler och domstolspraxis områdetinom redogörelse för hur andrasamt en
länder inom EU och EES reglerar dessa frågor. Uppdraget redovisades
till regeringen den 11 1998 regeringskansliets beteckning Inmars
97/ 1713/KL.
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tjäns-anskaffningUpphandlande enheters5.7.2 av
från företagter egna

väljalandstingochför kommuner attmöjligheter attKommLI ges
landstingochprivaträttslig form. Kommuneriverksamhetprivatdriva

vårdenlämnaKommL över16-19 rättenligt 3 kap. atthar av en
6 §3 kap.Iprivaträttsligttillangelägenhetkommunal ett organ.

Deföretagsbildning.förförutsättningarnade legalareglerasKommL
kommunalvårdenför överlämnaförutsättningarnalegala att av en

helägt företaglandstingetellerkommunentillangelägenhet ett av
förutsättningarnaregleras18 §3 kap.KommL. I§i 3 kap. 17regleras

till företagangelägenhetkommunaldriftenöverlämna ettför att av en
dellandstingeteller ägerkommunensom

ochArnhem1-6821 Gemeente1998360/96 REGmål CI s.
EG-domstolenharHolding BV BFIBFIRhedenGemeente mot

landsting ellerfrågor huruvidanärliggandebehandlat ett enom
från köpetsina företaggenomföra köpkan attkommun utanegna

tvåRhedenochupphandlingsförfarande. Arnhemföregåtts ärettav
överlåta insamlingbeslutatNederländernaikommuner att avsom

ändamålet aktiebolagbildattvå förkommunernatill deavfall ett av
nederländsk lagiuppgifter regleradesanförtroddesARA. ARA som

med insam-sysslarprivat företag bl.a.sophantering. BFI, ett somom
vidtalanhushålls- industriavfall väckteochbehandlingochling av

skulle tilläm-direktivet 92/50/EEGoch yrkadenederländsk domstol att
förklaradeSedan domen överklagats,kontraktet.vid tilldelning avpas

beträffandeförelåg författningsenligdetöverinstansen ensamrättatt
6 direktivet se 5i artikel ikunde undantagetavfallshantering. Därmed

frånupphandling tjänsterLOU,2 §kap. annan upp-av enavsersom
författning harellergrund laghandlande enhet av annansom

förutsättning ARAtillämpas underutföra tjänsten,ensamrätt attatt var
mening.enhet i direktivetsupphandlandeatt som enanse

frågorantal till EG-domstolen ställde därefternederländskaDen ett
särskiltoffentlig ochlyder underrörandedomstolen rättsomorgan

allmännyttiga behovför tillgodosetillkommituttrycket attorgan som
EG-domstolenkommersiell karaktär.industriell elleroch inte är av

kommersiella karaktärenden industriella ochförklarade är ettatt
behovi allmännyttigakriterium preciserar innebörden begreppetsom

enligt kap. 6 § LOU. Reglernabehov i det allmännas intresse l gör
å indu-åtskillnad sidan allmännyttiga behov intemellan ärsom avena

å allmännyttigakaraktär andra sidanstriell eller kommersiell och den
frå-sådan karaktär. nationella domstolen ställdebehov Denärsom av

allmännyttiga inte industriell ellerrekvisitet behov, ärgan om som av
behov tillgodoses privatakommersiell karaktär, utesluter ävensom av
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företag. EG-domstolen förklarade frågabestämmelsen i enbartatt anger
skall tillgodosedet behov och ingalunda hänvisar tillorganetsom om

dessa behov tillgodoseskan privata företag eller ej.även Bestäm-av
såledesmelsen utesluter inte behov tillgodoses eller skulleävensom

tillgodoses företag.kunna privata Domstolen hänvisar också till attav
direktivet har till syfte undanröja hinder för friaden rörligheten föratt

dåtjänster och särskilt risken för nationella anbudsgivare elleratt
företrädesökanden upphandlande enheter tilldelar kontrakt.när Attges

det förekommer konkurrens utesluter inte lyder underatt organ som
låteroffentlig sig andra hänsynrätt ekonomiska ochänstyras av

frånvaron konkurrens därför inte nödvändigt villkor förär ettav att en
organisation skall klassificeras lyder under offentligettsom organ som

påpekarDomstolen dock förekomstenrätt. konkurrens kan haatt av
fråganbetydelse för huruvida allmännyttigt behov industriellärett av

eller kommersiell karaktär eller inte. Förekomsten utvecklad konkur-av
i förhållandesynnerhet det i konkurrens-att ettrens, organ agerar en

situation marknad kan påtecken det frågainte ärett atten vara om
allmännyttigt behov inte industriell ellerett är kommersiellsom av

karaktär. Vidare förklarade domstolen bl.a. med hänvisning till domen i
mål C 44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG m.fl. Strohalmot
Rotationsdruck GmbH, Reg 1988 sid. 73 det förhållandet detatt att
endast relativt obetydlig delär den verksamheten av organetsom
faktiskt bedriver består i tillgodose behov i det allmännasattsom
intresse och förklarade därvid, förekomsten frånvaronelleratt av
sådana behov skall bedömas objektivt. Den juridiska formen för de
bestämmelser sådanadär behov uttrycks saknar i det avseendet
betydelse till frånskillnad artikel 6 i direktivet, attsom anger

skall grundas utfärdadensamrätt lag eller författning.
Generaladvokaten konstaterade i sitt yttrande bl.a. de tjänsteratt

föremålet för tvistenutgör A-tjänst. Vidare ansågutgörsom
generaladvokaten förhållandet mellan kommunerna och ARAatt attvar
betrakta form interorganisatorisk delegering inte lämnarsom en av som
kommunernas administrativa sfär. Kommunerna påhar inte något sätt

privatisera de kommunerna tidigare fullgjordaavsett att av
funktionerna inom denna Förhållandetsektor. råder mellansom
kommunerna och kanARA enligt generaladvokatens mening inte
betraktas upphandling i direktivets mening. fästeHan därvidsom en
avseende vid dels finansierings-, ägande- och beslutandeforrner dels
syftet med bolagets bildande. Kommunerna delägare, devar ensamma
beslutar själva och de skall tillskjutanär och majoriteten iom resurser
ARA:s ledning består ledamöter kommunalt tillsatta.är Hanav som

vidare ARA:s överlevnadnärrmer ekonomisk synvinkel inte beroratt ur
så påmycket verksamhetens volym och verksamhetens effektivitet,
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finansiellaerforderligavilja avsättapå kommunernas att resurser.som
två tidigaresedansammanläggningfalletaktuellaDet avenavser
kommersiell karak-inteverksamhetenochfunktioner ärexisterande av

tär.
frågor gällandemålet behandlariframhållit domstolenNOU har att

nederländskainför denARA-bolagetfördirektiventillämpningen av
2 § LOU.motsvarande 5 kap.6artikeltillämpningdomstolens av

generellnågon förgrundmening inteNOU:senligtDomen utgör en
ellerupphandling köpalandstingellerför kommuner att utanrätt varor

bolagetdetta krävsbolag. För ärfrån helägdasinatjänster att en
utförahar5kap. 2 ensamrättenligtenhetupphandlande atten

författningpublicerad ellerlagbyggertjänsten ensamrättensamt att
Anbudsjoumalen 1999.Romfördragetmedförenligoch är

överlåtelse driftenUpphandlande enheters5.7.3 av

upphandlande enhettillverksamhet annanav

frågan kom-regeringen behandlattilli sinNOU har ävenrapport om
frånanskaffning tjänster andra kommunerlandstingseller avmuners

direktiven LOU.ochlandsting omfattaseller av
ochlydelse kommunersenligt direktivensnämnden omfattasEnligt

från inklu-andra juridiskaanskaffning tjänsterlandstings personerav
landstingocheller landsting. Kommunerfrån kommunersive andra

ingår avtalskriftligatillämpa LOU dessasåledes, NOU,enligtskall när
rättssubjekt,företag och andrakommunägdaföretag,med privata samt

ingår i ochlandsting, eftersom dessa intekommuner ellermed andra en
eller kommunen.landstingetjuridiska sompersonsamma

Avknoppning5.8

Inledning5.8.1

tillämpligtilläggsdirektiv utreda LOUenligtUtredningen skall ärom
kommundriven hälso-från landstingsdriven elleravknoppningvid s.k.

omvårdnadrörande allmänsjukvårdsverksamhet och verksamhetoch
sjukvård.sådan hälso- ochi samband medgessom

eller flerabetänkandetavknoppning ibegreppetMed att enavses
privaträttsligtbildareller kommuneninom landstingetanställda ett

bedriva ifortsättersjälvständiga företagare,i detta,och attsomorgan
i lands-utförde anställdadeverksamhetenstort sett somsamma som

för kunnaförutsättningEn ekonomisktinget eller kommunen. att
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bedriva verksamheten hälso- sjukvårdeninom och ofta denär att
avknoppade bolaget har avtal med landstinget eller kommunenett om

erhålla offentlig finansiering för utfört arbete. En avknoppad verk-att
intesamhet betrakta kommunalt eller landstingskom-är att ettsom

företag.munalt Landstinget eller kommunen träffar avtalet medgenom
den avknoppade verksamheten överenskommelse överlämnaattom
driften kommunal eller landstingskommunal angelägenhet.av en
Landstinget eller kommunen dock fortfarande för innehållet iansvarar
den entreprenaddrivna verksamheten jfr. avsnitt 8.2.1.

offentligaDen sektorn har i ökad omfattning börjat söka förvägar
konkurrensutsätta verksamhet traditionellt har bedrivits inomatt som

den offentliga sektorn. Ett konkurrensutsätta den s.k.sätt egenregi-att
verksamheten har varit avknoppa viss verksamhet låtaoch dennaatt
verksamheten drivas tidigare anställda. Stockholms läns landstingav

Vårdförbundetoch vårenhar under 1999 tecknat viljeytt-en gemensam
ring och utarbetat mall för fler vårdavtal Vårdförbundetsmeden
medlemmar. Viljeyttringen benämnd "Samverkanär för avknoppning".

viljeyttringDenna berör inte frågan landstingets ingåendeom av
vårdavtal med avknoppad enhet föregåsskall upphandlings-en ettav
förfarande enligt LOU.

frågaDen utredningen har besvara sjukvårdshuvudman-äratt om
föregående upphandlingsförfarande, kanutan ett teckna avtal mednen,

avknoppad verksamhet utföra vissa uppgifter eller tjänsteratten om
offentlig finansiering.mot

Det har till utredningen framförts önskemål utredningen skallattom
möjligheterna föröver den upphandlande enheten direkt-se att genom

upphandling tilldela avknoppad verksamheten första kontrakt.etten
Det har i den utredning genomförts inom Stockholms läns lands-som

angåendeting landstingets relationer till vårdgivareprivata Partner 98
avsnitt 6.3 framhållits landstinget problem med inte direktattse attser

kunna teckna avtal med avknoppad enhet. framgårDet sjukvårds-en att
on1rådet och sjukvårdsledningen i bland kontaktas vårdgivare,av
främst läkare, anställda hos landstinget.är De uttrycker därvid sinsom
önskan bryta sig delar den verksamhetatt de f.n. ärur av som engage-
rade i och i stället bedriva den verksamheten i privat regi med offentlig
finansiering. Bakgrunden oftast vårdgivarnaär vissa behovatt ärattser
eftersatta eller pågåendeden verksamhetenatt och dess organisation
inte förmår tillgodose behoven tillfredsställande Om hälso-ett sätt.

sjukvårdsnämndenoch det finns behov den föreslagnaatt tjän-anser av
kan med hänsyn till upphandlingsreglemasten inte direkt träffaman

avtal med intressenterna. Hälso- och sjukvårdsnärrmden är tvungen att
efterleva reglerna i LOU och upphandla sådan föreslagenatt tjänst.en
Besked verksamheten skall konkurrensutsättasatt ochom eventuellt
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deltagande i anbudsgivning måste enligt Partner 98 till deom ges
enheter i landstingets regi berörs. Det kan enligt denegen som

dåutredningen uppfattas landstinget "stjäl" god idé.som om en
Upphandlingskomrnittén har diskuterat det möjligt lag-är attom

stifta avknoppningsstöd direktupphandla från företagattom genom
bildas personalgrupp. Syftet öka konkurrenstrycketär vidattsom av en

offentlig upphandling. Efter den första avtalsperioden skulle personal-
företaget tävla på villkor övriga företag. Upphandlings-samma som
kommittén fråganbehandla i sitt slutbetänkade skallattavser som
redovisas årunder slutet 2000.av

påNOU har uppdrag regeringen också gjort genomgångav en av
kommuners och landstings möjligheter enligt LOU ochatt gemen-
skapsrätten genomföra frånköp sådan verksamhet avknoppats frånsom
kommundriven eller landstingsdriven verksamhet inledautan att ett
formellt upphandlingsförfarande. Nämndens arbete redovisades i den
tidigare nämnda till regeringen i 1998.rapporten mars

5.8.2 Sjukvårdshuvudmannens avtal med avknop-
pad verksamhet

Frågan företagär verksamhet varit ägd ellerett kontrolleradom vars av
upphandlande enhet, kan erhålla eller uppdrag/avtalövertaen ett om

leverans eller tjänster i samband med överlåtelse driftenav varor av av
verksamheten. För närvarande föreligger i bland motsatsförhållandeett
mellan påkraven god avkastning vid privatisering verksamhet ochav
kravet på upphandling i konkurrens. Så kan offentliga verksam-t.ex.
heter anställdaövertas eller säljs i vissa fall mycketsom utav vara av
begränsat värde inte inarbetade och gällande överenskommelserom
ingår i övertagandet. Det exempelvisär nödvändigt för avknoppaden
verksamhet inom vården denna ingår vårdavtal med sjukvårds-att
huvudmannen till offentlig finansieringrätt för vård.utfördom

Enligt NOU tillåter inte dagens regler upphandlingatt utanman
tilldelar kontrakt till sådan privatiserad enhet. Detta kan enligt NOUen
leda till försäljningsvärdet blir så lågtatt den offentligeatt ägaren av
ekonomiska skäl eller sysselsättningsskäl avstår från sälja, varvidatt
verksamheten aldrig kommer marknaden ovan nämndaut rapport
sid. 29.

RR har avkunnat två domar berör Övertagande pågåendesom av
uppdrag vid försäljning landstingstvätteri. RRett i domarnaav angav
bl.a. upphandlande enhet ingåratt avtal med tredjeom en man om
överlåtelse rörelse, tvätterirörelse, jämte överlåtelset.ex.av en en ettav
antal avtal få utföra tjänster denatt upphandlande enheten,om t.ex.
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enligt LOU. Detsådana tjänster upphandlasså skalltvätteritjänster,
samband med ochdirekthartjänsterna ärgäller ettäven om

fråga.iutförsäljningenförnödvändiga
ifrån Nämnden anfördeRR.målen efter anmodansig iyttradeNOU

regler inte kanenligt nuvarandeverksamhetförsäljningyttrandet att av
Vidareöverenskommelser.gällandeövertagandetmedkombineras av

pågåromständigheten det"Denföljande i yttrandet:NOUanförde att
enheter,och landstingsintematvätterietmellanöverenskommelser om

kon-två juridiskamellantecknatsdet ettatt anse sompersoner vore
medföra dessa lagligen,bedömning inteenligt NOU:strakt, kan att

överlåtas till privatupphandling, kundemellanliggande ägare.utan en
Textilservicekontraktet, kräveravtal,Upprättandet utan tve-ett nyttav

såtillämpligLandstinget har anfört LOU inteupphandling. ärkan att
affärsmäs-åtaganden till omfattning och löptiddelänge över ärtassom

instämma i dettadock inte Begreppetsiga. NOU kan resonemang.
rådetåterfinns direktiv offentliginte i Europaaffärsmässigt om upp-

från tidigareinhemsk konstruktion övertagitshandling. Det är somen
1986:366 upphand-upphandlingsförordning och kommunalagällande

inteAvsikten med LOU dock enbartlingsreglementen. är att en upp-
tillanskaffar byggentreprenader tjänsterhandlande enhet ochvaror,

förhållande kvalitet övrigapris i till och krav, dettaävenrätt utan att
ochoch leverantörerna och deras ansökningarsker i konkurrens att

behandlas ovidkommande hänsyn. Därtill höranbud även attutan
förutsebaraanskaffning sker under och former och allaöppna att

anbudsgivare behandlas lika. Avsikten med annonsering och/eller
förfrågningsunderlag i upphand-offentliggörande samband medav

fåenbart fram lämpliga anbud möjliggöralingar inteär ävenatt utan att
i anskaffningför intresserade leverantörer delta myndighetensatt av

fåoch tjänster och kunskap existerande och kommande mark-omvaror
Även finns inslag försäljningnader." ..... " det NOUanserom av en

landstingets huvudsakliga syfte kombinerade försäljnings-med detatt
fåanskaffningsavtalet varit tillförsäkraoch har sig behovetatt att av

tvätteritjänstema tillgodosedda och personalens anställning under en
övergångstid tjänsterna så anskaffningtryggad. Värdet högtär attav en

dessa och inte försäljning fastigheten det primäraav av synes vara
ändamålet och skulle ha upphandlats. Erbjudandet Övertagandeom av

rörelsetillgångarnafastigheten och kunde ingåi stället i upphandlingen
delbetalning tjänsterna."som en av
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utredningsförslag6 Tidigare

Inledning1

vårdavtalEnligt utredningens direktiv skall utredningen analysera om
vårdgivare vård-enligt eventuell etablering för enskildalag medomen

sjukvården,avtal inom hälso- och föreslagits Delegationensom av
för offentligS 1995:117 samverkan mellan och privat hälso- och

sjukvård, den s.k. Samverkansdelegationen, i delegationens slut-
föregåsbetänkande SOU 1997:197 Klara spelregler skall ettav upp-

handlingsförfarande enligt LOU.
6.2 redogörs därför förI delegationens lagförslag.avsnitt

sjukvårdsnämndenGenom beslut i hälso- och inom Stockholms läns
landsting lämnades uppdrag till koncemledningen inom landstingetett

förhållandelandstingets vårdgivare.utreda till Utrednings-att externa
uppdraget beskriva den landstinget finansierade privatattvar av

vårdensbedrivna omfattning och de förutsättningar under vilka denna
vård arbetar. Vidare gällde uppdraget utforma strategier för hur rela-att
tionerna privatvårdenmellan landstinget och skall fortleva och kunna
utvecklas. Utredningen, Partner 98, avlämnade sinantog namnetsom

i månaddecember 1998.rapport
I 6.3 redovisas kortfattat innehållet frånavsnitt i det lämnade arbetet

Partner 98.

6.2 Samverkansdelegationens förslag

6.2. 1 Inledning

Samverkansdelegationen har i sitt slutbetänkande uttalat utgångs-att en
förpunkt delegationens arbete har varit svensk sjukvårdhälso- ochatt

skall skattefinansierad och demokratiskt styrd. Delegationenvara anser
förutsättning för positiv utveckling alternativa driftfor-att atten en av

skall komma ståndtill under producentneutrala förhållanden ärmer att
sjukvårdshuvudmännensl beställar- och finansieringsansvar tydligti

från den verksamheten.separerasL egna
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vårdgivareenskildaetablering6.2.2 Lagen avom

princip intei dag idetbetänkandei sittDelegationen konstaterar att
regivårdgivare iverksammaenskildanågot nytillskottsker egenav

lviktigtdelegationendärför enligtDetfinansiering. attoffentlig ärmed
ochockså framtideniutveckling där det utrymmevärna gesenom

enligtvårdgivare. För dettaenskildsigetableramöjlighet attatt som
sinvilket istånd Spelreglerklaratillskall komma ävsdelegationen

överlåta sinvårdavta möjlighetochlångsiktiga attskapastur genom
etablering.

iriksdagstill regerings ochhänsyninte, medDelegationen detanser
sikt inte skallfastlagdanationelltmening deuttalade taxomaatt

föreslå nationellaframkomligfastslås regeringen, väg attvara enav
konsekvensvårdgivaregrupper. Iflertal olikaförersättningssystem ett

lösning innebärföreslagitdelegationenhärmed har att nusomen
angående privatpraktiserande läkareslagstiftninggällande detaljerade

medoch LOSLOLersättningssystemvillkor ochoch sjukgymnasters
gälla ochskall upphöraFOL och FOSförordningarvidhängande att

vård-vårdgivare medetablering för enskildamed lagersättas omen
således legitimeradesamtligainnebärföreslagna lagenavtal. Den att
grundläggande villkor.omfattasvårdgivaregrupper sammaav

utformning ochföreslår beslutDelegationen ersätt-taxomasatt om
överlåtas kommaningsnivåer till berördaskall överensattparter om.

Landstingsförbundetföreslår regeringen ochdelegationenVidare att
öppenvårds-all25träffa överenskommelseskall procentattom aven

vårdkategori skall bedrivaslandsting ochinom respektiveverksamhet
föreslagna lagen elleretableringar enligt denpersonligaantingen som

föremål upphandling.förbli
sjukvårdshuvudmännen ledigförklaraskalllagförslagetI attanges

fårvårdgivareintresseradeetableringar ochellervakanta attnya
framgårlagförslagetbedriva verksamheten. Avsitt intresseanmäla att

etableringstillstånd ivårdavtaletbl.a. den deläven att av som avser
från landstings sidagälla vidare. Uppsägningprincip skall tills ettav

sjukvård får endast skeför meddela hälso- ochetableringavtal attom
vidareföreslagna lagensakliga skäl. I denföreliggerdet attangesom

vårdavtalsfrågor. Rådet skall bl.a.råd förskall tillsättaregeringen ett
de avtalden föreslagna lagen ochoch bedöma tillämpningenfölja av

frågor angående tillträffas med stöd denna rättprövasamtavsom
överlåtelse ekonomiskeller ersättning för uppkommenavtalavtal, av

rådet. Rådetsvårdgivare hänskjuter tilllandsting ochskada som
sjukvårdshuvud-för vårdgivareskall vägledande de ochuttalande vara

berörs.män som
två Sveriges läkarför-fogades särskilda yttranden.Till betänkandet

iSjukgyrrmasters Riksförbundsoch Legitimeradebunds representanter
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vårdtaxoma ihemställde de nationellautredningen ävenatt
regeringen. Landstingsförbundets ochfastställasfortsättningen skall av

anfördei utredningenSvenska Kommunförbundets representanter att
uppgift enligt direktiven varit följa utvecklingendelegationens näratt

offentlig sjukvårdgäller samverkan mellan och privat hälso- ochdet
vårdmellan iunderlätta samverkan olika driftformer. Enligt deoch att

gårbåda förbundens de förslag presenterades irepresentanter som
långt direktiven. Om syftetbetänkandet hade varit lägga framutöver att

sjukvårdspolitiskaförslag fastlägger principer och deändranyasom
ansvarsförhållandena,förutsättningarnagrundläggande och borde detta

skiljaktiga meningen ha berettsenligt den parlamentariskav en
kommitté. Vidare anförs i den skiljaktiga meningen bl.a. det iatt

någonbetänkandet inte klar bild förändringar föreslåsdeges av som
och det saknas konsekvensanalys.att en

vårdavtal6.2.3 Upphandling föreslåsav som av
Samverkansdelegationen

Delegationen tvådet bör finnas parallella för altema-att systemanser
driftformertiva inom hälso- och sjukvården. När hela eller delar av

verksamheten läggs entreprenad och / eller drivs kommersiellaut av
företag skall föremålverksamheten bli för offentlig upphandling. Detta

vårdhem,gäller sjukhus och olika medicinsk service. Enligttyper av
delegationen talar emellertid övervägande skäl för vård-enskildaatt
givares verksamheter inte bör bli föremål för offentlig upphandling.

ifrågasätterDelegationen i det sammanhanget det riktiga i NOU:s upp-
fattning det finns möjlighet priskonkurrera, bakgrundatt att mot attav
verksamheten skattefinansierad ochär styrd politiska beslut.ytterst av
Genom den föreslagna lagen sig delegationen ha utvecklat ettanser
ansökningsförfarande fungerar urvalsprocess för enskildasom som
vårdgivare. vårdgivareDen fårväljs därmed personlig etable-som en

villkorenring där redan huvudsakligen fastställda enligt lag ellerär
nationella riktlinjer utformats sjukvårds-gemensamtgenom som av

vårdgivamashuvudmännen och företrädare. Delegationen där-anser
med övervägande skäl talar för LOU inte tillämplig för dessaatt äratt
personliga vårdgivareetableringar där verksamma enligt den före-är
slagna lagen. Slutligen delegationen det olyckligt kon-äratt attanser
kurrenslagen inte tillämplig myndighets beslutär upphandlingom
och tillämpning lagen skulle kunna leda till effekti-attmenar en av en

vårdproduktion.vare
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synpunkter Samverk-Remissinstansemas6.2.4

förslagansdelegationens

alla legitime-samlapositiva till förslagetMånga remissinstanser attvar
offentligetablering medvillkor förgrundläggandevårdgivaresrade

remissinstanser negativaflertalEmellertidlag.finansiering i ettvaren
landsting och blivandeStockholms läns detdelar lagen.till olika av
förslaget i dess helhet.kritiska tilllandstingSkåne läns var

enbartföreslagna lagen. Här kommerdenSocialstyrelsen avstyrkte att
vårdavtalsynpunkter tecknanderedovisas rernissinstansernas om av

föremål upphandlingför offentligskallföreslagna lagenenligt den vara
särreglering för verksamheter bedrivsnågon bör skeoch som avom

organisationer.olika ideella
angåendesig LOU:srernissinstansemaFlertalet yttratsomav

vårdavtal vårdgivareenskildatecknande medtillämplighet vid av
delegationen, LOU i sin nuvarande form intelikhet medi ärattanser,

sjukvårdstjänsterpå välkomnartillämpa hälso- och ochlämplig att en
sjukvårdstjänsterlagen. NOU dock hälso- ochöversyn attmenarav

vårdavtal omfattas föreslagnaregleras i LOU den lagenoavsettavsom
påpekar från upphandlingssynpunkt föreliggadet inte tordeattmen

några sjukvårdstjänsterlagliga hinder undanta de hälso- ochattmot
från tillämpningsområde.enligt den föreslagna lagen LOU:ssom avses

Konkurrensverket sådani sitt remissvar särregleringattanser en ur
föreslåsupphandlingssynpunkt beträffande ideella organisationerssom

sjukvårdsverksarnhet rådandehälso- och skulle kunna strida mot
på upphandlingsornrådet ocksåprinciper och eventuellt EG-mot

på vård-direktivet. ställa olika krav eller ha olika regler beroendeAtt
givarens associationsforrn torde enligt verket strida kravet likamot
behandling anbudsgivare. Konkurrensverket vidare, i anled-av anser

föreslagna vårdgivarening den lagen etablering för enskilda medav om
vårdavtal det i betänkandet inte klarlagt denattm.m., synes vara om

vårdgivarenenskilde förhållande sjukvårdshuvudmanneni till främst är
uppdragstagare, arbetstagare eller företagare. Dennaatt se som en en en

svårtoklarhet enligtdet verket vilken delegationengör att partse som
skall företräde vårdgivamade enskilda i förhandlingar medavser

förhållandetlandstinget. klarläggaAtt mellan landstinget och de
vårdgivamaenskilda enligt Konkurrensverkets bedömning,synes, vara

väsentligt för uppnå effektiv sjukvården.samverkan i Konkur-att en
föreslogrensverket därför sjukvårdsupphandlingUtredningenatt om

får i uppgift klarlägga förhållande.dettaatt
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986.3 Partner

Inledning1

utredningår genomförtsunder 1998landsting harlänsStockholmsl en
vårdgivare. Utredningenförhållande till privataangående landstingets

beskriva denUtredningens uppdrag98.Partner attnamnetantog avvar
vårdens omfattning och definansierade privat bedrivnalandstinget

vård gälldearbetar. Uppdragetunder vilka dennaförutsättningar även
privat-landstinget ochstrategier för relationerna mellanutforma huratt

Utredningen avlämnadekunna utvecklas.vården skall fortleva och
särskildmånad 1998 I arbetet ägnadesdecemberunder rapport. upp-en

Särskildupphandlingslagstiftningen.olika aspektermärksamhet av
lagstiftningpå frågan landstinget med nuvarandedärvid hurvikt lades

långsiktigaupprätthålla utveckla och förtroendefulla rela-ochskall
vårdgivare.till privatationer

för framlagdaföljande redogörelse de 98I det lämnas Partneren av
angående tillämplighetsynpunktema LOU:s vid landstingets köp av

sjukvårds från vårdgivare.privatahälso- och tjänster
Partner 98 i framSammanfattningsvis kommer sina överväganden

landstingettill det möjligt för upphandlingsförfarandeär attatt genom
vidmakthålla vårdgivare.enligt LOU relationeroch till privataupprätta

uppfattning framförs i arbetet tillämpas iDen LOU skallär attsom
med vårdgivare.samtliga fall avtal träffas privata Undantagetnär är

huvudsak avtaldock, Partner 98, i de träffas specialist-medanser som
isjukgymnaster dag arbetarläkare och enligt LOL eller LOS.som

landstingsintemPartner 98 verksamhet kan inbjudasävenattanser
LOU.delta i upphandling enligt Med hänsyn till kravet kon-att en

kurrensneutralitet och behovet förberedelser införav
konkurrensutsättning såskall det i fall fattas beslut härom i särskild
ordning.

Något politiskt ställningstagande till arbetet utförts inomsom
98 har inte gjortsPartner inom landstinget.

6.3.2 Tillämpningen inomLOU Stockholms länsav

landsting

I den Partner 98 lämnat redovisning den privatrapport som ges en av
vårdensbedrivna nuvarande omfattning inom Stockholm läns landsting

och redogörelse för hur upphandlingsreglerna hittills tillämpatsen
inom landstinget. Upphandling sker i dag, med vissa undantag, vid
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sjukvårdstjänsterför medavtal hälso- ochtecknandelandstingets av
vårdgivare.privata

ingåtts läkare/sjukgymnastvårdavtal med98 harEnligt Partner som
enligt den nationella intearbetadeavtalsrelationenföre taxansom

relationenupphandlingsförfarande. Skäletföremål förblivit är attett
samverkanspolicyövergripande HSNEnligtetablerad.redan är en
avtalsrelation med justlandstinget fördjupad1995 eftersträvar en

genomföra upphandlingsför-vårdgivare. formella skäldessa Att ettav
finansiär redan bunden finansieralandstingetfarande, ärnär attavsom

verksamhet, intedärför inom landstinget bedömtsvårdgivamas har
fömuftigt.vara

då vård-genomförts inom landstingetUpphandling har inte heller
läkare specialistvård.mindreträffats medavtal i öppengrupper av

98 haft karaktären ersättningsetable-har enligtavtal PartnerDessa av
framgårnationella vilket bl.a.ringar/etableringar enligt taxan, attav

övergåvårdavtalen givits tillläkare enligt ersättningberörda rätt att
någonförenligt den nationella den händelse skulle viljaparttaxan

frångå avtalet efter avtalstidens upphörande.
mångårigavidare landstinget har flertal avtalsför-Det att ettanges

hållanden vårdgivaremed antal inom främst somatisk vård,ett stort
olika rehabilitering psykiatrisk vård. avvaktanItyper samtav

frånrekommendationer 98 har förlängningarPartner dessa avtalav
samrådgenomförts efter förhandlingar i mellan samtliga berörda sjuk-

vårdsornråden respektiveoch avtalspart.
området medicinsk inomInom har Stockholms läns lands-service

upphandling genomförts i dåting omfattning omfattat såvälochstor
vårdgivareprivata landstingsintema enheter. Dessa enheter harsom

inbjudits delta i enlighet med landstingets beslut riktlinjer föratt om
konkurrensutsättning. Kritik har enligt Partner 98 riktats upphand-mot

från bådelingama och interna enheter. Kritiken har svå-externa avsett
righeter för vårdgivareberörda bedöma bl.a. objektivitet i kvalitets-att

Vårdgivarnasäkringar och prisjämförelser. ocksåhar haft invändningar
definitioner och andra preciseringar de tjänster upphandlatsmot av som
på återrapporteringoch krav till ñnansiären. Partner 98 attom anser

den kritik framkommit i dessa upphandlingar bör kunna tolkassom nog
på vårdgivarnaden beror har varit vid upphandlingaratt attsom ovana

och de upphandlat varit oförberedda på de starka reaktioneratt som
det vårdgivamaväcker hos få sin verksamhet inträngandeattsom

analyserad och värderad. påtalarPartner 98 det hittills inteäven att
varit aktuellt tillämpa upphandlingslagen vid landstingetsatt
bidragsgivning till olika ideella föreningars och stiftelsers sjukvårds-
verksamhet.
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överväganden och förslag98:s6.3.3 Partner

synpunkterAllmänna

upphand-ligger ieffekterframhåller positivade98Partner ettsom
till och skapar98 stimulerar detEnligt Partnerlingsförfarande.

möjlighetervårdgivama. ökadeför Detutvecklingtillmöjligheter ger
effektivast möjligatillgängligaanvändalandstingetför att resurser

län underLandstinget i Stockholmspåtalas särskiltI attsätt. rapporten
fått stånd avtaltillområden upphandlingår del genomsenare en

bibehållen ellerreduceras medkunnatkostnadernainneburit attsom
upphandlingdetta bl.a.exempelkvalitet. Somförbättrad nämns av

gråstarrsoperationer.röntgenservice och
sjukvårdstjänsterfråganvidare98 behandlarPartner ur upp-om

tjänster. Den bedöm-speciella jämfört med andrahandlingssynpunkt är
sjukvårdstjänster i likhetochanskaffning hälso-ning ärgörs att avsom

föregåstjänster skallanskaffningar andramed ettavav
rått fråganiSkälet till den osäkerhetupphandlingsförfarande. som

innehåll de98 tjänsternas ochenligt Partnerbl.a.beror att att som
förinte vidmedicinska verksamhetendenleder är utsättasattvana

konkurrens.
sjukvårds-ligger i upphandlingkomplikationerTrots de som av

förhållanden råder på sjukvårdsmarkna-speciellatjänster och de som
princip allbedömningen LOU kan tillämpas vid i98den Partnergör att

sjukvårdstjänster. upphandlingUtredningenupphandling attanserav
verkningsfullt medel skapa ochdettaskall ske och är ett attsamt att
sjukvården affärsmäs-upprätthålla i och och sundkonkurrens hälso- en

offentligalandstinget och privata ochi relationerna mellansighet
vårdgivare.

fårviktigt upphandlingsprocessen struk-98 detPartner att enanser
På föreslår vidtydlig och enhetlig. grund härav detär atttur mansom

landstingets upphandlingar skall detgenomförande ärprövasav om
innehåller nöd-avtalsmall allamöjligt utarbetaatt gemensam somen

på kvalitetssäk-formella relationer mellan kravvändiga parterna samt
systematiskt kvalitetsarbete.ring och

enheterDeltagande landstingsinternaav

i landstingets riktlinjer för konkurrens-98 konstaterar detPartner att
landstingsintemautsättning enheter skall inbjudas delta iattanges

upphandlingar.anbudsgivning vid Partner 98 landstings-attanser
enheter skall inbjudas delta i anbudsgivninginterna endast det ärom

särskilt konkurrensutsättafattat beslut denna verksamhet ochattom om
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berörda enheter haft rimlig tid förbereda försig delta i anbuds-att att
givningen. Om interna skall deltaenheter i anbudsgivningen förutsätter
detta enligt Partner 98 enheterna har tydligt avgränsade verksam-att
heter och ekonomi.

De volymer tjänster upphandlas bör enligt Partner 98,externtsom
inte finansiering för ytterligare volymer beslutas särskilt, iom ett

inledningsskede tillbegränsas högst de volymer vårdtjänster f.n.som
vårdgivare.produceras privataav

Undantag från upphandlingskravet

Partner 98 finns föreslådet skäl vissa frånundantagatt attanser upp-
handlingskravet för vårdgivare.vissa sådantEtt undantag bör gälla vid
tecknande avtal med läkare och sjukgymnaster redan verk-ärav som

enligt LOL eller LOS. sådanaOm vårdgivare eller enhetersamma av
sådana vårdgivare deltar i upphandlingsförfarande och inte får avtalett
utifrån den genomförda upphandlingen ändåkan dessa fortsätta att
bedriva verksamhet enligt de angivna ersättningslagama. Detta skulle
enligt Partner 98 förutsätta landstinget berett införäratt att en upp-

fördubblahandling den upphandlande verksamheten eller alternativt
beredd avbryta upphandlingen på grund bristandeattvar av

Ävenfinansiering. förnyelse befintliga husläkaravtal skall enligtav
Partner 98 kunna ske upphandling, eftersom vårdavtaldessautan
innehåller villkor berättigar läkaren övergå till den nationellaattsom

regler i det fall husläkaravtalet skulle upphävas.taxans
Partner 98 etableringar enligt LOL eller LOS otidsenliga.ser som

Sådana etableringar oinskränkt vårdgivarenför åter-rätt underger att
stoden sitt verksamma liv arbeta med finansiering från landstinget. Iav

endast mycket flagranta kvalitetsbrister,stort ledersett till deslegi-som
timering, kan leda till landstingsfinansieringen upphör. En avtals-att
relation skall enligt utredningens uppfattning innebära ömsesidiga för-
delar för och ömsesidigt risktagande. Partnerparterna 98 därföranser

landstinget bör avveckla avtalsformen enligt dessaatt ersättningslagar
och samverkansavtal inte bör tillkomma.att nya

Partner påtalar98 vidare speciellt område hantera läkareatt ärett att
och sjukgymnaster iersätta dag verk-att ärsom avser personer som

enligt LOL eller LOS. Behov ersättningsetableringar kansamma av
uppståexempelvis uppnått pensionsåldernär eller andraen person av

skäl vill sluta sin aktiva tjänst. dagI sker ersättningsetableringar inom
Stockholms läns landsting föregående upphandlingsförfarande.utan ett
Förhandlingar i stället direkt mellan berört sjukvårdsornrådetas upp
och den aktuella vårdgivaren. Partner 98 det viktigt förattanser
framtiden skapa former medger dessa frågor kan hanterasatt öppetsom
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således98berörda Partnerallamellanförtroendefulltoch parter. anser
vårdavtalbefintligtförinomersättningsetablerings.k. ettramenatt

Vårdgivaren skallföregås upphandling.detskekunnaskall utan att av
skall god-Landstingetlandstinget.frågan medskyldig att ta uppvara

läkare/sjukgymnasterså totalantaletvårdgivaren,denkänna attnya
utökas.LOS inteLOL ellerenligtetableringsrättmed
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frånsynpunkterochEnkätsvar7
vård-privatasjukvårdshuvudmän,

stiftelserochorganisationergivares

Inledning7.1

harföreskriverdirektivenövervägandendekunna göraFör somatt
flertalmedsammanträffandenoch ettkontakterhaftutredningen

intresseorganisationer,vårdgivare,privataolikaförföreträdare
sjukhus,KorsetsRödadrivnaideelltdesjukvårdshuvudmän samt

Diakonisällskap.ErstaochSjukhemStockholms
UpphandlingskommitténmedsamarbeteiharUtredningen

vårdgivamaprivataför deföreträdaremedhearinggenomfört en
Sjukvård AB,ochHälsaBureService AB,ISS CareMEDiHEM AB,

ochSköndalStiftelsen StoraAB,SverigeiGrannskapsService
från olikadeltoghearing ävenVid denna representanterPraktikertjänst.

Sörmland,LandstingetVärmland,Landstingetfrånsjukvårdshuvudmän
Östergötland, Västerås kommun,kommun,TäbyLandstinget

Österåkers stad.Malmöochkommun
frånsammanträffat medutredningen representanterharVidare

intresseorganisa-vårdgivamasprivatadeSverige AB,SeniorCuratus
SjukgymnastersLegitimeradeläkarförbund,såsom Sverigestioner

Riks-Psykologförbund,SverigesVårdförbundet,Riksförbund,
ochkontakterdiversePsykoterapi Centrumföreningen samt

exempelvissåsomvårdgivareenskildamed olikaSammanträffande
HälsanKvinnomottagning,Majafrån AB,Crebonarepresentanter
I dettaSpecialistmottagningen.NorraochArbetsplatskonsult AB

framkommithuvudsakligenvadutredningenredovisarkapitel som
sammanträffanden.dessaunder

tolkatuppfattat,landstingen och kommunernahurklarläggaFör att
utredningenharupphandlingoffentligreglerefterlevt gällandeoch om

samtligalandetsskickats tillenkätundersökninggenomfört somen
redovisasundersökningResultatet dennaoch kommuner.landsting av

olikakortfattat deredovisasDärefterkapitel.inledningsvis i detta
från:till delutredningenkommitsynpunktema som
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Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund,
Sveriges läkarförbund,
Vårdförbundet och Sveriges Psykologförbund,
Riksföreningen Psykoterapicentrum,
Röda Korsets sjukhus, Stockholms sjukhem och Ersta diakonisäll-
skap.

7.2 Redovisning inkomna synpunkterav

7.2.1 Utredningens enkätundersökning

Inledning

liggerDet i utredningens intresse få vetskap huratt landstingen ochom
kommunerna tillämpar dåLOU de köper hälso- och sjukvårdstjänster
från vårdgivareprivata inhämta aktörernas olikasamt att påsynpunkter

upphandlingsförfarande vidett köp sådana tjänster. I anledningav
härav har utredningen genomfört enkätundersökning med samtligaen
landsting och kommuner.

I detta avsnitt redovisas kortfattat resultaten från utredningens
enkätundersökning, varvid landstingens enkätsvar redovisas för sig och
kommunernas för Frågornasig. i enkäten framgår bilagasvar av

Landstingens ingående vårdavtal med privata vårdgivareav

Enkäten har, tidigare nämnts tillsänts samtliga landsting.som Detta
betyder det Skånelandstinget ingåratt enhet. Malmönya stadsom en
har dock redovisats för sig. Separata enkäter har skickats till de f.d.ut
landstingen i Västra Götaland. Således har från f.d. Bohuslänssvaren

Älvsborglandsting, f.d. landstingen i och Skaraborg Göteborgssamt
stad redovisats för sig. Totalt har 25 utskick gjorts och 24 harsvar
erhållits. Detta betyder svarsfrekvens 96 Då det i denen procent.om
fortsatta redovisningen landstingen Göteborgsäven stad,anges avses
Malmö stad och Gotlands kommun.

Samtliga landsting har i fall någotuppgett haratt vartman nu
löpande vårdavtal med privata vårdgivare. Förekomsten avtal mellanav
olika landsting varierar. Stockholms läns landsting har detuppgett att
under den i enkäten aktuella tiden hade 1389 vårdavtal med privata
vårdgivare. Detta landsting det landstingär i landet har flestsom
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antalminstharlandstingdetlandsting ärNorrbottens somvårdavtal.
två stycken.vårdavtal

vårdgivaremedvårdavtal privatatecknandelandstingensöregåsF av
upphandlingsförfarandeettav

upphand-föregåttsharvårdavtalen ettträffadefåtal de avEnbart att av
enkätenlandstingdeElva svaratLOU.enligtlingsförfarande somav

avseendenågra avtalupphandlatinteöverhuvudtagetdehar uppgett att
sjukvårdstjänster.ochhälso-

tillfällenågotvidfalliÖvriga harlandsting vart13 uppgett att man
varitdå avsiktenLOUenligtupphandlingsförfarande attgenomfört ett

ingåtts medavtalvårdgivare. Deprivatvårdavtal medteckna somett en
före-oftastharsjukgymnasterochläkarevårdgivaregrupper änandra

utsträckningiLandstingen har ävenanbudsförfarande. storgåtts ettav
medicinsk service.förtjänsterupphandlat

vårdavtalupphandlatlandsting har att somuppgettEtt manpar
verksammatidigare varitläkare/sjukgymnaster inteingåtts med som

träffarenbartharlandstingLOS. Etteller attLOL uppgettenligt man
"slippa"förDettaläkare/sjukgyrrmaster."nya" attmedsamverkansavtal

LOU-förfarande.ett
upphandlingsför-någotgenomförtlandstingdeMajoriteten somav

intesjukvårdstjänster harochhälso- uppgett attavseendefarande man
ochläkareenskildavårdavtal medvidupphandlingsreglematillämpat

hartidigarevårdgivaredessa ettellersjukgymnaster somgrupper av
ersättningslagar. Ettgällandeenligttillmed ersättningavtal parrätt

företagithellerinte ettvidareharlandstingen uppgett att upp-manav
vårdgiva-sådanavårdavtal medtecknandeförhandlingsförfarande av
upphand-tyckerintelandstingentill ettAnledningen attbolag. attres

vårdavtal med dessatecknandevidföretasbörlingsförfarande grup-av
samverkansavtaletredanlandstingen attär genomatt mananserper

vårdgivare utför.vård dessafinansiera densigförbundit att
ochstiftelsermedpåtalat avtalharlandstingStockholms läns att

upphandlingsförfarande.föregåsbörorganisationer ettideella av
någon fördelsig hainte bedömtuttalatharstad avGöteborgs att man

medvårdavtalvadupphandlingsförfarandegenomföra avserettatt
organisationer.ochstiftelserdessa

anbudsförfarandevårdavtalfrån allaföregås långt iSåledes ettav
LOU.enligt

underhuvudsak löpervårdavtalen iLandstingen har enattuppgett
frånövergåttdå vårdgivarenfallsamtligaår. Itill fyratid sam-ettom
giltighets-vårdavtaletsvårdgivarna eftervårdavtal harverkansavtal till
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tid haft återgå tillrätt verksamhet enligtatt det tidigare träffade sam-
verkansavtalet.

F landstingensöregås tecknande samverkansavtal med vård-privataav
upphandlingsförfarandegivare ettav

13 landstigen har någothar pågåendeuppgettav att samverkans-man
avtal med enskilda läkare/sjukgymnaster. åttaEnbart dessa landstingav
har emellertid under tiden denuppgett att l juli 1997 till denman
30 juni 1998 ingått något samverkansavtal. De landstingnytt intesom
ingått några samverkansavtal har de denna avtalsfonnuppgett att anser
föråldrad och regeringen dessutom iatt 1996/97:123 privataprop. om
vårdgivare önskar iuppgett att stället ingår vårdavtal.attman parterna

Alla landsting har samverkansavtalenuppgett löperatt till dess
vårdgivaren fyller år.65

Enbart landstinget i Gävleborg har samverkansavtalenuppgett att
föregåtts upphandlingsförfarandeett enligt LOU.av De övriga lands-
tingen har i huvudsak sig ha kommit i kontaktuppgett med den kon-
trakterade vårdgivaren sedan vårdgivaren till landstinget anmält sitt
intresse ingå avtal.attav

Landstingens synpunkter på upphandlingsförfarandeett vid ingående
avtal för hälso- och sjukvårdstjänsterav

Landstingens synpunkter på upphandlingsreglema varierar. Inom
Stockholms läns landsting har genomförts utredning, Partner 98,en
angående landstingets relationer till privata vårdgivare samt
landstingets på upphandlingsförfarandet. Dessasyn synpunkter har

redovisatsäven i landstingets enkätsvar. I betänkandet redogörs i
avsnitt 6.3 för Partner 98:3 arbete. De synpunkter framförts därsom
berörs därför endast i mindre utsträckning i detta kapitel.

Landstingen i Stockholms län och Skaraborgs län, Göteborgssamt
stad har uttalat de fördelaratt med förfarande enligtser ett LOU.
Göteborgs stad påtalathar den främsta fördelenatt upphandlings-är att

resulterar i tydlighetstörreprocessen vad åtaren sigparterna änom
vad fåsnormalt fram i interna budget-/planeringsprocessersom eller i

förhandling direkt vårdgivare.meden en
Alla landsting har dock deuppgett tecknandeatt attanser av

vårdavtal med enskilda läkare och sjukgymnaster inte bör föregås ettav
upphandlingsförfarande. Många landsting har deuppgett att attanser
vårdavtal med läkares/sjukgymnasters bolag inte heller bör bli föremål
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förstad harupphandlingsförfarande. Malmö attattuppgettför manett
med "nya"samverkansavtalenbart tecknarbeslutNOU:sbrytainte mot

upphand-genomföra"slippa"förDetta ettläkare/sjukgymnaster. attatt
vårdavtal medträffaskulle önskalingsförfarande ettsenaremanom

vårdgivare.denna
regler vidLOU:stillämpanegativa tilllandstingenflesta är attDe

Sörmland harLandstinget isjukvårdstjänster.ochhälso-köp upp-av
konkurrensupphandling iingåsvårdavtal kunnaböralla utanattgett
landstingetleder tillmedtill ochupphandlingsreglema attoch att

tillhandahålls i alter-vårdeninnebäravtalfrånavstår teckna attatt som
enligt kom-LOUanförtharGotlands kommundriftforrner. attnativa

fort-befintliga ochdåligt för reglerafungeraruppfattning attmunens
träffavårdgivare intresseradefåförbindelser är attlöpande samt att av

upphand-landsting uppfattar dessutomMångaavtal.tidsbegränsatett
erfarenhet inomdet saknaskrångligalingsreglema attsamt ansersom

svårtförfrågningsunderlag och de harskrivaför attlandstingen attatt
anbud.inkomnavärdera

de antingenflertal landsting tillenligtledernackdelarDessa attett
efter möjlighetenregi eller sökeriverksamhetenetablerar attegen

Ett harfölja upphandlingsreglema.avtal sättfram tillkomma attutan
vårdgivare. Ettsamverkansavtal med sättträffadå varit annatettatt en

någonpå finnsdet inteoch chansaändå träffa avtal attär ett annanatt
domstol.klagar hosförfördelad ochsigvårdgivare kännersom

skillnadenSörmland harLandstinget i attuppgett att anser urman
vårdavtal samverkansavtalochtecknamellanupphandlingssynpunkt att

ochi Kronoberglandsting, bl.a. landstingetMångarelevant.inte är
påtalat samverkansavta-delandsting harlänsStockholms attatt anser

sig till avtalinte fungerar bindaföråldrade detochlen är attatt som
år. vissa65 detta skäl harvårdgivaren fyller Avtill dessgäller

ingår några samverkansavtal.intelandsting deuppgett att nya

vårdavtal med vårdgivareingående privataKommunernas av

288 stycken.till samtliga kommunerskickat enkätenUtredningen har
såledesinnebärinkommit med Dettahar202 kommuner svars-svar. en

på 70,13frekvens procent.
svarade utredningens enkätde kommunerAv uppgavsom

något privat-inte har avtal medstycken de60,8 eller 123 attprocent
ellervårdgivare. de svarande kommunerna79praktiserande av

något med privati fall hade avtalde39,2 vartattprocent enuppgav
köpavtalen rörde i huvudsak kommunernasvårdgivare. träffadeDe av
Någonvårdhem boende.för äldreolika privataplatser personers
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kommun har sig ha tecknat avtaläven med sjuksköterskor ochuppgett
arbetsterapeuter.

F kommunernas tecknandeöregås vårdavtal med vårdgivareprivataav
upphandlingsförfarandeettav

Nära de kommuner vårdavtaltecknat med privatamerparten av som
vårdgivare eller 45,5 har de enbart ingåttharprocent uppgett att ett

tvåeller högst avtal. Av dessa avtal har cirka tredje avtal föregåttsvart
upphandlingsförfarande.ettav

Fjorton de kommuner inkom med har kom-av uppgett attsom svar
ingått fler tio avtal med vårdgivare.privataän Inom dessa kom-munen

vårdavtalenhar i utsträckning 64,3%större i kommuneränmuner
fåmed föregåttsavtal upphandlingsförfarande.ettav

olika vårdavtalensDe avtalstider varierar. Det finns kommuner som
tecknar avtal löper under månader och det finns kommunersom sex

avtal med privatpraktiserande vårdgivare löper tills vidare. Mer-vars
avtalen dock ha giltighetstid år.parten av ettsynes en om

någonInte kommun ingått någothar samverkansavtal.

Kommunernas synpunkter upphandlingsförfarandepå vid ingåendeett
avtal för hälso- och sjukvårdstjänsterav

Endast cirka hälften kommunerna inkommit med denav som svar
utskickade enkäten har frågan i enkäten kommunenssvarat om upp-
fattning regelsystemet. såMed svarsbortfall det svårt drastort ärom att
några egentliga slutsatser. Svarsbortfallet inte analyserat.är

Bland de kommuner har varierar synpunktema. Grovtsvaratsom
kan tvåfinna huvudgrupper. Antingen få eller ringaman ser man pro-
blem med upphandlingsförfarande eller betydandeett problem. Oftast
beskrivs emellertid regelverket krångligt.som

De kommuner inte tillämpar dåLOU de köper hälso- och sjuk-som
vårdstjänster från privata vårdgivare verkar dock i utsträckningstörre

problem med förfarandet vid upphandling de kommuneränse som
regelmässigt tillämpar LOU.
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vårdgivarefrån privatasynpunkterLämnade7.2.2

organisationeroch deras

RiksförbundSjukgymnastersLegitimerade

upphandlingsförfarandeföregåsväsentligtallti ettVårdavtal bör av
LOU.enligt

sjukgymnaster,ochläkareenskildamedvårdavtalTräffande av
inte behövameningförbundetsenligtdockskallLOSellerLOLenligt

redanvårdgivaren äreftersomupphandlingsförfarande,föregås ettav
iinne systemet.

upphandlingsför-föregåsbehövainteskallSamverkansavtal ettav
någon konkur-ochenligt lagenkändaförutsättningar ärAllafarande.

inte.föreliggervillkorbästarenssituation om
s.k.någon användninginteSjukgymnastförbundet kan ettavse

vården. Visserligen kanlandstingsfinansieradeinom denchecksystem
förenk-formsärskildfungeracheckmedkundvalssystem avsom enett

förfinns i dagdetliknandeupphandling,lad taxesystemett sommen
bättresjukgymnasteroch ärläkare ett system.

isjukgymnasterläkare och störrevårdgivaregrupperandra änFör att
utförandeingå föravtalfå möjlighetskalli dagutsträckning attän av

tydligamåste skapasdetfinansieringoffentligvårdtjänster medprivata
ochLOLupphävaAttandra yrkesgrupper.för dessareglernationella

regelverknationelltmeddessa lagarLOS ersätta ett annat voreattutan
desådantspelreglerna sättviktigtkatastrof. görsDet attär ettatten

vård.för enskild privatförutsättningarlångsiktigager

läkarförbundSveriges

föregåshuvudsakuppfattning, iLäkarförbundetsenligtVårdavtal skall,
ivårdgivaren inneredanOmupphandlingsförfarande. är taxe-ettav

emellertid inteskallsamverkansavtal,dvs. innehar ettettsystemet,
skalldå samverkansavtalet görasanbudsförfarande behöva äga omrum,

vårdavtal.till ett
bådetvå avtal dvs.finnsdetlämpligtmycketDet är typeratt av

möjligheterfinnasenbart skullesamverkansavtal. Om detvårdavtal och
troligenSamverkansavtal, skullesåledes intevårdavtal ochtecknaatt

slås och försvinna.läkarvårdspraktikemamindrede ut
föremål förbliSamverkansavtal inte behövaskallNytecknande av

vårdgivama inte konkur-olikaeftersom deupphandlingsförfarandeett



Enkätsvar148 och synpunkter från .sjukvårdshuvudmänm SOU 1999: 149

dåbästa villkor, avtalen helt följer uppställda förutsättningar irerar om
ersättningslagama.

svårtDet kan ibland avtalavgöra äratt ett att ettvara om se som
vårdavtal eller samverkansavtal. måsteDetta utifrån avtalensavgöras
innehåll. Om skriver avtal helt i enlighet med LOL dettaett är ettman
samverkansavtal. Om i avtalet särskilt reglerar praktikenst.ex.man

frågaröppettider sig förbundet detta innebär avtalet i stället blirattom
vårdavtal.betrakta Det enligt förbundet lämpligtatt ettsom vore om

utredningen övervägde föreslå regler för definiera olikaatt att typer av
avtal för hälso- sjukvårdstjänster.och

Taxesystemet form kundvalssystemär där samverkansavtaleten av
auktorisation. Patientenär har välja vårdgivaredenatt rättsom attse en

han eller vårdgivarenhon önskar och har debitera lands-rättsom att
tinget för den utförda tjänsten. Det torde inte finnas behov check-ettav

inom den landstingsñnansierade hälso-systemet och sjukvården, utan
möjligheten ingå samverkansavtal tillräcklig.att är

Vårdförbundet och Sveriges Psykologförbund

I takt med sjukvårdshuvudmännens intresse ökar föratt lägga alltatt ut
verksamhet på entreprenad med stöd offentlig finansiering,mer ärav

det utomordentlig vikt det skyndsamt läggs fram förslag tillattav nya
spelregler underlättar patienternas valfrihet och samtidigtsom görsom

olika yrkesgrupper får möjlighetatt i utsträckningstörre bedrivaatt
verksamhet i regi.egen

Förutsättningarna för bedriva vårdprivat med offentligatt finansie-
ring synnerligen ojämlikaär mellan olika yrkesgrupper. Medan läkare
och sjukgymnaster har fastställs bådeett taxesystem som parts-genom
förhandlingar och regeringsbeslut exempelvis sjuksköterskorär och
psykologer hänvisade till hand teckna vårdavtalatt med deegen
lokala sjukvårdshuvudmännen. Samverkansdelegationen föreslog i sitt
slutbetänkande SOU 1997:179 enhetligt för alla legitime-ett system

vårdgivaregrupperrade och lyfte dessutom fram behovet särskildaav
stimulansåtgärder för stödja yrkesgrupper i jämförelseatt medsom
läkare och sjukgymnaster inte har förankring enskildasamma som
vårdgivare. Det därför mycketär angeläget regeringen fattaratt snarast
beslut och ställningstagande tillatt Samverkansdelegationensett tas
förslag hur samspelet mellan offentlig och privat vård skall utveck-om
las för andra vårdgivaregrupperäven läkare och sjukgymnaster.än
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dia-ochsjukhem ErstaStockholmsStockholm,sjukhus iRöda Korsets
konisällskap

utifrånbedrivsverksamheten ettorganisationersideellaStiftelser och
begreppettaladärför inte relevantperspektiv. Det attärideellt om

stiftelsedrivnaDeoptimera vinsten.villmarknadeneftersommarknad
iinteunik ochverksamhet ettärorganisationemasideellaoch passar

stiftel-tilldåligt anpassadsynnerligenLOUupphandlingsförfarande. är
verksamhet.organisationersideellaochser

stif-vinstdrivandefrånsjukvårdstjänster inteochhälso-Vid köp av
verk-ochstadgarmåste ägarstruktur,organisationerideellaochtelser

stadgarsinabundnaOrganisationernabeaktas. ärsyftesamhetens av
såverksamhetsinförändrainteoch kan attstiftelseförordnandeoch

förordnanden.strid med dessaikommerman
medsyfteochinriktningorganisationensellerstiftelsensOfta är

för allasjukhusRöda Korsetsspeciell. ärverksamheten centrum ampu-
förhospiceharStockholms SjukhemochStockholms län. Erstaterade i

förutsättningarintefinnsslutskede. Deti livetspatientkategorierolika
dessasådan verksamheterbjudavårdgivarenågonför att somenannan

därförvillkor. Detpå liknande nästanärutförorganisationer en
neutraltförfattaupphandlande enhetenför denuppgiftomöjlig att ett

så detmåste skrivas särskiltfall. Dettai dessaupphandlingsunderlag att
erbjuder.organisationenstiftelsen ellerverksamhetden sompassar

lång traditionoftaorganisationerna harochStiftelserna aven
dessavården. Ofta betraktasoffentligt bedrivnamed densamverkan

samladedendelintegreradideella enheter avensom
handlarsida. Detfrån sjukvårdshuvudmännenssjukvårdsproduktionen

denmening, dvs.i vanligentreprenaderfall inte attdessai om
verksamhet,befintligredanfått kontrakt, övertarentreprenör, ensom

regi. Dessai landstingetsbedrivitsofta tidigare egensom
årtionden. Deverksamhet sedandriver sinstiftelserochorganisationer

verksamhetsområde. harDeprioriteradeföregångare sittinomoftaär
samarbeteiverksamhetsinoch närasuccessivt utvecklatofta anpassat

lokaler ochVården bedrivs ibehov.sjukvårdshuvudmannensmed egna
Enorganisationen.ellerstiftelsensjukhusbyggnader ägs avsom
deöverlevnadorganisationemasideella ärför deförutsättning att

kontraktuteblivitsjukvårdshuvudmannen. Ettmederhåller kontraktett
kanverksamheteninteupphandling innebär,offentligefter omen
ochstiftelsemaoffentlig finansiering,vidarebedrivas attutan

måste upplösas.organisationerna
vårdlandstingetssvårt problemochytterligare utgörsEtt attstort av

vårddagskostna-verkligaenhetemas. Denprivatadyrare dekan änvara
därför kanberäknad ochlandstinget intepå olika kliniker inom ärden
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vårdenheter konkurrera med landstinget.inte Vid upphandlingexterna
sjukvårdsenhetemafår därför ideellade konkurrera med varandra.

Riksföreningen Psykoterapicentrum

dåligaFöreningen har har erfarenheter offent-uppgett att mestman av
lig upphandling. har ofta varitAvtalstexten oklart utformad beträffande

vård gårviktiga uppgifter god bedriva.avgör attsom om
vårdOm god skall måstekunna mycket förgörasgaranteras att

utbyta kunskaper legitimerademellan psykoterapeuter och de jurister,
ekonomer och verksamhetschefer för landstingen avtalensavgörsom
utfomining. Den tredje måstepatienten, också få direktparten, ett
inflytande med sina erfarenheter och synpunkter. bådegällerDet
avtalstext behandlingsvillkor och ersättning, också för vilkaom men
patienter vilkenoch behandling krävs. Patienters och legitimeradesom
psykoterapeuters måstekunskaper komma in redan innan anbudsunder-
laget formulerats eller avtalsförslaget utformats.

Fleråriga avtal enda god psykoterapiär sättet för fler-att garantera
svårasttalet de sjuka patienterna. Om upphandlingen årli-görsav om

och de anlitade psykoterapeutema skiftar, blir kontinuitet och kva-gen
litetsutveckling lidande. Det kan svårtbli alls driva praktik såmedatt
osäkra Dåavtal. det viktigt fårpatientenär välja privat psykotera-att

det såbra många privataär psykoterapeuterpeut, möjligtom som
omfattas offentlig finansiering.av

Avtal måstepsykoterapi utformas så bra och effektiv behand-attom
ling kan bedrivas. Detta säkras bäst samverkansavtal, dvs. degenom
avtal där landstingen träffar avtal med enskilda läkare eller
sjukgymnaster och där avtalens innehåll och ersättningsformema
bestäms LOL och LOS vidhängande förordningar. Ensamtav
legitimerad psykoterapeut med grundutbildning läkare ellersom
sjukgymnast alltsåkan bedriva psykoterapi inom sådantett
samverkansavtal. Det utmärkt med denna för bådeär psykoterapeut och
patient avtalsform, den borde gälla förtrygga behandlingäven hosmen
alla legitimerade psykoterapeuter. Det oacceptabelt, bådeär sett ur
patientens vårdgivarensoch synpunkt, rådadet skall så olika villkoratt
för behandling hos privata vårdgivare.samma
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ochövervägandenUtredningens
förslag

utgångspunkterAllmänna8

Inledning8.1

beskri-regeringenarbete detutredningens ärförutgångspunktEn som
dennämligenvårdgivare s. 9, att1996/97:l23 privatavit i omprop.
ochfinansieradoffentligtsjukvården skallochhälso-svenska vara

styrdsåledesskallVerksamhetenstyrd. ytterstdemokratiskt avvara
ochnivå. Hälso-regionalsåväl centralbeslutpolitiska som

påtillgänglighetgodsolidariskt och hafinansierassjukvården skall en
medborgare.allaförvillkorlika

hälso-förhuvudsakligadetHSL3 § ansvaretenligtharLandstingen
sådan hälso-dock inteomfattarLandstingetssjukvården.och ansvar

för.harlandstingetinomsjukvård kommun ansvaretoch som en
skesjukvården däremotkanochhälso-Produktionen genomav

finnerlandsting kan,ellerkommunEnproducenter.olika ett manom
ombesörjaersättninguppdralämpligt, besluta motattdet att annan
Driftenverksamhet.landstingsdrivenellerkommunaldriften avenav

privat entreprenöröverlämnassåledes bl.a.kanverksamheten en
därefterfullgörperson. Entreprenörenjuridisksåväl fysisk ensomen

ellerfrån kommunersättningmeddelvisellerheltavtalade tjänstenden
landsting.

positivtdenuttalattillfällenflertalvidharRegeringen attett ser
vård-Valetdriftformer.olikavårdutbud medvarieratfinnsdet avettatt

verksamhetensförsta handiregeringenenligtbör styrasgivare av
kostnadseffektivitet prop.ochkvalitettillgänglighet,inriktning,

sid.1996/971123 ll.
närvarandepågår förkommuneroch ettmånga landstingI

ikonkurrensprogramolikaantagandegällervadförändringsarbete av
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syfte bl.a. renodla och effektivisera verksamheten. Att skapa valfri-att
mångfaldhet och serviceutbudeti motiv förär förändrings-ett annat

arbetet.
För vårdgivare fåprivat till offentlig finansiering förrättatt som

vårdden lämnas krävs enligt huvudregeln vårdgivaren har avtalattsom
med sjukvårdshuvudman rörande sin verksamhet. Det ären
utredningens uppgift enligt givna direktiv utreda LOU äratt om
tillämplig vid landstings och kommuners tecknande sådana avtalav

vårdgivare.med en
vårdgivareEn såledeskan teckna sjukvårdshuvudman-avtal medett

innebär vårdgivaren, eller i många fall vårdgivarensatt bolag,nen som
kan bedriva vård med bl.a. avtalad frånersättning sjukvårdshuvudman-

dvs. med offentlig finansiering. sådantEtt avtal föregås i dag inen,
vissa fall upphandlingsförfarande i enlighet medett LOU. Detta skerav
vid tecknande vårdavtal med de flesta slag vårdgivare. Vidav av
ingående andra avtal s.k. samverkansavtaltyper med enskildaav av
läker och sjukgymnaster genomför landstingen i dag inte något
upphandlingsförfarande. Dessa ingåsavtal i huvudsak efter det att
vårdgivaren läkare eller sjukgymnast anmält sitt intresse tillen en- -
landstinget för få sådantteckna avtal såledesochatt förklaratett sig
villig erbjuda viss tjänst med offentlig finansieringatt enligt LOLen
eller LOS. Om landstinget sig ha behov den erbjudna tjänstenanser av
kan eventuellt avtal mellan vårdgivaren och landstingetett därefter
komma till stånd.

Det finns antal verksamma vårdgivareäven med offentligett finan-
siering enligt ersättningslagama LOL och LOS inte någottecknatsom
avtal sjukvårdshuvudmannen.med Rätten till offentlig finansiering har
då i stället uppkommit särskilda Övergångsbestämmelser segenom
vidare under avsnitt 3.9.2.

Det genomförs således redan i dag upphandlingsförfarande vidett
upphandlande enheters köp olika "mjuka" tjänster, däribland ävenav
olika hälso- och sjukvårdstjänster, från producenter. Upphand-externa
lingskomrnittén konstaterar i sitt delbetänkande överlämnats tillsom
finansministern i december 1999 allt fler köpatt görs genom
anbudsförfarande i konkurrens. Samtidigt har, konstaterar kommittén,
konkurrensen i de enskilda upphandlingarna ökat.
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alternativabegreppetInnebörden8.2 av

driftformer

verksamhetsådanbetänkandei dettadriftformeralternativaMed avses
iförvaltningsforrn,idrivaskunnaskulledrivits ellerhar men somsom

ellerprivaträttsligdrivastillöverlämnasstället personatt enav
Verksamhetenstiftelse. ärelleraktiebolagorganisation t.ex. ett en

finansierad.offentligtdelviselleröverlämnandet heltefterdock även
skall kunnaeller kommunlandstingutgångspunkt förEn att ett en
landstingetuppgiftenutföraför ärproducent attanlita attexternen

Förutsätt-verksamheten.drivaföri lagstödhareller kommunen att
tillöverlämnasförvaltningsuppgift skall kunnaförningarna enatt en

RF. Därtredje stycket6 §i ll kap.angivnaprivat entreprenör är anges
samfällig-förening,bolag,tillöverlämnasförvaltningsuppgift kanatt

myndighetsutöv-uppgiftenInnefattarindivid.enskildellerstiftelsehet,
stöd lag.meddet skeskallning av

och andra16 första§intagits i 3 kap.harbestämmelseMotsvarande
HSL.stycket18 § femtetredje stycket§och i 3KommL samtstyckena

föregåsmåsteöverlämnande ettKommLI även ettatt avanges
måste godkännafullmäktigeinteinnebärfullmäktigebeslut. Detta att

övergri-fattarfullmäktigetillräckligtenskilt avtal. Det ettvarje är att
skeverksamhetenlåta driftenmöjligheternabeslutpande att avom

driftformer.alternativainom
drift-betänkandei dettabehandlas ärdriftformeralternativaDe som
utfö-enskildamedkundvalssystemföretag,kommunalaentreprenader,

tjänster.enstakaoch köp avrare

Driftentreprenad

landsting,eller ersätt-kommuninnebärDriftentreprenad motettatt en
uppgiftvissförproducentanlitarutförda tjänster,ning för extern enen

landstingetsellerinom kommunensutförtsskulle ha egenannarssom
olika slag. Enkanverksamheternaentreprenaddrivnaregi. De avvara

äldreboende försärskiltdriftenöverlämnaexempelviskankommun av
fall kan övertaoffentlig regi. I detta entreprenörendrivits itidigaresom

verksamhet. Ettuppbyggdredanverksamhetslokalema och entrepre-en
ingårsjukvårdshuvudmannenockså innebära ettnadkontrakt kan att

förverksamhetskall driva vissi lokalervårdgivareavtal att egnaenom
vård-överenskommadå exempelviskan attpatienter. Parternaenskilda

vissmedpatienterbehandlaochverksamhetskallgivaren enstarta en
överlåtitlandstinget har,ellerKommunendiagnos. trots att upp-man

därföroch harverksamhetenför attdetgiften, kvar ansvaret seyttersta
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till anlitadeden uppfyller de bestämmelserentreprenören gälleratt som
för Innehålletverksamheten. i entreprenadavtalet därför enligtär rege-
ringen 1993/94: 188, Lokal demokrati,prop. sid. 40 vikt förstörstaav

kommunen eller landstinget skall kunna fullgöra sittatt ansvar
sina medlemmar.gentemot

Entreprenadavtalet vid sidan de associationsrättsligaär och deom
särskilda regler gäller enligt bl.a. HSL och LYHS det styrsom som
verksamheten densedan överlämnats.

Kommunala företag

Kommuner och landsting har enligt 3 kap. 16-19 §§ KommL rätt att,
efter beslut fullmäktige, lämna vården kommunalöverav av en ange-
lägenhet till privat Kommuner och landsting såledeskanett organ.
välja driva verksamhet i privaträttslig form.att

I 3 kap. 16 § regleras förutsättningarna för företagsbildning. De
legala villkoren gäller för överlämnande kommunalsom av en ange-
lägenhet till kommunen eller landstinget helägt företagett regleras iav
3 kap. 17 till delägda företag i 18 § och till företag ägssom av annan

kommunen eller landstingetän i 19
Kommunala företag betraktas privaträttsliga "för vårdsom organ av

kommunala angelägenheter" prop. 1990/912117 sid. 161 och 1990/91
KU38 sid. 43. Bolaget således driva kommunal verksamhet. Näranses
kommunen eller landstinget överlämnar vården kommunalav en
angelägenhet till privaträttslig organisation enligt 3 kap. 17-18 §§en
KommL verksamheten liksom dåär ägarstrukturen den i 19§är-
angivna betrakta enskild, kommunenatt eller landstingettrots attsom-
helt eller delvis subjektet SOUäger 1982: 13, sid. 54.

Kundvalssystem med enskilda utförare

Det föreligger, tidigare alternativnämnts, driftform, pri-som nären en
utförare anlitas inom förvat kundvalssystem med enskildaramen

utförare, eller s.k. checksystem. Kundvalssystemetett förekommer
inom olika kommunal verksamhet,typer bl.a. inom äldreomsorgen.av
Kundvalssystemet i första handär för öka valfrihetenett försystem att
användarna.
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enstaka tjänsterKöp av

utförare förprivataanlitatsedan längelandsting harochKommuner
äldre ochförboendeolika formeritillhandahålla tjänsterbl.a. av

utformade förofta särskilttjänster atthandikappade. Dessa är passa
frånstyckvis ellerköpsPlatserna ettbehov.individersenskilda avropas

driftformeralternativakartläggningdenEnligtramavtal.ingånget av
framgår indivi-Kommunförbundet 1997Svenska attgjorts avsom

vårdbehovetmålgrupper, därspeciellaförvanligastavtalduella är av
förutses.inte kunnatsituationerför akutaochosäkert,är som

huvudmannaskapetoffentligaDet8.2.1

iinnebärhuvudmannaskapet entreprenörnäroffentligaDet att gesen
landstingsdrivenellerkommunal-driftenombesörjauppdrag att enav

iverksamhetfråga offentligfortfarandedetverksamhet är om
kommuninvånarna eller användarna.förhållande till

fort-huvudmani egenskaplandstingetellerKommunen avansvarar
Enligtentreprenaddrivna verksamheten.innehållet i denfarande för

ellerdärför innan kommunfullmäktigeskall19 § KommL3 kap. en-
tillangelägenhetvården kommunalöverlämnarlandstingett av en

tillförsäkraslandstingetkommunen ellernågon till att enseannan -
innebärfölja verksamheten. Dettaochkontrolleramöjlighet att upp

medbefattninglandsting fortfarandeellersåledes kommuner taratt
Verk-löpande driften.frågor inte hör till denverksamheten i alla som

landstingskommunalkommunal elleralltjämtsamheten är ange-en
överlåtit drif-landstinget har,ellerlägenhet. Kommunen trots att man

och skallverksamhetenfördettjänsten, kvar ansvaretyttersta seten av
kvalitets-bestämmelser ochuppfyller deanlitade utförarentill denatt

måste därför avtals-Enligt regeringengäller för denna.krav mansom
förskapa garantiersärskilda villkor entreprenörenvägen attgenom

Vidareoffentlig förvaltning.gäller förreglerbeaktar de allmänna som
kvalitativainnehålla kvantitativa ochderegeringenavtalen enligtbör

enligtmåsteverksamheten. Avtalen dessutommål förgällersom
vid behovlandstinget möjlighetellerregeringen kommunen attenge

slå fel 1993/94: 188.verksamheten skulle prop.avtalethäva om
mål, inrikt-verksamhetenslandstinget beslutarKommunen eller om

insatserutvärdering, eventuella kompletterandeuppföljning ochning,
inte kansådana uppgifter den offentlige huvudmannensamt somom

såsomfatta beslutöverlåta producententill den t.ex.attexterna om,
och avgifter.taxor
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sjukvårdsverksamhetHälso- och kan naturligtvis bedrivas heltäven
i privat regi till offentlig finansiering. dessarätt I fallutan intesvarar
landstinget eller kommunen i egenskap huvudman för verksam-av
hetens innehåll. privatDen bedrivna och privat finansierade hälso- och
sjukvården i Sverige tämligen blygsam.är Det dock vanligtär att
exempelvis kiropraktorer och driver verksamhet avtalnaprapater utan

sjukvårdshuvudmannenmed till offentlig finansiering förrätt till-om
handahållen vård.

Den offentlige huvudmannen kan överlämna viss drift offenligtav
bedriven och skattefinansierad verksamhet till privaträttsligen person.
I debatten har ofta marknadsorientering, konkurrensutsättning och
bolagisering på missvisande betecknatssätt privatisering.ettm.m. som
Med begreppet privatisering i detta betänkande, det allmännaavses att
frånhänder sig för uppgift tidigare bedrivits iansvaret offentligen som
regi eller i fall med stöd offentliga medel.vart Det allmännaav

såledesavvecklar både driftansvaret och finansieringsansvaret för
verksamheten SOU 1995:105; Konkurrens i balans, sid. 39 f..
Överlämnande kommunal eller landstingskommunal angelägen-av en
het till privaträttsligt enligt 3 kap.ett 17-19 KommL innebärorgan
med denna definition inte någon privatisering.

8.2.2 Sjukvårdshuvudmannens olika roller

Sjukvårdshuvudmannen måste beakta sitt för kostnadsutveck-ansvar
lingen och till tillgängliga utifrån fastställdaatt kvalitetskri-se resurser
terier utnyttjas på effektivast möjligaste Samtidigtsätt. har sjukvårds-
huvudmannen enligt HSL det huvudsakliga för hälso- ochansvaret
sjukvården och har till vårdgod ochatt skallatt kunnase omsorg
erbjudas alla oberoende den enskildes ekonomiska förhållanden.av
Därutöver har sjukvårdshuvudmannen producent hälso- ochsom av
sjukvård för den produktionen och det arbetsrättsligaävenansvar egna

följer detta.ansvaret som av
Ett exempel på hur sjukvårdshuvudmannens olika roller kan sam-

manblandas Samverkansdelegationen,är, påtalat sjukhusenssom när
verksamhetschefer får avgörande inflytande huruvidaett över privata
specialistläkare inom specialitet, inomutövasen som
verksamhetschefens sektor, skall medges etablering med offentlig
finansiering eller inte SOU 1997: 179 sid. 191.

Samverkansdelegationen påtalade vidare Svenska Kommunför-att
bundet i sin bok "Kommunalt handlingsprogram för konkurrens" tagit

frågan jäv. Kommunförbundet betonade därvidupp viktenom attav
hålla isär rollerna "köpare" och "säljare" dennär verksam-som egna
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medkonkurrensbud ilämna externamöjlighetheten attges
oacceptabeltheltdetframhöllsexempel är attSomanbudsgivare. att

anbudinterntutformningen ävenför ettavsvararsompersonersamma
ideltarförfrågningsunderlag ochutformningenför avsvarar

anbudsprövningen.
myndig-offentliga1.99ikonstateradeKonkurrensverket attrapport

ökadilandsting,ochfrämst kommuner1990-talet,underheter
verksamhetsinkonkurrensutsättabörjatutsträckning genomatt egen

deltagit iregindeninomverksamheterharOftastanbudstävlan. egna
sådantiharMyndighetenanbud.lämnatävlandenna egetattgenom

producent/utförare. Dessabeställare/finansiär ochbåde rollenfall som
Konkurrensverketsmotstridiga.Konkurrensverketenligtroller kan vara

genomförasvårtsådant fall haftimyndigheternaerfarenheter attär att
valobjektivtanbudsgivning och göraregelrätt ettexternegenen

många i dessafall haranbudsgivare. Iochmellan externegen
utförarendenKonkurrensverket,enligtsituationer, gynnats.egna

verksam-ansåg SamverkansdelegationenbakgrunddennaMot att
vårdproduktionen inte bör avgö-offentligainom denhetschefer ettges

ellerskall medgesprivat etableringhuruvidainflytanderande över en
uppträdaenligt delegationen,inte heller,Verksamhetschefen börinte.

vård.privatköpare avsom

bedömningUtredningens8.3

upphandlingssynpunktfrånbedömning: DetUtredningens är en
finansierings-beställar- ochsjukvårdshuvudmannensfördel om

långtsådriftformervård bedrivs i alternativaför somsomansvar
sjuk-hälso- ochfrån produktionendenmöjligt egna avsepareras

vård.

driften verk-sjukvårdshuvudman beslutar överlämnaOm att enaven
upphandlingoffentligkan reglernatill producentsamhet extern omen

ingenregleringentillämpliga. Syftet medbli är värna attatt om
särbehandlas.sådant leverantörerfårupphandling sättgöras attett
affärsmässigtgenomförasupphandling den skallför allGrunden är att

i konkurrens.och
för offentliggrundprinciperföljer beskrivning gällandeNedan aven

både ochgäller vid all upphandling,upphandling. Dessa principer över
sid. 19 ffVägledning till 6 LOU, 1999,jfr. kap.under tröskelvärdena

kansliet vid NOU.utgiven av
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affärsmässighetpåKravet

fastslås huvudregeln affärsmässighet. Av bestäm-I kap. 4 § LOU1 om
framgår upphandling genomförasskall med utnyttjandemelsen att av

konkurrensmöjligheter finns och i övrigtde genomförasävensom
affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behand-

ovidkommande hänsyn.las utan
förarbeten till viktigaste iI LOU "ett de inslagen EG:sattanges av

upphandlingar påreglering upphandlingen skall ske marknadensattav
och det marknaden kanvillkor de bästa villkoren. Det där-är ärsom ge

fårför angeläget marknaden tillfälle arbeta" se 1992/93:88att att prop.
sid. 59.

enligt utredningens uppfattningDet viktigt detär poängteraatt att
fårinte uppkomma snedvriden framgårkonkurrens. Dettaen av

bestämmelsen kravet upphandlingen skall genomförasattgenom
affärsmässigt.

befintliga konkurrensmojligheterKravet på utnyttjaatt

den iMed 1 kap. 4 § LOU fastlagda regeln de konkurrensmöjlig-att
heter finns åsyftasskall utnyttjas bl.a. den upphandlandeattsom
enheten i fårupphandling inte ställa krav ären som mer

RÅkonkurrensbegränsande nödvändigt. har iRR dom ref.än 1997 40
förklarat upphandling skulle i fall där dengörasatt etten om
upphandlande enheten vid köp arbetsmarknadsutbildning B-tjänstav
hade krävt i sin anbudsinfordran anbudsgivama skulle lämnaatt
uppgift vilka kostnader anbudet grundade sig och påslagvilkaom

gällde för de olika kostnaderna anbudsgivarens beräknadesamtsom
vinst för det fall anbudet skulle Kravet enligt RRantas. var
konkurrensbegränsande och stred huvudregeln affärsmässighet.mot om

innebärRegeln också förfrågningsunderlag påskall utformasatt ett
sådant upphandlingen inte så någonsätt speciell leverantöratt styrs att
favoriseras på andra leverantörers bekostnad. RR har i dom i januarien

mål1999 6017/97 huruvidaprövat upphandling tandvårds-nr en av
tjänster förenlig med kravet på affärsmässighet. Landstinget hadevar
ställt krav leverantör åtaskulle sig föratt all tand-samma ansvaret
vård för barn och ungdomar inom tio betjäningsornråden i länet. RR
ansåg endast leverantör, Kronbergstandvårdatt AB, bolag ägten ett av
landstinget och tio ekonomiska föreningar, i realiteten haft möjlighet

inkomma med anbud i enlighet förfrågan.att med Landstinget hade
därför kräva anbud på hela den aktuella tandvårdenatt brutitettgenom

bestämmelserna i l kap. 4 § LOUmot upphandlingen skallatt görasom
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ochfinnskonkurrensmöjligheterdeutnyttjandemed genom-somav
någraanförtinte hadelandstingettilladeRRaffärsmässigt.föras att
tand-aktuelladenpå delaranbudinteskäl förbärande acceptera avatt

vården.

icke-diskrimineringprincipenLikabehandlingsprincipen om

§4i kap.föreskrivs lhänsyn"ovidkommande"utanbegreppetI som
centraltsid. 60,1992/93:88uttalande i ettenligtligger,LOU prop.

ochlikabehandlingprincipennämligenupphandlingen,för ommoment
propositionenIEG-fördraget.iartikel 12jfr.icke-diskriminering

för dentill grundliggaprincip kandenna sägasvidarenämns att
Reglernainom EG.beslutatsdirektivregleringdetaljerademycket som

upphandlingeniförsvåra möjligheternai syfteutformade attattär
därmedochobehörigtleverantörervissamissgynnaeller ettgynna

konkurrenssnedvridande sätt.
kansliNOU:s seenligtmedför bl.a.på likabehandlingKravet
fårinte lämnaupphandlande enhet6 LOUVägledning till kap. att en

innebärupphandlingar dettakommanderörandeinformation attomut
jämfört medsärbehandlasinformationfår dennaanbudsgivare som

informationen.fårinteanbudsgivare som
lika-behandlat överträdelserdomariEG-domstolen har ett avpar

upphandlandebl.a.Domstolen harbehandlingsprincipen. attansett en
anbud inteanbudsgivare,medförhandlingarinlettenhet varsensom

måljfr.brutit principenförfrågningsunderlaget,uppfyllde krav i mot
3353.Danmark, REG 1993EG-kommissionenC-243/8O mot s.

Proportionalitetsprincqøen

skallframgår upphandlande enheten§ LOU denkap. 4Av 1 att
åligger denföljer det intefinns.uppsöka den konkurrens Därav attsom

Detför konkurrens.enheten skapa förutsättningarupphandlande att
kravsig marknaden. Deåligger däremot det allmänna öppnaatt mot

kravfår avvägda dettaupphandlingen ställas skall därför motsom vara
krav restriktivt.eventuellt begränsande användasoch

förutsebarhet och öppenhetPrincipen om

så möj-konkurrenssituationen skall bli verklig och effektivFör att som
kansliet vid till 6 LOU sid.ligt det enligt NOU se Vägledning kap.är

avgörande betydelse potentiella anbudsgivare kan förutse och21 attav
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söka information hur upphandlande enhet vid upphand-om en agerar
lingar, inte föreligger formella pådet krav annonsering. Ettäven om
förfrågningsunderlag måste fullständigt och tydligt, kriterierdevara

skall användas för utvärdering inkomna anbud skall ochsom av anges
möjligt rangordnade. En anbudsgivare såledesskall kunnavaraom

erhålla fullständig information efterfrågasdet så denneattom som
sådärigenom kan lämna fördelaktigt anbud möjligt.ett som

Förbud lokala hänsynmot

Varken upphandlingsdirektivet eller LOU medger lokala hänsynatt tas
vid upphandlingen. Vid upphandling hade kommun i Västergöt-en en
land bestämt sig för inte det anbud det fördel-att anta mestsom var
aktiga enligt anbudsvärderingen anbud denutan antog ett annat av
anledningen det anbudsgivande lågföretaget i kommunen och där-att
för bidrog med arbetstillfällen sådantdär. Ett förfarande strider mot

såvälregler i EG-fördraget, upphandlingsdirektivet kravetsom
affärsmässighet enligt LOU jfr. Kammarrätten i Jönköpings beslut i

Ävenmål 3312-97. EG-domstolen har behandlat frågan särbehand-om
ling geografiska skäl och funnit detta strider fördraget jfr.attav mot

mål C-21/88 Du Pont de Nemours Italiana SpAt.ex. Unitämot
sanitaria locale No 2 di Carrara, REG 1990 sid. 889.

Sammanfattning

Om kommunen eller landstinget beslutar konkurrensutsätta vissatt
verksamhet, kan genomförande upphandlingsförfarande bliettav
aktuellt. Skall upphandlingsförfarande genomförasett det enligtär
utredningens mening avgörande betydelse det kan påske såattav ett
objektivt vis möjligt. Detta inte minst för upprätthålla förtroen-som att
det för den offentliga upphandlingen.

Det enligt utredningensär uppfattning viktigt sjukvårdshuvud-att
vid sina upphandlingar följer de generella principermannen EG-som

och LOU föreskriver.rätten Den förnämnaren EG:sgemensamma
regelverk denär marknaden.öppna I detta begrepp ligger omsorgen om

ingen upphandling får påatt sådantgöras leverantörersättett att sär-
behandlas. Grunden för all upphandling skall den sker iattvara
konkurrens. Inga ovidkommande fårhänsyn tas.

För kunna genomföra upphandlingaratt uppfyller dessa krav ärsom
det enligt utredningens uppfattning fördel sjukvårdshuvudman-en om

beställar- och finansieringsansvar för vårdnens bedrivs isom
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frånså långt möjligt dendriftformeralternativa separeras egnasom
sjukvård. Utredningen därför, i likhetochproduktionen hälso- anserav

offent-verksamhetschefer inom denSamverkansdelegationen,med att
avgörande inflytande valetvårdsektom inte börliga överett avges

utförare.
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frågorarbetsrättsligaVissa9

Inledningl

enskildedenanalyserautredningenskalltilläggsdirektivenEnligt om
främstsjukvårdshuvudmannenförhållande till äri attyrkesutövaren se

enskild företagare.elleruppdragstagarearbetstagare,som en
landstingen och kommunerna,situationerflertal närfinnsDet ett

sjukvården använderochinom hälso-sjukvårdshuvudmannen,nedan
Sjukvårdshuvudmannen kansinpersonalsig än exem-egen.annanav
uthyrningsföretag täckaförsigvälja användapelvis ettattettatt av

personalbehov.kortsiktigt
verk-sjukvårdshuvudmannen läggertillfällenfinns närDet utäven

utföra uppdraget.kan själventreprenad. Entreprenörensamheten
fåockså personal anställd ochhahon kan även överellerHan ta perso-

tillämpliga.övergång verksamhet blirbestämmelsernanal avomom
låter före dettaavknoppningarockså fråga därDet kan manvara om

utförtde tidigareverksamhetdrivaanställda ochstarta somsom
anställda.

eller kom-anställda inom landstingetförekommaDet kan även att
anställningverksamhet sin ordinarievid sidandriver omegenmunen

sjukvårdshuvudmannen väljer anlita.attsom
måstebedömningutredningen för denkapitel redogördettaI som

situationerfrågan yrkesutövare, i deför kunna avgöragöras att enom
anställd, uppdragstagarefrämstskall analysera,utredaren är att somse

redogörs för bestämmelserVidare över-företagare.eller omegen
förövergång möjlighetenverksamhetpersonal vidtagande samtavav

verksamhetvissi samband medupphandlande enhetenden attatt, en
upphandlingenvinneruppställa krav denkonkurrensutsätts, att som

anställda.skall överta
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bedömningUtredningens9.2

Personalinhyming9.2. 1

sjukvårdshuvudmannenDå använderbedömning:Utredningens
föreliggeruthymingsföretag för täcka personalbehovsig att ettettav

sjukvårdshuvudmannenarbetsgivaransvar förnormalt inget gent-
i situation uthymings-inhyrda personalen. Det dennaden äremot

Någon tillämplig slutsats kanarbetsgivare. generellföretaget ärsom
sjukvårdshuvudmannenavtalsförhållande mellaninte dras ettomav

pågått lång tiduthymingsföretaget under ochoch avsetten samma
måste samtligaI stället bedömning omständig-arbetstagare. aven

fråganenskilda fallet innan kani detheter göras avgöras.

sjukvårdshuvudman anlitar uthymingsfirmaNär för täckaatt etten en
personalbehov, blir lagen 1993:440 privat arbetsförmedling ochom

arbetskraft uthymingslagen tillämplig.uthyrning av
uthyrning enligt 2 § uthymingslagen rättsförhållandeMed ettavses

arbetsgivare,mellan beställare och innebär arbetsgivarenatten en som
ersättning tillställer arbetstagare beställarens förfogande förmot att

utföra arbete hör till beställarens verksamhet. Arbetsgivaren skallsom
erhålla någonersättning i form för uthymingsverksarnhet skall före-att
ligga enligt lagens mening. Storleken ersättningen saknar betydelse.
Lagen tillämplig verksamheten drivs i vinstsyfte ellerär oavsett om
inte.

såuppbyggd arbetstagarenLagen skall anställd hos uthy-är att vara
tjänstgöra inhyraren.hos Det uthyraren/arbetsgivarenärraren men som
arbetstagaren skall tjänstgöra. Det ankommer emellertidavgör om

inhyraren/beställaren i detalj hur arbetet skall utföras. Hansavgöraatt
skyldighet därvid lag uppkommer grund avtalet mellan inhyrarenav

uthyraren och föreligger inte något anställningsförhållandeoch det
mellan inhyraren och arbetstagaren.

De rättigheter och skyldigheter arbetstagaren har följer primärt av
författningarlagar och andra och anställningsavtalet mellanav

uthyraren och arbetstagaren
.

Normalt föreligger någotinte arbetsgivaransvar försett
sjukvårdshuvudmannen den inhyrda ipersonalen. Det ärgentemot
denna situation uthymingsföretaget Någonarbetsgivare.ärsom
generell tillämplig slutsats kan emellertid inte dras ettom
avtalsförhållande sjukvårdshuvudmannenmellan och uthymingsföre-

pågått långunder tid och arbetstagare. Ett kriteriumtaget avsett samma
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uppkommit mellan inhyrarenanställningsförhållande kan haför att ett
kaninhymingen. Dettalängdenkanpersonaleninhyrdaoch den vara av

inhyrdförlångvarigt arbetemycketvidfalletsannolikt ettvara
anställning.påminnerinhyrareochpersonal hos om ensomsammaen

i detomständighetersamtligabedömningmåstefalldessaI aven
frågan kan besvaras.innanfalletenskilda göras

rekryte-oönskadför förhindrareglerfinnsuthymingslagenI att
anställningfrån sinsigarbetstagareEnringsverksamhet. sagt uppsom

punkt 2får inte enligt 4 §uthymingsföretaganställning hosoch etttar
månader efter dettidigarearbetsgivareförratill sin än atthyras ut sex
får heller inteupphörde. Arbetstagaredenneanställningen hos genom

anställning hosnågot hindraspåi avtal eller sättvillkor att taannat
hosutfört arbeteutför eller hardebeställare/inhyrare som

oaktsamhetuppsåtligen ellerarbetsgivareOm§ punkt l.4 aven
förstaenligt §bestämmelser kan denne 7strid dessaihandlar mot

6 förbjudet för denvidare enligt §till böter. Detstycket dömas är som
ersättningelleravtalaarbetskraft begära,hyr emottaatt avut om

uppsåt-eller anvisa dem arbete. Denerbjudaförarbetstagare att som
enligtbestämmelse dömsbryter dennaoaktsamhetellerligen motav

månader.fängelse iböter eller högststycket till§ andra7 sex

vårdgivareEntreprenadavtal med enskilda9.2.2

fråga ochsamverkansavtalbedömning: IUtredningens om
vårdgivarens arbetsrättsliga situationvårdavtal enskildeskall den

utgångspunkt i endast vissa omständigheter. Imedinte avgöras
måste enskilt fall. Endasthelhetsbedömning i varjestället görasen

vårdgivare enligtkan enskild verksamundantagsvis är sam-en som
vårdavtal anställd landstinget ellerverkansavtal eller ses som av

kommunen.

sjukvårdshuvudmannen vårdgivare firmaDå anlitar med ochev egen
vården,själv utför uppdraget/den avtalade exempelvis läkare,som en

eller barnmorska lagen privat arbetsförmed-sjukgymnast ärenen om
då sjukvårdshuvud-inte tillämplig. heller lagen tillämpligling Inteär är

sådananlitar avknoppad verksamhet beskrivs i avsnittmannen en som
för utförande viss tjänst.5.8 av en

tillhandahållernämnda fall vårdgivaren, påI och utför grundovan
vårdavtal sjukvårdshuvudmannen,eller samverkansavtal med vissaav

erhålleroch för offentlig finansiering. Frågantjänster detta som upp-
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vårdgivarei dessa fall arbetstagare ellerkommer är är atten seom som
uppdragstagare.

saknas definition begreppetsvensk arbetsrätt arbetstagare.I en av
fåttbegreppet har i stället fastställas domstols-Innebörden genomav

Arbetstagarbegreppet dock tvingande. skallavgöranden. Detär
utifrån förhållandeoch samtliga iobjektiva grunder, det enskilda fallet,

arbetstagarförhållandeföreliggerdet eller inte.avgöras ettom
flertal kriterier har uppställts till hjälp vid avgörande huru-Ett av

anställningsförhållande eller uppdragsförhållande förelig-vida ett ett
ger.

Rekvisiten enligt praxis talar för anställningsförhållandeettattsom
föreligger är:

Förhållandet mellan skall i princip grundat avtal.parterna0 vara
påAvtalet skall den förarbete denut att parten presterar0 ena

åtagerandra räkning och den sigattpartens part att presterasom
självarbetet skall delta eller vid bedömning förhand kanen

förutsättas delta i arbetet.
Den arbetspresterande har ställt sin arbetskraft till förfogandeparten0

eftersomallt arbetsuppgifter har uppkommit.
Arbetsuppgifterna varierat.har
Förhållandet emellan kan stadigvarande ellerparterna vara av mer
regelbunden karaktär.
Avtalsparten har varit förhindrad grund tid krafterocht.ex. att0 av
inte räckt till, samtidigt utföra liknande arbete betydelse föratt av
någon annan.
Att avtalsparten beträffande arbetets utförande, arbetsplatsen eller0
arbetstiden har varit underkastad bestämda direktiv eller kontroll
från inhyraren.

avtalspartenAtt har haft i arbetet använda maskiner, redskap,att0
råvaroreller har tillhandahållits inhyraren.som av

Att avtalsparten fåtthar ersättning för direkta utlägg, för tjän-t.ex.0
ersättningen för arbetsprestationen åtminstone delvissteresor, att

utgåtthar i form garanterad lön och han eller hon allmäntattav sett
i ekonomiskt eller socialt hänseendeär jämställd med arbets-en

tagare.
Särskilt torde den omständigheten den arbetspresterandeatt parten
varaktigt knuten till sin inhyrareär underkastad dennes ledningsamt

och frågakontroll i tid, plats och för arbetets utförandesätt talaom
starkt för anställningsförhållande föreligger.att ett

De rekvisit talar för uppdragsförhållande föreliggeratt ett är:som
Utföraren inte personligt arbetsskyldigär låta någonkan0 utan annan
utföra arbetet.
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Avtalsförhållandet tillfälligär natur.merav0
uppgifter.Arbetsåtgandet till vissabegränsatär0
arbetets utfö-beror bestämmerinskränkningarUtöver natursom0

skall utföras.arbetetsjälv hur, ochnär varraren
sig maskiner, redskap o.d.Utföraren använder av egna

får stå för utgifterna för arbetets genomförande.självUtföraren0
utförande helt beroende verksam-Ersättningen för arbetets är av0

resultat.ekonomiskahetens
jämställdekonomiskt och socialt hänseende medUtföraren iär en0

inom verksarnhetsgrenen.företagare
tillståndfått personligt eller myndig-har auktorisationUtföraren av0

fått firma registrerad F-skatt.het eller egen
avtalsförhållanderättsliga prövningen visst skallVid den ettav om

anställning inte samtligaeller helhetsbedömninggörs enses som en av
omständigheter i enskilda fallet.det Vid prövning har domstolarnaen

tagit hänsyn till omständigheterna kring hur uppkom-avtalet hart.ex.
mit.

vårdgivareUtredningen enskilda själva utför tjänsterattanser som
erhållerför offentlig finansiering påoch detta samverkans-grund av

vårdavtal sjukvårdshuvudmannen,avtal eller med endast undantagsvis,
efter samlad bedömning de enskilda omständigheterna, kanaven anses

anställd eller Vårdgivarenlandstinget kommunen. utför normaltavsom
i lokal han står Vårdgivarentjänsten eller hon själv för.egen som
i dessa fall i huvudsak själv för utgifter för arbetetsansvarar genom-

förförande och ersättningen arbetets utförande beroendeheltär av
verksamhetens ekonomiska resultat. Verksamheten ocksåbedrivs ofta,

vårdavtalssituationen, vârdgivareni i firma registrerat.egen som
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företagEntreprenadavtal med9.2.3

sjukvårdshuvudmannen vidOmbedömning:Utredningens entre-
uppstårflera anställdamedmed företagavtalträffarprenader

undantagsfall,iFöretagetinga problem.normalt utom varaanses,
anställd företaget.personaldenarbetsgivare är avsom

i principavknoppade företagetdetavknoppningSker är att seen
arbetsgivare.som

träffar avtal medvid entreprenaderlandstinget eller kommunenOm ett
på håll uppstårfleramed verksamhetanställdahar fleraföretag som

exempelvis träffa avtal medkanproblem. Kommunernormalt inga
tillhandahålla vissa omsorgstjänster.företaget skallföretagolika attom

någotmed respektive utförare ochträffar därvid inget avtalKommunen
anställningsförhållande uppstår inte. det enskilda bolagetdärför Det är

utföraskall arbetet.träffar anställningsavtal med de personer somsom
arbetsgivare den personaldärmedFöretaget ärär att somanse som

fråga litet företag medföretaget. Om det däremotanställd är ettomav
svårare uppdragsför-anställd kan detenbart avgöraatt ettomvaraen

anställningsförhållande uppstått. sådanhållande har En helhets-eller
omständigheter i det enskilda fallet,bedömning samtliga somav

föregående måste dåavsnitten, ske för kunna besvarabeskrivs i de att
frågan.

fråganavknoppningar blir där personalen skallVad gäller även om
förhållandei tilleller uppdragstagare,arbetstagareanses vara

sjukvårdshuvudmannen. avknoppning redogjorts för iMed somavses,
tidigareflera inom landstinget eller kommunenavsnitt 5.8, elleratt en

vilket driverföretag deanställda startar ett sammapersoner genom
tidigare utfört driververksamhet de anställda. Deslags som som

självständigt och utför tjänster uppdragdärefter verksamheten av
eller landstinget.kommunen

bedömning torde inte heller i nämndaEnligt utredningens det ovan
några svårigheter personalen isituation föreligga större avgöraatt var

avknoppningföretaget anställd. Sker detdet avknoppade ärär en
arbetsgivare.avknoppade företaget i princip att se som
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verksamhetsöver-vidArbetsgivaransvar9.3

gång

personalöver-reglernaEftersombedömning:Utredningens om
skallocharbetsgivarenförtvingandeLAS6 b§ ärenligttagande

förfrågningsunderlagetverksarnhetsövergång börvidtillämpas en
om regler.dessaupplysningarinnefatta

verksam-delellerverksamhetföretag,övergångVid av enett enenav
för arbets-reglersärskildagällertillarbetsgivarefrånhet annanenen

viddetLAS där6 b §finns i attBestämmelserna enangestagarna.
övergår grundskyldigheterochrättigheterverksamhetsövergång alla

övergångenförtidpunktenvidgällandeanställningsavtal ärde somav
medtillsammansarbetsgivarentidigareDenarbetsgivaren.den nya

ekonomiskaförarbetstagarenansvarigadock gentemotförvärvaren är
Bestämmelsernaövergången.företidensig tillhänförförpliktelser som

ellerprivativerksammade äralla arbetstagareförgäller oavsett om
övergång itillämplig viddock inteBestämmelsentjänst. ärallmän sam-

EG-direktivetbyggeri 6 b § LASRegelnkonkurs.medband om
detverksamheter,delarellerverksamheteröverlåtelse företag, avav

EEG.77/187överlåtelsedirektivets.k.
verksamhetsövergång ärbestämmelsernaFör avgöraatt omom

övergångföreliggertill detställningmåstetillämpliga avta enomman
betydelsei LAS. Detbestämmelsen ärenligtverksamheten stor omav

allatillräckligtinteidentitet. Detsin är atthar bevaratverksamheten
verksam-överlåtelsenomfattasrörelsepågåendetillgångar utani aven

skalldetbestående förenhetfortfarandeskall attheten varaenvara
arbetsuppgiftenomständighetenövergång. denEnbartfråga attenom

frågabehöver över-inte detövergått betydersådan att enomvarasom
verksamheten.gång av

uppställtSpijkers-domen,s.k.mål 24/85, deniEG-domstolen har
övergångbedömningenimedskallkriterierantal tas enav omett som

för sigisoleradeskall inte beaktasOmständigheterna utanskett.har var
förhållanden kringalla över-bedömningsamladskalldet göras aven

kriterier:följandeuppställerDomstolenlåtelsen.
verksamheten.ellerföretagetArten av

byggnaderexempelvistillgångar såsommateriellaföretagetsOm
övertagits.och lösöre har

överlåtelsen.tillgångar förvid tidenöverlåtna materiellaVärdet av
anställda.demajoritetenövertagitarbetsgivarenOm den4. avnye
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Om kunderna tagits över.
Graden likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen.av

förekommandeI fall den tidsperiod verksamheten legatsom nere.
frågaOm det verksamhetsövergång, övergårär automatisktom en

anställningsavtalen till förvärvaren. En arbetstagare har emellertid möj-
lighet anställningsförhållandetsig gårmotsätta till denatt att över nye
arbetsgivaren. såArbetstagaren skall i fall inom skälig fråntid det att
han blivit övergångenunderrättad meddela han inte vill överattom
till den arbetsgivaren;nye

I 7 § LAS stadgas sådan verksamhetsövergång iatt en som avses
6 b § inte i sig saklig grund för uppsägning.utgör Detta gäller dock inte

uppsägningar sker ekonomiska, tekniska eller organisatoriskaom av
skäl förändringardär arbetsstyrkan ingår.av

Arbetsdomstolen AD har i dom 1995 163 mellan Svenska Kom-nr
munalarbetarförbundet i fortsättningen betecknat Kommunal som

Ödåkrabusskärande och Swebus, Linjebuss och svarande prövatsom
frågan 6 b § LAS tillämplig vidär entreprenadskifte och huruvidaom
verksamheten bevarat sin identitet.

Omständighetema i det aktuella målet följande.var
Upphandlingen linjetrafik dåvarandei Malmöhus län ledde tillav
Swebus gick miste tidigareatt entreprenadkontrakt. Swebus sadeom

därför antal anställda. Kommunalett yrkade i måletstort bl.a.upp att
AD skulle ogiltigförklara Swebus uppsägningar och förklara deatt nya

ÖdåkrabussLinjebuss ochentreprenörerna inträtt arbetsgivare.som- -
Kommunal hemställde också AD skulle begära tolkningsbeskedattom
från EG-domstolen. Arbetsgivarpartema bestred yrkandet.

förordnadeAD i interirnistiskt beslut uppsägningama kunde full-att
följas och någon begäran tolkningsbesked frånatt EG-domstolenom
inte skulle AD konstateradegöras. i den följande domen måletde iatt
aktuella lagbestämmelsema i 6 b och 7 §§ LAS skulle tolkas i enlighet

överlåtelsedirektivetsmed innebörd och EG-domstolens praxis. För att
bedöma entreprenörsskiftena faller inom direktivets tillämpnings-om
område ställde frågorAD dels lagenlig överlåtelse hade skettom en
och dels denna hade "omfattat verksamhet eller delom verk-en av en
samhet". AD konstaterade i domen det EG-domstolensatt praxis föl-av
jer lagenlig överlåtelse kan ske tvåatt i först då den verksam-en steg;
het bedriverentreprenör tillbaka uppdragsgivarensom en tas ochav
sedan övergår från denne till Någon fonnaliseradentreprenör.en ny
överlåtelse med direkt rättsligt samband mellan den gamle och nye

krävs inte.entreprenören I "Spijkers-domen" har EG-domstolen upp-
sju omständigheter hargett betydelse vid bedömningen detsom av om

stabilär organiserad ekonomisk enhet går tillen över arbets-som en ny
givare och därmed bevarar sin identitet. I det aktuella målet övertog
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fas-fordon,administration,arbetskraft,varkenentreprenörenden nye
taladeDettafrån Swebus.tillgångarmateriellaandraellertigheter

sininte bevaratverksamhetenstyrka föravsevärdmedenligt AD att
verksamhetenövergångnågonvarförentreprenörskiftet,vididentitet av

bedömdes hainte ägt rurn.
börförfrågningsunderlagetanbudsgivare iUtredningen attanser en

6 b §verksamhetsövergång. Enligtpå reglernauppmärksammas om
berörsanställningardehuvudregelövergårLAS avsomsom

ochAnställningsavtaletautomatiskt entreprenören.entreprenaden
övergå arbetstagareninteskall dockanställningsförhållandet mot-om

sig detta.sätter

anställdaÖvertagande9.4 Krav av

närvarandeföri SverigeRättslägetbedömning: ärUtredningens
enhet vidupphandlandefrågangällerdetoklart när en upp-om en

förekommit, kanverksamhetsövergång intehandling, upp-trots att
deni LASgår reglernalängresådana krav änställa att somsom

anställning.berörda arbetstagareerbjudakontraktet skalltilldelas

visssamband medupphandlande enheten itänkas denkan attDet att en
upphandlandedenvill säkerställakonkurrensutsättsverksamhet att

tilldelassysselsättning hos den arbetsgivarefåranställdaenhetens som
denför detta kanupphandling. Ett skälkontrakt efter attvaraett en

ickekostnader förbärariskerar övertagenupphandlande enheten
bedriverupphandlingen självvid tiden förenhetenpersonal, om

reglertvingandegrundharLandsting och kommunerverksamhet. av
personal.omplaceringsskyldighetomfattandeLASi aven

linjetrafikavseendeGöteborgTrafiknämnden iupphandlingI aven
trafik-anbudförfrågningsunderlaget avseendeimed buss angavs

anställda hosskulleden uppdragetövervakning övertaatt vannsom
vidtjänstenSpårvagnar utfördeAB,Göteborgsden entreprenör, som

sådantansågnämndenOrsakenupphandlingen.förtiden att ettattvar
EG-direkti-överlåtelse företag.EG-direktivetåtagande följde avomav

bestämmelserinförlivats i svenskhar, rättnämnts,vet genomsom ovan
LAS.i bl.a.

ochansåg i Göteborgupphandlingen Länsrättenden aktuellaI
intemål 3696/1998 detKammarrättensi GöteborgKammarrätten att

skyldigskullenågot yrkesutövarei LAS förfanns stöd att varaen ny
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anställda. Villkoretöverta Övertagande anställda bedömdesatt om av
stå i strid påmed kravet affärsmässighet.

EG-domstolen har i det s.k. Beentjes-målet mål 31/87, REGnr
1988:4635 upphandlande enhet vid sin bedömningangett att en av
anbud skall beakta arbetsgivaren uppfyller vissa ekonomiska ochom
tekniska villkor visst anbud har det lägsta priset eller detsamt ärom
ekonomiskt fördelaktiga vid samlad bedömning beroendemest en
vilket alternativ den upphandlande enheten valt tillämpa. Iattsom
Beentjes-mâlet därutöver också upphandlande fårenhetattangavs en
uppställa villkor självaavseende uppdraget fråga,i så länge inte dessa
villkor används för utvärderingen anbudsgivaren uppfyllerav om
angivna tekniska och ekonomiska villkor anbudet har detsamt om

prisetlägsta eller det det ekonomisktär fördelaktiga och intemestom
stårheller i strid med andra EG-regler, förbudett.ex. mot

diskriminering.
måletI hade uppställts krav 70 den arbetskraftatt procent av som

skulle användas för uppfylla visst uppdrag skulleatt ett utgöras av
långtidsarbetslösa. sådantEtt villkor tillåtet så längeär det endast är
fråga villkor avseende själva utförandetett uppdraget. I doktri-om av

har "In Beentjes, the condition requiringangetts: the successfulnen
tender employ given number ofto unemployed long-terma or
unemployed for the execution of the works wouldContract not toseem
discriminate against tender from other member All tenders,states.
national otherwise, subject the conditions" Arrowsmith,toor are same
sid. 642.

Det finns således inte något generellt förbud uppställa kravmot att
på den upphandlande enhetensatt anställda skall så länge inteöver,tas
dessa villkor används för utvärdering anbud och inte heller står iav
strid med andra EG-rättsliga regler. Kammarrättens dom bör därför
tolkas restriktivt och avgörande i det enskilda fallet.ett Deses som
särskilda omständigheterna måleti de anställda denattvar som upp-
handlande enheten, Trafiknämnden i Göteborg, ansåg denatt nye
trafikövervakaren borde inteöver, anställdata hos denvar
upphandlande enheten själv hosutan Göteborgsentreprenör,en annan
Spårvagnar AB. Det kan så kammarrätten ansåg det inteattvara att
kunde affärsmässigt upphandlande enhet uppställa villkorvara av atten
avseende anställda hos juridisk Vidare kanen annan person.
kammarrätten ha andra trafikövervakareansett att kan ha
diskrirninerats i förhållande till Göteborgs Spårvagnar AB, eftersom
detta bolag inte behövde någraöver anställda alls.ta

Även det kan finnas stöd för uppställa kravom denatt att upp-
handlande enhetens anställda skall denöver vinnertas av som upp-
handlingen rättslägetär för närvarande oklart i Sverige. Kammarrättens
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LOUstridstå i attskulleså motförstås detockså kunna attskulledom
anbuds-hindrardeteftersomanställda,på övertakravuppställa att

organisationen.denenbartutnyttjafrån egnagivare att
frågormedbl.a.NOUarbetarinhämtatutredningenvadEnligt

vidKanslietupphandling.vidanställdaÖvertagandeavseende av
avseendehållningrestriktivintagitnulägetifalliharnämnden envart

villkoruppställa attenheterupphandlande omattförmöjligheterna
kammarrättenstillhänvisningmed ovanbl.a.skallanställda över,tas

kravtillinställningpositivhaftdockharKanslietnämnda dom. meren
hartjänst ettfalli detskall mottagaren enanställda övertas avpå att

upphandlandedenmedrelationenikontinuitetbehovsärskilt av
omsorgsområdet.vård- ochsåsom inompersonal,enhetens





175Upphandling konkurrensoch1491999:SOU

konkurrensochUpphandling10

Inledning10.1

upphandling.offentligreglersärskildainnehåller inteEG-fördraget om
principer ärgrundläggandeflertalinnehåller det somettDäremot

såvälupphandlingvidupphandling, dvs.offentligvidtillämpliga även
kapitelframgårprincipervilatröskelvärdena,under avöversom

skyldig10art.solidaritetsprincipen attenligtmedlemsstatVarje är
iefterlevnadEG-rättenssäkerställeråtgärderlämpligaallavidta som

medlemslandet.det egna
icke-principenprinciperviktigaste ärEG-fördragetsEn omav

grunddiskrimineringallstadgas12artikelI att avdiskriminering.
offentliginnefattarprincip ävenförbjuden. Denna upp-nationalitet är

fårinteförfrågningsunderlagexempelvisinnebärhandling. Detta att ett
uppfylla.kanleverantörersvenskaendastinnehålla krav som

alltillämpligÄven inom EG-rätten ärlikabehandlingsprincipen
princip inne-tröskelvärdena. Dennaundersåvälupphandling över som

deltaförutsättningarså likaskall attalla leverantörer sombär att ges
likatillseenhetenupphandlandemåste den attSåledesmöjligt.

finnsinformationenochleverantörerallatill attinformation lämnas
samtidigt.leverantörerför allatillgänglig

Principenupphandling.vid allgällerProportionalitetsprincipen
får ställaupphandling inteienhetenupphandlandedeninnebär att en

ändamålsenligt förochbehövs ärpå leverantören änkravstörre som
medsambandnaturligtskall haupphandlingen. Kravenaktuella ettden
dis-uppgifttäckas. Enskalldet behovtillstå proportionioch somsom

upphand-aktuellaför denmåste relevantleverantörkvalificerar varaen
betydelse.oväsentligoch intelingen avvara

vid allgällerdenöppenhet och ävenPrincipen transparens, somom
enhetenupphandlandedenför attskyldighetinnebärupphandling, en

tillvägagångs-praktiskadetochupphandlingarinformationlämna om
tillgång tillfåför leverantörerrättigheten attvid dessa samtsättet

ochrättighetertill vilkakännerså i förvägdeinformationdenna att
således för leverantörernaskallföreligger. Detskyldigheter varasom

vidtaenhet kommerupphandlandeåtgärder attvilkaförutsebart en
påexempel ärviktigtEttupphandlingsprocessen. transparensunder
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påkravet förfrågningsunderlaget fullständigtatt är och tydligt och att
utvärderingskriteriema möjligt rangordnade.är Leverantören måsteom
kunna förstå vad den upphandlande enheten efterfrågar så han kanatt
lämna anbud ochrätt dess fördelar.poängtera I begreppetett öppenhet
ligger alla leverantörer så önskar har få förfråg-att delrätt attsom av
ningsunderlag och inkomma med anbud.

Principen ömsesidigt erkännande innebär intyg och certifikatom att
utfärdas medlemsstat skall gällande också isom av en anses som en

annan.
Europeiska rådet har, redogjorts för i kapitel fattat beslutsom om

nödvändigheten förverkliga inreatt marknad. Bestäm-av en gemensam
melser offentlig upphandling i form direktiv har visat sig behöv-om av
liga för skapa verkligt marknadatt öppen vid offentlig upphandlingen
och därmed minska de inhemska företagens konkurrensfördelar. Rådet
har därför regler förenats inhämtande anbudom gemensamma av
varuområdet påoch områdena för byggnads-, anläggningsarbeten samt
tjänster regler motivering beslutsamt varigenom anbudom ettav antas
eller förkastas.

10.2 änstedirektivet

Utredningen skall enligt direktiv och tilläggsdirektiv redogöra för om
landstings och kommuners köp olika hälso- sjukvårdstjänsterochav
från privata vårdgivare skall föregås upphandlingsförfarandeettav
enligt gemenskapsrätten och enligt LOU. Med anledning det i direk-av
tiven utformade uppdraget redogörs i betänkandet endast för rådets
direktiv 92/50/EEG den 18 juni 1992 samordning förfarandenav om av
vid offentlig upphandling tjänster EGT L209, 24.7.1992, s.1, Celexav
392L0O50, nedan kallat tjänstedirektivet. Direktivet syftar till att
undanröja hinder för den fria rörligheten tjänster.av

Direktivet omfattar endast tillhandahållande tjänster grundav av
avtal därom. Tillhandahållande tjänster grund, enligtav t.ex.annan
lagar, andra författningar eller anställningsavtal omfattas således inte

direktivet.av
Tjänsterna har indelats i olika A- och B-tjänster. För kate-grupper,

gorin B-tjänster, omfattar bl.a. hälso- och sjukvård ochsom sociala
tjänster, ställs mindre krav påstränga utlysning upphandling änav en
de fråganställs i A-tjänster.som om

Direktiven enbart siktetar upphandlingar överstigande vissa s.k.
tröskelvärden. Tröskelvärdena beloppsgränserär uttryckta i ECU
European Currency Unit. Värdena olika beroendeär vad skallsom
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tröskelvärden för byggentrepre-olikaSåledes gällerupphandlas. t.ex.
försörjningssektorerna.inomoch tjänsterochnader varor

kommis-nationella valutortilltröskelvärdena görsOmräkning avav
förordning, tröskel-särskildii SverigesedanVärdenasionen. enanges

förtröskelvärdena1996:581. De lägstaSFSvärdesförordningen
f.n.200.000 ECUtill det lägstafastställtstjänstekontrakten har av

sdr.särskilda dragningsrätter200.000eller1.728.000 SEK

upphandlingoffentligLagen10.2.1 om

införa reglersig SverigeförpliktadeEES-avtaletanledning mot-attI av
På grund härav träddeupphandling.offentligreglersvarande EG:s om

januari 1994. Ikraft den lkapitel 5 LOU iredogjorts för isom
"Förslaget innebärsid.1992/93:88 1till lagen sägs.förarbetena prop.

hittills gällt iavseenden detviktigaomdaning i flera system somaven
hänseende sketti materielltupphandlingen harsvenskaSverige. Den

främstaobjektiviteticke-diskrirninering ochkonkurrens,med som
någonEES-avtalets krav inteinnebärI den delenledstjärnor.

anbefallsligger i de medelFörändringarnaförändring. att somsnarare
måluppnå angivnatillhandahålls dessaföroch äratt genomnoga

upphandlingsomfattande detaljregleringartämligenstundom av en
skeden."olika

hyrupphandlande enhet köper, leasar,skall användasLOU när en
från någonbyggentreprenader eller tjänstervideller hyrköper varor,

bedriverupphandlande enhetfysisk eller juridisk En somperson.annan
sigsåledes upphandling tillgodogörai regi kanverksamhet utanegen

Om denden verksamheteneller tjänsterde genererar.egnasomvaror
någonfråneller tjänsteri stället anskaffarupphandlande enheten varor

från kommunentillämplig. Köplagen görsär ett avsomannan person
avsnitt 5.7behandlas i betänkande ilandstinget helägt bolag dettaeller

kapiteloch i 15.
därför tillämpas allatvingande regelverk och skallLOU är ett av

sju kapitel. Genom lagensupphandlande indelad ienheter. Lagen är
förkapitel sjunde kapitel har reglernatill med femte ochförsta och

svenskden inre marknaden införlivats ioffentlig upphandling inom
följa LOUAvsikten de upphandlande enheternaärrätt. attatt genom

innehållerockså upphandlingsdirektiv. Kapitel allmännaföljer EG:s ett
åstadkommasyfte och konkur-bestämmelser. Lagens är öppenatt en

framgår stadgas allmarknad. 1 kap. 4 § där detDetta attrensutsatt av
genomföras med utnyttjande de konkurrensför-upphandling skall av

finns i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbuds-delar och ävensom
anbudssökande och anbud skall behandlas ovidkommandegivare, utan
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hänsyn. Kapitel varuupphandling.två Upphandling byggentre-avser av
prenader behandlas i kapitel medan kapitel jjzra innehåller bestäm-tre,
melser upphandling inom energi-, och telekom-vatten-, transport-om
munikationsområdena. I bilaga till tvålagen finns listor med olikaen

tjänster uppräknade. Tjänsterna i likhet med uppdelningenär, ityper
tjänstedirektivet, uppdelade i A- och B-tjänster. A-tjånster tröskel-över

omfattasvärdena bestämmelserna i fem.kapitelav
Sjätte kapitlet i LOU omfattar bestämmelser för upphandlingar

under de tröskelvärden i 4 och 5 kap. Vidare omfattarsom anges
6 kap. upphandling s.k. B-tjänster värde. Upphandlingaroavsettav som
omfattas sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsynav
till rikets säkerhet och försvarsupphandlingar skall upphandlas enligt
reglerna i 6 kap. 6 kap. 1 § och 1 kap. 3 § andra stycket. Kapitel sju
behandlar frågorslutligen överprövning och skadeståndom m.m.

10.2.2 Särskilt B-tjänsterom

Hälso- och sjukvård och socialtjänst s.k. B-tjänsternämnts,som
enligt tjänstedirektivet och LOU jfr. punkt 25 i bilaga B till LOU.
Upphandlande enheters anskaffning sådana tjänster skall,av oavsett

tjänstens värde överstiger eller understiger tröskelvärdet föregåsom av
upphandlingsförfarande enligt reglerna i 6ett kap. LOU.

gårLOU således längre EG-direktivetän lagens sjätteattgenom
kapitel innehåller bestämmelseräven upphandlingama under trös-om
kelvärdena och upphandlingar s.k. B-tjänster, värde.oavsettav

Ipropositionen till LOU prop. 1992/93:88 sid. 42 anfördes beträf-
fande upphandlingar tjänster under tröskelvärdena "denav att upp-
handling understiger de tröskelvärden i lagen totaltsom ärsom anges

mycket viktig del upphandlingen,sett varjeäven enskilden av om upp-
handling inte uppgår till betydande belopp. Med hänsyn till det lig-att

betydande egenvärde i förhållandetett all upphandling hanterasger att
i och författning bör lagen omfatta all upphandling,en samma oavsett
värde."

Lagstiftaren ansåg således reglerna i LOU skulle omfatta allatt
offentlig upphandling värde. Emellertid fann någoninteoavsett man
anledning detaljreglera de mindre upphandlingamaatt i samma
utsträckning de upphandlingama.större Till följd härav tillkomsom
kapitel i LOU upphandling under tröskelvärdena och upphand-sex om
ling B-tjänster värde. Det förutsattes ioavsett propositionen deav att
rutiner vid tillfället tillämpades med stöd upphandlingsförord-som av
ningen och det kommunala upphandlingsreglementet skulle kunna
komma tillämpas i fortsättningenäven föratt dessa upphandlingar.
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upphandlingi kapitel 5följer nämntsLOU att§6 kap. 2Av som
B-tjänster,upphandlingoch oavsetttröskelvärdenaunderstigande av

förenkladeupphandling. Denförenkladskallvärde, göras genom
harproducenterintresserade rättallainnebärupphandlingsformen att

Denskriftliga.skallAnbudenanbudsgivningen.idelta varaatt
fleraellermedförhandlaharenheten rättupphandlande att en

upphand-får användasdockDirektupphandlinganbudsgivare. om
synnerligsåsomskälsynnerligafinnsdetlågt ellervärdelingens är om

inteochförutsesinte kunnatomständigheterorsakadbrådska somav
Direktupphandlingenenheten.upphandlandepå denberorheller

till leveran-sig direktvänderenhetenupphandlandedeninnebär enatt
Således enligt lagtextenskallanbud.skriftligtinfordra etttör attutan

producentfrånB-tjänsterköp oavsettupphandlande enheters externav
föreligger,då synnerliga skäl görasundantagsfall,ivärde genomutom
16 LOU denframgår 6 §kap.upphandling. Detförenklad att upp-av

skalltröskelvärdetB-tjänster ävenvid köpenheten överhandlande av
l-10§§ LOU.kap.12-16 §§ och 5kap.i 1bestämmelsernatillämpa

upphandlingenföri underlaget görsdetinnebärBestämmelsen näratt
europeiska specifika-tillmåste hänvisadennabeskrivningteknisken

innebärl-10 §§till 5 kapHänvisningen12-16 §§.1 kap.tioner m.m.
kapitlet. Iockså tillämpliga i sjätte2 §§ochi 5 kap. 1 ärundantagenatt

innebärberäknas. Dettröskelvärdena skallhur3-10 §§ attkap.5 anges
måste tröskelvärdesberälmingenB-tjänster görasupphandlingvid av

16 tillämpas.6 § skallkap.möjligtskalldet avgöraför attatt omvara
klassiska sektornB-tjänster inom den ärupphandlingNär aven

från detinom 48 dagarenhetengenomförd skall attsenast
meddelandepublikationskontoret sändatillavslutats,upphandlingen ett

166 §för B-tjänstema i kap.Specialregleringenefterannonsering.för
i EG-direktivet.sin grundhar

direktupphand-tillåts dock,undantagsfall nämnts,vissaI som nyss
upphandlingdefinieras i kap. 5 § LOU1Direktupphandlingling. som

tillåtetDirektupphandlinganbud.skriftligtinfordrande är omutan av
skäl.synnerligalågt finnseller detvärdeupphandlingens är om

enligt lagenbasbelopp194 uttalathar infoKansliet NOU att ett om
riktmärkelämpligtoch tjänster kanförsäkring förallmän ettvaravaror

NOUlågt uttaladevärde. Vidarevad kanbeträffande anses varasom
tvåkan basbeloppkonsulttjänsterför vissa accepteras.att

upphandlingar underenstakaskall endastDirektupphandling avse
direktupphandlingsiganvänderenhetår. upphandladeEn avett som

riktlinjer förfastställaLOU vid behovstycketenligt 2 § andraskall
exempel vad kandirektupphandling. Somanvändning menassomav

brådskasynnerligskäl lagtextensynnerligabegreppetmed nämner
hellerförutses och inteinte kunnatomständigheterorsakad somav
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påpå upphandlande enheten, exempelvis grund bristandedenberor av
framhållas direktupphandling inte innebärskall härplanering. Det att

får från principen affärsmässighet.görasatt avsteg om
således huvudprinciper,LOU innebär lagens uttryckta i dessatt

ocksåändamålsparagraf kap. 4 tillämpas upphandlingar under1
upphandlingartröskelvärdena och B-tjänster, liksom lagens bestäm-av

överprövningmelser m.m.om
LOU tvingande regelverk skall följas allaär ett som av

RÅLagstiftningenupphandlande enheter. enligt RR 1996 ref 50är
förfarandelagbetrakta för upphandling. Dettanärmast att som en

innehåller mångainnebär lagen procedurregler. harDetta enligtatt
Lagrådet 1992/93:88, bilagaprop. sid. 137 inneburit fått"lagenatt

detaljeringsnivåomfattning och allmänt inte önskvärdärsetten som
fåroch strida iden Sverige normalt tillämpademotsom anses

lagstiftningstekniken."
Med anledning lagstiftningen bygger EG-direktiv skiljerattav
såvälsig lagstiftningsmetod tolkningen frånlagen vadsom av som

tidigare varit brukligt. I Sverige har det varit vanligt studeraatt
förarbeten till viss fålagregel för information hurnärmareatten om
bestämmelsen bör tolkas. För direktiven finns någrainte förarbeten i
egentlig tillgå.mening Inom EU tolkas direktiven domstolarnaatt av

såledesoch det främst EG-domstolensär praxis informationur som om
tillämpninglagens finns hämta.att

10.2.3 Begreppet upphandlande enhet

Enligt kap.1 2 och 5 LOU skall lagen tillämpas statliga, kom-av
munala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner
och landsting. Dessutom skall lagen enligt kap. 6 på1 § tillämpas
sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser har inrättatssom
i syfte täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättningatt att
behovet inte industriell eller kommersiellär karaktär, ochav

kapital huvudsakligen har tillskjutits kommun,staten, ettav en
landsting eller upphandlande enhet, ellerannan
upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller tillsyn av

upphandlande enhet elleren annan
styrelsen till halva antalet ledamöterän kom-utsesmer staten,av en

landsting, eller upphandlande enhet.ettmun, annan
Organisationen såledesskall ha inrättats i syfte täcka behov i detatt

allmännas intresse för upphandlande enhet. Attatt anses som en orga-
nisationen arbetar kommersiellt eller industriellt därför inte utslags-är
givande Vägledning till 6 kap. LOU, sid 10. Regeln innebär enligt
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m.fl.AustriaAnlagenbauC44-96 MannesmanndomarEG-domstolens
enbarts.73,1988 ävenREGRotationsdruck, enatt omStrohaloch

och denbestämmelsenomfattasverksamhetföretagetsdel avmindre av
kommersiellaffärsverksamhetverksamheten är avdelen renstörre av

upphandorganisationen ärbestämmelsenändå att enskallkaraktär om
verksamhet.helabolagetsfullttillämpasenhet utlande

bedömningUtredningens10.3

LOUellerEG-direktivenVarkenbedömning:Utredningens
avseendeupphandlingsreglemafrånundantagförlämnar utrymme

skallB-tjänsterUpphandlingtröskelvärdena.B-tjänster avs.k. över
upphandling.förenkladskehuvudregelnenligt genom

någonfinnsdetförredogöradirektivenenligtskallUtredningen om
hälso-föravtaltecknamellanupphandlingssynpunktfrån attskillnad

tjänster.andraochsjukvårdstjänsteroch
de begräns-iakttagandemedEU kan,inomMedlemsstaterna av

upphandlingsfor-reglerafrittEG-rätten,följeri övrigtningar avsom
tröskelvär-under ochbådeB-tjänster överanskaffningenför avmen

får undantaströskelvärdenaB-tjänstemaFrågan dock överdena. är om
tillämpning.LOU:sdännedochupphandlingstjänstedirektivetsfrån

landstingsochangående kommunersregeringentilliNOU har rapport
efter-fallet,så inte165/97-29 ärDnrfrån bolag attmenatköp egna

specifi-europeiskaiakttagandeochefterannonseringpåkraven avsom
upphandlingaruttalatNOU hargäller.standarder även attkationer av

rättsmedelsdirektiv IomfattasmeningnämndensenligtB-tjänster av
tjänstedirekti-iregleringbegränsadeB-tjänstemasLOU,kap.7 trots

upphandlasskallLOUenligtB-tjänstemaomständighetenDen attvet.
dessanämnden intesåledes enligtinnebärkapitel attsjättelagensenligt

frånyttrandejfr.rättsmedelsdirektivetfrånundantagnaskulle vara
tillMöjligheternamål 2006-1997.ochmål 1399-1997itill RRNOU
B-upphandlingmedskadeståndstalan i sambandochöverprövning av

nämndaenligt NOU ovandärförtalartröskelvärdenatjänster rap-över
dessaundantakunnamöjligheten40regeringen sid.till attemotport

konkurrensutsättning.ochpå upphandlingfrån kravet
B-tjänster.sjukvårdstjänster s.k.hälso- ochtidigareSom ärnämnts

6 kap.ienligt reglernaskallsådana tjänster görasUpphandling av
regleradeutförligtlikaB-tjänster inteUpphandling ärLOU. somav
iakttagandemedkan,MedlemsstaternaA-tjänster.upphandling avav
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övrigt följer fritti EG-rätten reglerabegränsningarde som av
bådeför anskaffning B-tjupphandlingsformen och underänster, överav

Upphandlingsförfarandet för upphandling A-tjänstertröskelvärdena. av
tröskelvärdena däremot relativt detaljeradeöver styrs av

anskaffningenprocedurregler. inte B-tjänster lika utförligtAtt ärav
innebär dock inte, enligt utredningens bedömning,reglerad dessaatt

upphandla. Enligt utredningensskulle enklare mening kanattvara en
upphandling inom exempelvis äldreomsorg eller upphandling fören

sjukvårdstjänsteranskaffande olika hälso- och uppgiftav vara en som
ställer mycket höga krav.

Såvitt råderfinnautredningen kunnat det viss otydlighet ien
förhållandetkring B-tjänster.debatten Det dessa omfattas endastatt av

några få artiklar i tjänstedirektivet intebetyder dessa uteslutnaäratt
från direktivet. inte heller frånDe uteslutna tillämpningen LOU.är av
Tvärtom tydligt de omfattas upphandling enligt 6 kap.attanges av
LOU. Detta innebär de skall upphandlas förenkladatt genom
upphandling eller direktupphandling, beroende omständigheterna i
varje enskilt fall. Det sagda betyder dessutom de rättsmedelattnu som

i 7 kap. LOU fullt kan användas frågai B-ävenutanges om
tjänstupphandling. inledningenI till tjänstedirektivet attanges
kommissionen för statistik upphandlingsmarknaden.över Därav följer

den ordning såledesgäller i dag inte beständig. Om detäratt som
sålunda i kommissionens övervakning visar sig det finns anledningatt
till det kan förslag läggas eller flera de tjänster i dagattom en av som

B-tjänster skall överföras såledestill A-tjänsterär och för detutsättas
regelpaketet. EG:sstörre grundläggande principer likabehandling,om

förutsesbarhet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering gäller
dock upphandlingar genomförtsäven enligt 6kap. LOU. EG-som
domstolen har dessutom uttalat följande: "När nationell lagstiftningen
för lösningen problem i interna situationer till denrentav anpassas
lösning valts i gemenskapsrätten för bl.a. undvikaattsom att-
inhemska medborgare diskrimineras eller det uppstår eventuellaatt
snedvridningar konkurrensen, såsom i det aktuella fallet föreliggerav -
det bestämt gemenskapsrättsligt intresse de bestämmelserett attav
eller begrepp harthämtats från gemenskapsrätten påblir tolkadesom ett
enhetligt oberoendesätt, under vilka omständigheter de skallav
tillämpas, för undvika det i framtiden förekommer tolkningaratt att

skiljer sig mål C28/95 Leur-Bloem och Inspecteur dersom
Belastingdienst/Ondemerningen Amsterdam, REG 1997, 4160s.

32..
Att generellt undanta upphandlande enheters upphandlingar B-av

tjänster tröskelvärdena frånöver lagens tillämpning strider därför enligt
utredningens uppfattning tjänstedirektivet, eftersom B-tjänsternamot
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ochöverprövningMöjligheterna tillrättsmedelsdirektivet.omfattas av
B-tjänsterupphandling övermedskadestånd sambandi av

undantagenerelltmöjlighetendärförtalartröskelvärdena attemot
frånomsorgstjänster kravetochsjukvårdstjänsterochhälso- upp-

enligtanledningen finns detkonkurrensutsättning. denAvhandling och
från upphandlingssyn-någon skillnadintebedömningutredningens

tröskelvärdena,B-tjänsteravtal förteckna övermellanpunkt att
medsjukvårdstjänster, jämförtochför hälso-olika avtalbl.a.däribland

Upphandlingtröskelvärdet.överstigandeA-tjänstertjänster, dvs.andra
LOU ske6 kap. §bestämmelserna i 2enligtdockB-tjänster skallav

upphandling.förenkladgenom
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Vårdavtal1l

Inledning1.11

Allmänt1.1.11

utredatilläggsdirektivdirektiv ochenligtskall upp-omUtredningen
föregåsvårdavtal skalltecknande ett upp-enhetershandlande avav

särskiltdärvidskallUtredningenLOU.enligthandlingsförfarande
tecknandeenhetersupphandlandetillämplig vidlagenanalysera ärom

ocksåskallvårdgivare. Därutöverenskildamedvårdavtalav
ochsjukhusprivatagällerdetanalyserasLOU närtillämpningen av

organisationer.ideellaandrastiftelser ellerdrivssjukhem avsom
LOUutreda ärtilläggsdirektivenockså enligtskallUtredningen om
tjänsterochsjukvårdstjänsterochhälso-köperdå kommunertillämplig

ochsådan hälso-medsambandiomvårdnadallmänrörande som ges
sjukvård.

närrmdaiuppfattningutredningensförredogörskapiteldettaI ovan
frågor

driftformeralternativafinansieradeOffentligt11.1.2

bedrivnaoffentligttill denkomplementsom
sjukvårdenochhälso-

20sid.vårdgivare1996/97:123 privataiharRegeringen omprop.
vårdavtalantalökatangelägetmycketdetden att ettattuppgett somser

privataDesjukvårdshuvudmännen.vårdgivare ochprivatamellansluts
tillbidragitaktivtmycketregeringen attenligtvårdgivama har

sjukvården har ökat.tillgängligheten av
irefomisträvandenamål förcentraltpropositionenI ettattanges

stärkaår varitharsjukvården underhälso- och attsvenskaden senare
väljamöjligheterökadedenneställning bl.a. attpatientens att gegenom

Specialistvård liksomoch olikaprimärvårdeninomvårdgivare typer av
i sinharvalfrihetenvård. ökadeDensluten tursjukhus vidväljaatt

ochhälso-bemötandet inomförbättratillbidragitregeringenenligt att
enligtdärförverksamheter harTillgången till privatasjukvården.
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till öka valfrihetenregeringen bidragit förbättra kontinuiteten.ochatt
patienten likvärdig behandling, driftforrn,För att garantera oavsetten

enligt regeringens mening viktigt kraven utbildningdet ochär att
erhållafortbildning, möjligheterna tillsyn och redovis-utövaatt att

vårdens innehåll så långtningar och kvalitet möjligt likställs mellanom
vårdgivare.offentliga privataoch
driftformer sjukvårdendet finns olika inom hälso- ochAtt har även

effekterenligt regeringen positiva för personalen. Regeringen har där-
för viktigt finns vårdgivaredet det alternativ för deärmenat att att som
vill i mindrearbeta enheter och eftersträvar självständighet,störresom
vilket enligt regeringen troligtvis i högre utsträckning kan möjliggöras
inom för personalkooperativ eller vårdgivareprivatettramen som

1996/97:l23 sid. 20.prop.
I propositionen konstaterade regeringen vidare påkravet sjuk-att

vårdshuvudmannen kostnadseffektiv blir Vård-allt tydligare.att vara
utbudet kommer ocksåtroligtvis behöva flexibelt änatt vara mer
tidigare, bl.a. till följd patientens krav och önskningar och alltattav en

vårdendel kan i formerstörre allt fler kategorieröppnaav ges av av
vårdgivare. Mot kravet flexibilitet står vårdgivarensden private krav
på långsiktighet och stabilitet vad gäller anslutningsrätt och
ersättningar. Finns långsiktigtdet inte begränsas denett engagemang

vårdgivarensprivate möjligheter vilja delta i fort- och vidare-att
utbildning och genomföra erforderliga investeringar i medicinteknisk
utrustning för upprätthålla och vidareutveckla kvalitet i verksam-att
heten 1996/972123prop. sid. f.22

11.2 Nuvarande tillämpning upphand-av

lingsreglerna

l 1.2.1 Beslut Nämnden för offentlig upphandlingav

angående upphandling läkartj änsterav

Som tidigare redogjorts för i avsnitt 5.6.2 ställdes i april 1995 följande
frågor till NOU:

Behöver tecknande vårdavtal medett redan verksam pri-ettav en
vatpraktiserande husläkare föregås anbudsförfarande enligtettav
LOU
Behöver tecknande vårdavtalett vid nyetableringettav av
vårdgivare föregås anbudsförfarandeettav
Som frågorna uttalade fyra nämndens sju ledamötersvar attav

det enligt nämndens bedömning närmast är upphandlings-att se som en
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januariden 24beslutnämndensEnligtvårdavtal.ingåsituation att
situationemaaktuellavårdavtal i detecknandesåledesskulle1996 av

upphandling.föregås av en
mening. Enskiljaktigsåledesledamöternämndens avTre avvarav

den form"vårdavtal ianfördeledamöternaskiljaktiga att avsessomde
min meningenligtbakgrund när-till derasmed hänsynärendei detta är

delvisregleringoffentligrättsligutflöde av enettmast att enavsomse
upphand-och intesjukvårdsersättningfinansieringoffentlig ensomav

ling.
sammanfattningsvisanfördeledamöternaskiljaktigatvå andraDe

aktuellahärlagstiftaren inteframgår tydligt avsett attDetföljande. att
Sjukvårdshuvudmän-LOU-förfarande.eftertecknasvårdavtal skall ett

tillståndsökandemöjligheter attfår lagändringarnaefter att engenen
deträffas kanvårdavtalfinansiering. Omoffentligsig medetablera

varjelämpligt idetpreciseras äråtagandena sättömsesidiga som
grundlägganderättsförhållandetsdock inteändrarfall. Dettaenskilt

karaktär.offentligrättsliga
till deochbeslutnämndensredovisningutförligareFör aven

5.6.2.till avsnitthänvisasmeningarnaskiljaktiga

makt ochoffentligutövande1.2.2 Begreppenl av

myndighetsutövning

upphandlingbeslutmeningarna i NOU:sskiljaktigaför deSkälen om
offentligrättsligiavtalen har grundvårdavtal i princip att envarav

EG-direktivet, eftersomomfattasintedärfördereglering och att av
offentlig makt.medlemsstats utövandeutflödeavtalen är ett avav en

framgår bestämmel-EG-fördrageti45 f.d. 55artikelAv attart.
medlemsstat"skall för den äretableringsrätti kapitel somomserna

endastmedlemsstaten,hos änomfatta verksamhetberörd inte omsom
offentlig makt."med utövandetillfälligt, förenadär av
etableringsfriheten ochitillåtna begränsningarna rättenenda attDe

verksamhetvidsåledeshålla uppkommatjänster kantillhandafritt
makt.offentligmed utövandetillfälligt, förenatendast är avsom, om

måste tolkasfördragetartikeln iEG-domstolen har betonat att
absolutvadtillämpligheten tillför begränsa ärrestriktivt att som

intressentillvarata deskall kunnamedlemsstaternanödvändigt för att
kommissionenmål 147/86,jfr. Ctillbestämmelserna dem moträttger

Grekland
definierat i fördraget.inteoffentlig makt"Uttrycket "utövande ärav

advo-argumenterades förBelgiskamål C 2/74 ReynersI attstaten
eftersomfrån aktuella kapitletdetundantagetskullekatyrket vara
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offentlig makt.utövandeinnebaradvokatyrketutövande avav
framgårså fallet. enligtDetemellertid inteuttaladeDomstolen att var

från ochetableringsrättenundantaget rätteni doktrinenuttalande attatt
från fundamentalainskränkning dentillhandahålla tjänsterfritt utgör en

såmåste bli restriktivt,tolkadetableringsrätt, ochfrifördragsregeln om
tillkom.syfte för vilket regeln Wyattöverskrider detinteatt man

3" sid. 291.community edition 1993law,Dashwoods European
påpekas myndighetsutöv-begreppetsammanhangi dettaDet kan att
den svenska rättsordningen. Begreppet-inomsedan längening använts

definition. Myndighets-saknar legallagari radförekommer men enen
ii förvaltningslagen,används exempelvis i RF,utövningsbegreppet

för-propositionen till den upphävdaIi HSL och i TVL.KommL, nu
och den gällande1971:290, till vilken RF:svaltningslagen nu

fanns dock definitionförarbeten hänvisar,förvaltningslagens en av
avsåg myndighets-sid. 331 ff.. Enligt denna1971:30begreppet prop.

förmån,enskildbefogenhet för bestämmautövning "utövning att omav
bestraffning jämförbartdisciplinär ellerrättighet, skyldighet, annat

förhållande." intemyndighetsutövningsbegreppetDet svenska synes
EG-rättsliga utövande offentligdetsamma det begreppet avvara som

från ijfr. remiss yttrande Juridiska fakulteten Uppsala 1998-09-makt
Justitiedepartementet, betänkande08 till Regeringskansliet, Detöver

skadeståndsansvar vid överträdelse EG-regler SOUallmännas av
1997:l94.

11.3 Utredningens bedömning

11.3.1 Inledning

vårdgivare fåskall offentlig finansiering vårdFör för denatt en som
måste vårdgivarenhan eller hon bedriver antingen omfattas av

Övergångsbestämmelser till LOL eller LOS eller också ingåttha avtal
sjukvårdshuvudmannenmed rörande sin verksamhet. Företrädesvis

skall enligt regeringen träffa vårdavtal,s.k. i vilkaparterna parterna
kommer åtagande,Verksamhetsinriktning, omfattning,överens om
lokalisering, ersättningsfrågor jfr. bl.a. l996/97:l23 sid.m.m. prop.
23. För enskilda läkare sjukgymnastereller finns möjlighetäven atten
ingå sjukvårdshuvudmannenavtal med enligt de gällande nationellanu
bestämmelserna i LOL och LOS med tillhörande förordningar.

vårdavtalMed i detta betänkande, redovisats i avsnittavses som
3.5.2 avtal landsting eller kommuner, sjukvårdshuvudmannen,dvs.som
ingår vårdgivaremed privata och där fritt och oberoendeparterna av
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verksamskallvårdgivarenavtalträffari lag attföreskrifter varaom
finansiering.offentligerhållandemed av

i HSLbestämmelserenligthar ettSjukvårdshuvudmannen ansvar
bosattaallaerbjudas ärskall kunnavård ochgodför somatt omsorgen
Vårdendetta.inombefinner sigtillfälligtellerlandstingetinom som

ekonomiskaenskildesdenoberoendeallaerbjudasskall av
respektivelandstingskallHSL20 §§ochEnligt 7förhållanden. ett en

iutgångspunktmedsjukvårdochhälso-sinplanerakommun
denskallPlaneringenvård. ävensådanbehovbefolkningens avseav

vårdgivare. Sjuk-och andraprivataerbjudssjukvårdochhälso- avsom
idrivasvården skallerforderligadenvårdshuvudmannen avgör om

utförare.någontillöverlämnasskalldriftenregi eller annanomegen
behovolikakan hasjukvårdshuvudmänolikabetyder avDetta att

sjukvårdshuvudmanhändakansjukvårdstjänster. Detoch atthälso- en
vårdgivaresenskildbehovfinnsdetbedömertillfälletvid ettatt av en

medbehov entreprenörfinnskanske detIblandtjänster. merav en
verksammamed fleraläkarpralctikverksamhet,omfattande t.ex. en

kanSjukvårdshuvudmannen ävenvårdpersonal.ochläkare annan
alternativatillsjukhemellerhelt sjukhusdriftenlämna över ettav

driftformer.
många olikaavtalenkanolika behoventill deMed hänsyn utse

då träffat sitt avtal.haft deharför avsiktvadberoende parternasätt, av
Verksamhetsin-omfattabl.a.regeringenenligtdockVårdavtalet bör

tillersättningarrapportering ochförformeråtaganden,riktning,
kommakunnavårdavtalet bör överensvårdgivaren. I parterna t.ex. om

vilkavidareutbildning ochpåkravkvalitetssäkring,förformer
aktiviteter inomi olikahar deltavårdgivarenprivatedenmöjligheter att

därmedsig ochvidareutbildafort- ochvården syfteioffentligaden att
deockså regeringenenligtvårdavtal börIsin kompetens.bredda ett

offentligatill dendel kunna knytasvårdgivama till vissprivata
jourorganisation Dettaingå ikunnaför därproduktionen att m.m.en

vårdgivarenoffentligeflexibiliteten hos denregeringenenligtökar
63.1994/95:l95 sid.prop.

såvälingå vårdavtal fysiskamedkanSjukvårdshuvudmannen perso-
vårdavtal kanolika slag. Ettjuridiskamed natur-personer avsomner

sjukgym-vårdgivaregmpper läkare ochingås med andraligtvis änäven
Sjukvårdshuvudmannenoch arbetsterpeuter.sjuksköterskornaster t.ex.

från denavknoppatsverksamhetingå medavtalkan även somen
ingåockså avtallandsting kanvårdens verksamhet. Ettoffentliga egna

köpske videxempelvis skulle kunnavilketlandsting,med annat avett
Sjukvårdshuvudmannen kan därutövertelemedicinska tjänster.olika

vissa tjänster.företag för utförandeingå avtal med egetett av
vidtillämpligLOUbedömningAngående utredningens ärav om
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från avknoppad verksamhet, hänvisas tillenheters köpupphandlande
från bolagUpphandlande enheters köpkapitel 16.avsnitt 5.8 och egna

landsting och kommuneröverlåtelse driften mellanvidoch av
i kapitel 15.ochbehandlas i avsnitt 5.7

Vårdavtal läkare och sjuk-med andra113.2 än

gymnaster

ingåendeUpphandlande enhetersUtredningens bedömning: av
vårdgivare vårdgivarevårdavtal enskilda andra läkare ochmed än

vårdgivarbolag och med ideella organisationersjukgymnaster, med
vården sjukvårdför hälso- och tjänster rörandeinom köp samtav

sådanomvårdnadallmän i samband med hålso- och sjuk-som ges
vård föregås upphandlingsförfarandeskall enligt LOU ochettav
kraven i EG-direktiven.

Utredningens förslag: En erinran reglerna i LOU skall intasom
Vidare definition vårdavtali HSL. skall vad meden av som avses

iin HSL.tas

frågandetta avsnitt behandlas upphandlingsförfarandeI videttom
vårdavtalupphandlande enheters tecknade vårdgivare-med andraav

läkare och sjukgymnaster med hänsyn till EG-direktivenängrupper
frånkan undantas upphandlingsförfarande vård-enligt LOU. Deett

givare vårdgivarehär olika slag enskilda såsomärsom avses av
exempelvis sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kiropraktorer,

audionomer m.fl., olika ideella organisationernaprapater, samt typer av
vårdbolag. vårdgivareoch Det för dessa det förär attgemensamma

någondem inte finns angåendenationell reglering deras möjligheter att
verksamma offentligmed finansiering, det enligt devara som

nationella ersättningslagama för enskilda läkare ochgör
sjukgyrrmaster. vårdgivama måsteDe aktuella därför särskiltnu genom

träffa sjukvårdshuvudmannenavtal överenskommelser med rörande sin
verksamhet och till ersättning för utförda tjänster. De kanrättenom
således inte träffa avtal verksamma nationelltmedrätt attom vara
fastställda ersättningsregler.

Utredningen har vid sina kontakter vårdgivare-med de aktuellanu
erfarit de förutsättningarna för bedriva privatatt att attgrupperna anser

vård med offentlig finansiering synnerligen ojämnlika mellan olikaär
yrkesgrupper. Medan läkare och sjukgymnaster har ett taxesystem, som
fastställts både partsförhandlingar och regeringsbeslut, andraärgenom
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avtalträffahandtillhänvisade att omvårdgivaregrupper egen
Företrädaresjukvårdshuvudmännen.lokaladeersättningsnivåer med

mångfalden,stimuleraförhar, bl.a.vårdgivaregrupper attolikaför
vårdgivareandra änför dessaförespråkat det ävenutredningeninför att

förfastställdanationelltfinnasborde taxorsjukgymnasterochläkare
upphandlingsförfarandeförharverksamheter. De även, ettattderas

allaförgällerförespråkat nationell lagfråga,ikommaskallinte somen
Samverkans-sådan lagexempelvisvårdgivaregrupper, somen

1997: 179.SOUbetänkandei sittföreslagitdelegationen
framförtsutredningentillhar det attvårdgivaregrupperFrån olika

framföralltrisktagande,innebäralltidnaturligtvis stortettdet
inomsärskiltgällerverksamhet. Dettaprivatekonomiskt att starta

unik iföretagarenenskildedenförsektorDenna ärvårdsektom.
det,grundnäringssektorersamhälls- och atttill andraförhållande av

sjukvårdshuvud-nämligenfinansiär,finnsanfört, barahar enman
enskildeoch densjukvårdshuvudmannenmellanAvtaletmannen.

organisationer, kunnavårdgivamasprivatamåste, enligt devårdgivaren
år ochavtallångsiktighet. Korta överochstabilitet ettgarantera
denmotverkaupphandling kani formomprövningarständiga avav

enskildevården, deneftersommångfalden ieftersträvaderegeringen
stå finansieringperiodkortareeftervårdgivaren riskerar utan avatt en

föremålbliregi skullei privatvårdverksamhetOm allverksamhet.sin
organisationernaenligtfinnsupphandlingsförfarande,för enett

verksamhetensmåskaligheten imångfalden ochrisk föruppenbar att
vårdbolag.få privatanågratillkoncentrationfår vika för storaen

för konkurrens-braorganisationernaenligtfungerarUpphandlingar
enheter,ekonomiska och stabila sämreutsättning större passarmenav

småskalig verksamhet.för
vården till utred-harinomorganisationerideellaFöreträdare för

syfteverksamhetensstadgar ochägarstruktur,anförtbl.a.ningen att
från ickesjukvårdstjänsterhälso- ochmåste vid köpbeaktassärskilt av

stad-sinabundnaOrganisationernaverksamheter.vinstdrivande är av
såverksamhetsininte förändrastiftelseförordnande och kanoch attgar
långoftaOrganisationerna hardessa.medi stridkommer enman
Oftavården.bedrivnaoffentligtmed densamverkantradition av

samladedenintegrerad delideella enheterbetraktas dessa avsom en
handlarfrån sjukvårdshuvudmännens sida. Detsjukvårdsproduktionen

denmening, dvs.entreprenader i vanligfall intei dessa entre-attom
Organi-befintlig verksamhet.fått redankontrakt övertarprenör ensom

ofta före-årtiondensedan ochverksamheterdriver sina ärsationerna
utvecklatverksamhetsområde. ofta successivtDe hargångare inom sitt

sjukvårdshuvudman-medi samarbetesin verksamhetoch näraanpassat
Vården i lokaler/sjukhusbyggnaderbedrivs ägsbehov. somegnanens
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stiftelsen organisationen.eller En förutsättning för organisationensav
erhåller vårdavtal sjukvårdshuvudmannenöverlevnad de medär ettatt

rörande verksamheten. Annars kan verksamheten inte bedrivas vidare
måsteoch organisationen upplösas och avsluta driften sinav

verksamhet.
iSom redogjorts för bl.a. kapitel 5 och i kapitel 10 har Sverige valt

reglera offentlig upphandling under tröskelvärdena bestäm-att genom
6melserna i kap. LOU. Utöver upphandlingar värde understigervars

tröskelvärdena regleras därutöver upphandlande enheters anskaff-även
ning B-tjänster, värde, dvs. däribland exempelvis hälso- ochoavsettav
sjukvårdstj och socialtjänster, 6i kap. LOU.änster

Upphandlingen enligt 6 kap. omfattande den upphandlingär änmer
sker enligt kapitel 2-5 LOU. NOU har i utgivet informationsblad isom

december 1998 redogjort för statistik genomförda upphandlingaröver
årunder året1997. Under upphandlade statliga myndigheter A-varor,

tjänster och entreprenader tröskelvärdena för 092över 11 miljoner
kronor, medan dessa myndigheters upphandlingar 6enligt kap. för

period uppgick till 47 333 miljoner kronor.samma
Utöver Sverige har flertal andra länder i Europa bestämmelser,ett

åtminstone delvis, reglerar upphandlingar under tröskelvärdenasom
och upphandling B-tjänster. Detta har framkommit efterav en
förfrågan Upphandlingskommittén gjort till andra länder inomsom

Österrike,EES. Exempelvis har Finland, Norge, Frankrike, Belgien och
sådanaLuxemburg regler. Flera dessa länder har lagstiftning inomav

områdenvissa eller för vissa upphandlande enheter. I vissatyper av
andra medlemsländer icke-direktivstyrda upphandlingarattanser man
inte behöver följa några särskilda procedurregler. Däremot skall
gemenskapsrättens grundläggande principer bl.a. likabehandlingom
och förutsebarhet iakttas. Dessa principer behandlas i betänkandet i
kapitel 8 och 10.

Utredningen föregåendehar i kapitel gjort bedömningen B-tjän-att
tröskelvärdena fårinte frånöver undantas direktivetsstema och

därmed LOU:s tillämpning.
Frågan då upphandlande enheters vårdavtalär tecknande medom av

vårdgivaregrupperandra läkare och sjukgymnasterän t.ex. med
enskilda arbetsterapeuter eller sjuksköterskor, med olika företag som
driver exempelvis olika sjukhem, med stiftelser eller andra ideella
organisationer föregåsskall upphandlingsförfarande enligt LOU.ettav

I LOU definieras upphandlingskontrakt skriftliga avtalsom som en
upphandlande ingårenhet avseende upphandling enligt lagen. Tjänste-
avtal definieras enligt tjänstedirektivet "skriftliga avtal med ekono-som
miska villkor mellan tjänsteleverantör och upphandlande myndig-en en
het."
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tecknarsjukvårdshuvudmannenvårdgivaregrupper,deFör som
sjukgymnastergäller läkare ochvadmed, finns detvårdavtal utom --

ii övrigtvillkorenersättningen ellerregleringnågon nationellinte av
åtagande, ersättning,vårdavtaleniskall reglerasDetavtalen. som

kvali-former förrapportering ochförformerVerksamhetsinriktning,
särskiltupphandlingsrekvisit. Attsig typiskaitetssäkring m.m. är

upphandlingsförfarandefrånavtalvårdgivaregruppsvissundanta etten
uppfatt-utredningensdärförtjänstedirektivet. Detstridaskulle ärmot

tröskelvär-vårdavtaltecknandeupphandlande enheters överning att av
ochvårdgivaregrupper läkarefråga med andrasåvitt i änhärdena är

enskildingås medmåste, avtaletsjukgymnaster oavsett enom
stiftelse,exempelvisvårdgivarebolag eller medvårdgivare, med ett en

LOU. Vaddirektiven ochupphandlingsförfarande enligtföregås ettav
angående speciellavården deinomorganisationernade ideella uppgett

inte förändraverksamhet kanför derasgälleromständigheter som
bedömning.denna

någon kategoriavtal medupphandlande enhetersFör undantaatt
måste nationellfrån upphandlingsförfarande,vårdgivare ett en

dei särskilda lagar motsvarandeinnehållet avtalenireglering görasav
gäller för enskilda läkare och sjukgymnaster.i dagersättningslagar som

vårdgivare finnasdå kategorinför den undantagnaskulleDet enav
avtal motsvarande de samverkansavtaltecknamöjlighet att som

sjukvårdshuvud-i ingårdag medenskilda läkare och sjukgymnaster en
fråga sådanoch förslag iställningstagandeEtt ett om enman.

till intedirektiven för utredningensärreglering kan med hänsyn anses
således utredningensutredningens uppdrag. Detinom förfalla ärramen

sjukvårds-tröskelvärdena hälso- ochuppfattning avtal överatt om
frågasåvitt andrasjukvårdshuvudman och, härmellantjänster är
Beträffandevårdgivare sjukgyrrmaster, skall upphandlas.läkare ochän

11.35. Utredningensådana avtal under tröskelvärdena avsnitt anserse
uppfattningenligt utredningensbeträffande dessadet avtal,att som

införasvårdavtal, i klargörande syfte skallbetecknas HSL iskall en
upphandlingsbestämmelsema i LOU.hänvisning till

föreliggerutredningens arbete visat sig dethar underDet att
innehållet används vidi begreppbetydande behov deatt somav

sjukvårdstjänster och definieras.anskaffning hälso- och klargörsav
vårdavtal. börmed begreppet Detgäller bl.a. vadDetta som avses

vårdavtalföreskrivas medsyfte i 3 § HSLdärför i klargörande att avses
träffarlandstinget medandra avtal samverkansavtalän annansom

stiftelse ellervårdgivare, förening, samfällighet,dvs. bolag,ett en enen
tillersättning landstinget skall erläggaenskild individ den somomen
förvårdgivaren villkor grunder skall gällaoch de övriga och som
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hänvisning tillverksamheten. En 3 § HSL bör in i 18 och 5 §§ HSLtas
TVL.

Vårdavtal11.3.3 med läkare och sjukgymnaster

Utredningens bedömning: Upphandlande enheters tecknande av
vårdavtal med enskilda läkare eller sjukgymnaster eller med
enskilda läkares eller sjukgymnasters bolag föregåsskall ettav upp-
handlingsförfarande enligt LOU och kraven i EG-direktiven.

Utredningens förslag: Den erinran i anledning avsnittetsom av
föreslagits bli införd i HSL vård-upphandlande enhetersattom
avtalstecknande olika privatamed utförare föregåsskall ettav upp-
handlingsförfarande enligt LOU och den vårdavtaldefinition av som

där ocksåskall gälla vårdavtal med läkare ochangetts
sjukgymnaster.

Frågan i detta avsnitt upphandlande enheters ingående vård-är om av
avtal med enskilda läkare eller sjukgymnaster föregåsskall ettav upp-
handlingsförfarande. I detta avsnitt utredningen ställning tilläventar
frågan LOU tillämplig upphandlandeär enhet i ställetom om en avser

köpa läkartjänster eller sjukgymnastik från verksamhet bedrivsatt som
i enskild läkares sjukgymnastseller då såledesbolag och tecknar avtal

vårdgivare.med bolaget Först i avsnitt 12.3.2 behandlas docksom
frågan upphandlande enheters tecknande vårdavtal med enskildaom av
läkare och sjukgymnaster, redan, grund samverkansavtalettsom av

sjukvårdshuvudmannen,med vård erhållande offentligmotger av
finansiering, föregåsskall upphandlingsförfarande enligt LOU.ettav

Som tidigare har NOU förfrågannämnts uppgett attsom svar en
det enligt nämndens bedömning upphand-närmast är att anse som en
lingssituation ingå vårdavtal, varvid LOU skall tillämpas. Nämndenatt

inte enig i beslutet. De ledamöter hade skiljaktig meningvar som en
gjorde förstai hand gällande vårdavtal med läkareatt ett atten var se

utflöde offentligrättslig reglering se vid 5.6.2.avsnittettsom av en
Det utredningens bedömningår det inte generelltatt utan en

direktivändring går undanta B-tjänstema från upphandlingsför-att ett
farande Fråganse avsnitt 10. då aktuella läkartjånsterär och sjuk-om
gyrnnasttjänster kan frånundantas lagens tillämpningsområde på den
grund dessa avtal skulle utflöde offentligrättsligatt ettses som av en
reglering.
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kapitletbestämmelserna iEG-fördraget skallartikel 45 iEnligt om
verk-berörd inte omfattamedlemsstatför denetableringsrätt ärsom

förenad medtillfälligt,endastmedlemsstaten,hos ärsamhet änomsom
offentlig makt.utövande av

då dennaoffentlig maktsig utövandemedlemsstatEn ägnar av
någon lagregle-vårdavtalInnehållet inteistiftar lagar. är styrtett av

Såle-avtalsinnehållet.fritt kommakanring, överensutan parterna om
vårdavtaltecknandetuppfattningutredningensinte enligtdes kan ettav

ireglering.offentligrättslig Attutflöde parternaett av enanses som
utgångspunkt förhandlingar"taxorna" vid sinapraktiken använder som

uppfattning.utredningensändrar inte
tillanförde i sin skiljaktiga meningTvå i NOUledamöternaav

vårdavtalmed och samverkansavtalnämndens beslut när-systemetatt
koncessionsförfarande.liknar ettmast

något i finnsinte känt begrepp svensk DetTjänstekoncession rätt.är
Koncession i traditionelldefinition begreppet.därför ingen inhemsk av

tillståndinnefatta myndighet meddelatbemärkelse ett attanses av en
Enligt legaldefinitionen i kap. 5 § LOUbedriva viss verksamhet. 1

upphandlingskontrakt avseende byggentreprenaderkoncessionutgör ett
utgår i form utnyttja anlägg-där ersättning för arbetet rätt attav en

sådandels dels betalning.ningen eller i form rätt,av en
på kontakterVid kansliet NOU:s med andra EES-länder har

tjänstekoncessioner inte känt övrigaframkommit begrepp i deär ettatt
betraktas där vanligt tjänstekontraktnordiska länderna, utan ettsom

medan deomfattas direktiven, sydeuropeiska länderna, sedanvilka av
därom jfr. NOU:s till regeringentidigare har specialregler rapport

1998-03-11, In 38/642/KL.
framgår37, följande grundläggandenämnda sid. ."EnI rapport,

fråga särskiltden omständigheten tjänstekoncessioner inteär attom
skalli direktivet innebär dessa saknar särreglering ochnämns att

behandlas tjänster i övrigt eller avsikten utesluta konces-är attsom om
från tjänstedirektivets olika innebördsioner tillämpning. Begreppet har

funktion i de olika medlemsstaterna, vilket medför det naturligt-och att
vis förenat med viss fara för tolkningen och tillämpningen ikan attvara

sitt införanationell har i gemenskapsrätten, begrepprätt, som ursprung
kan ha innebörd i andra medlemsländer"annansom

har i i likhet övriga nordiskaNOU Sverige medrapporten menat att
i på frånländer avvaktan utslag EG-domstolen och EG-kommissionens

klargörande bör betrakta tjänstekoncessioner vanliga tjänstekon-som
trakt.

Utredningen avtal läkare eller sjukgymnastatt ett attanser om en en
få erhållandeskall verksam offentlig finansieringrätt att motvara av

svårligen kan bedömas koncessionsförfarande. Vårdgivaren harettsom
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sågrundlagsskyddad rättighet, länge ellerhan hon uppfyller före-atten
drivaskrivna behörighetskrav, verksamhet. Det träffarparternasom
vårdavtalet frågaöverenskommelser i endast verksam-ärom en om

finansiering.hetens
Utredningen i likhet framgårmed vad promemoria tillanser, som av

vårdavtalvad skall iNOU:s beslut regleras typiskaäratt ettsom upp-
handlingsrekvisit. Med hänsyn härtill och till vad tidigare iangettssom

föregående vårdavtalde kapitlena utredningen med enskildaattanser
sjukgymnaster vårdavtalläkare och och med enskilda läkare och

föregåssjukgymnasters skallbolag upphandlingsförfarandeettav
enligt LOU.

Utredningen den erinran reglerna i LOU och denattanser om
definition vårdavtalbegreppet inledningsvis i kapitlet förordatsav som
beträffande vårdgivareavtal med andra läkare sjukgymnasterochän

vårdavtalskall gälla för med dem.även

11.3.4 Upphandlande enheters möjlighet undantaatt
frånavtal upphandling

fallFör det kommun eller landsting baserar anskaffningenatt etten av
vård tillståndsliknande likamed till tillträde förett rättsystemgenom
alla uppträder emellertid situation kan ligga utanfören annan som
upphandlingskravet. Frågan de villkoren sådantförnärmare ettom

för intenärvarande iprövad rättstillämpningen.ärsystem

Vårdavtal11.3.5 under tröskelvärdena

Utredningens bedömning: Nyttan för landsting och kommuner att
undanta anskaffningar under tröskelvärdena från ett
upphandlingsförfarande torde Påtagligamycket liten. nackdelarvara
lär i stället uppkomma eftersom regelsystemet blir kompliceratmer

olika regler införs för upphandlingar och underöverom
tröskelvärdena.

Eftersom EG-direktiven endast reglerar den offentliga upphandlingen
vissa i direktivet angivna ståröver tröskelvärden, det varje medlemsstat

fritt inom de begränsningar följer gemenskapsrätten,att, reglerasom av
vilket offentliga upphandlingar undersätt tröskelvärdena skall ske.
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min-uppfattning, det hautredningensenligttorde,avseendedettaI
efter-tröskelvärdena,underupphandlingensärreglerabetydelsedre att

väsentligti alltbetänkandeti över-upphandlingarde som avsessom
regeringenpåpekasbör dettröskelvärden. Dessutom attgällandestiger

börvärde,upphandling,alluttalatLOU oavsettinförandetvid attav
Utred-prop.1992/93:88 sid. 42.författningochihanteras sammaen

och kommunerlandstingför attbedömningenningen nyttangör att av
mycket liten.tordeunder tröskelvärdenaanskaffningarundanta vara

då blirregelsystemetistället uppkommanackdelar lärPåtagliga mer
underochupphandlingarförinförsregler överolikakomplicerat om

något förslagbetänkandetdärför inte ilämnaströskelvärdena. Det om
sjukvårdstjänsterochhälso-enheters köpupphandlandeundantaatt av

sådani samband medomvårdnadallmänrörandetjänsteroch gessom
fråntröskelvärdenaunderstigandesjukvård och ettochhälso- omsorg

upphandlingsförfarande.
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Samverkansavtal12

Inledning12.1

sådana enskildaavtali betänkandetSamverkansavtalMed somavses
sjukvårdshuvudmannenkan träffa medsjukgymnasterochläkare

enligt degrunder bestämdaövriga villkor ochersättningrörande samt
vårdtjrespektive LOS för dei LOLreglerna änsternationellt fastställda

såle-tillhandahåller Samverkansavtalavtalet.enligtvårdgivaren ärsom
vårdgivare lands-förhållandet privata ochmellanreglerades sätt attett

lagändringarmed detillkom i sambandtinget/finansiären. Systemet
Syf-januari 1995.trädde i kraft den 1LOSgjordes i LOL och somsom

specialist-etableringenfrämst hejdalagändringamamed atttet avvar
vård-offentlig finansiering. Demed tilloch sjukgymnasterläkare rätt

enligt de nationellaverksammavid tidpunktengivare taxornavarsom
i LOLÖvergångsbestämmelser till nämnda bestämmelserenligtkunde

iverksamhet enligtmed ersättningLOS fortsätta drivaoch taxornaatt
något med sjuk-inte träffat samverkansavtaldeFOL och FOS trots att

vårdshuvudmannen.
samverkansavtalsina direktiv analyseraenligtUtredningen skall om

föregås upphandlingsförfarandevårdgivare skallmed enskilda ettav
förenligt direktiven redogöraUtredningen skallenligt LOU. även om

från tecknanågon upphandlingssynpunkt mellanfinns skillnaddet att
vårdavtal samverkansavtal.respektive

frågor. Efter kortutredningen dessadetta kapitel belyserl en
innehåll beskrivs12.1 ersättningslagamasbeskrivning i avsnitt av
upphandlingsreglernalandstingen i dag tillämpar12.2 huravsnitti

ellerenskild läkaredå träffa samverkansavtal medatt enman avser
sjukgynmast.

bedömning nytecknanderedovisas utredningensI 12.3avsnitt av om
föregås upphandlingsförfarande. Iskallsamverkansavtal ettavav

vårdavtal medlandstingens tecknandeavsnittet redovisas även avom
vårdgivare ersättningslagamas bestäm-verksamma enligtredan ärsom

föregås upphandlingsförfarande.melser skall ettav
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Läkarvårdsersättning nationellenligt12.1.1 taxa

sjukvårds-enskild träffat samverkansavtal medOm läkare ett enen
läkarvårdsersätt-enligt erhållaeller hon 5 § LOLhuvudman kan han

förordningen. LOLning enligt lagen och I bestämmelser vissages om
primärvårdenprivat iersättningar till läkare i verksamhet och den

sjukvården i övrigt och patientavgifter ihälso- och sambandöppna om
därmed.

Läkarvårdsersättning lämnas enligt 5 § endast till läkare harsom
landstinget rörande sin verksamhet.samverkansavtal med

Övergångsbestämmelserpunkt 2 i till lag 1994:1961Av änd-om
läkarvårdsersättning1651 framgårring i lagen 1993: emellertid attom

läkarvårdsersättningläkare den januari 1995 verksaml motsom var
fortsatt sådanenligt lagen har till ersättning samverkans-rätt även utan

enligt föreskrifterna.avtal de nya
avsågs i övergångsbestämmelsernaDe läkare bl.a. läkaresom var

varit uppförda på förteckning hos den försäkringskassanallmännasom
påbörjadeoch läkare sin årverksamhet under då1994, dvs. detsom var

"fritt" offentligetablera sig med finansiering. Det kan ävenatt vara
läkare varit verksamma enligt den upphävda lagensom numera om

Övergångsbestämmelserhusläkare. iAv punkt 3 till lagen 1995:837
ändring i lagen 1993:1651 läkarvårdsersättning framgår attom om

läkare den januari 19961 verksam privatpraktiserandesom var som
husläkare enligt husläkarlagen 1993:588 läkarvårdsersätt-har tillrätt
ning samverkansavtal med landstinget.utan

läkarvårdsersättningFör skall lämnas krävs enligt 7 § LOLatt att
läkaren har specialistkompetens och bedriver mottagningsverksamhet

vårdinom sin specialitet i för enskilda patienter. Lagen gälleröppen
emellertid inte för läkare med specialistkompetens enbart i radiologiska
specialiteter, kliniska laboratoriespecialiteter klinisk fysiologi,utom
socialmedicin, företagshälsovård, Skolhälsovård, rehabiliteringsmedi-
cin, klinisk näringslära eller nukleärmedicin.

Läkarvårdsersättning lämnas enligt 8 § LOL endast till läkareen
år efter det verksamheten påbörjats bedriver verksam-senast ett att atssom

het heltid. En läkare enligt 8 § första stycket andra meningenanses
heltidsverksam han eller hon arbetar minst timmar35som om per

vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmåna-
dersperiod två åren.under de Läkarvårdsersättning lämnassenaste
dock till läkare följdtill sjukdom, vårdledighet för barn,en som av av
vidareutbildning forskningeller inom yrkesområdet, politiskt eller
fackligt uppdrag eller liknande skäl inte bedriver verksamhetannat

framgårheltid. 9 § läkarvårdsersättningAv inte lärrmas till läkareatt en
någotanställd i landstings hälso- sjukvårdär och eller i bolagettsom
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landstingetsjukvårdenochhälso-inomjuridiskeller sompersonannan
dock lämnasErsättning kaninflytandebestämmanderättsligthar ett

Läkar-läkare.förvikarierarochtjänstledigläkaren är annanenom
vårdtillfälletvidläkaretillhellerintevårdsersättning lärrmas somen

detta.medgerlandstingetår intescxtiofemfyllt om
LOL lämnas15 §enligtåtgärd skallvissförLäkarvårdsersättning

och kost-arbeteläkarensersättning förskäligbelopp utgörmed ett som
ellerarvodeenkelt sär-nonnalarvode,betalasErsättningennader. som

för denarvodeenhetligt16 §enligtNormalarvode är ettarvode.skilt
förekommerverksamhetenmedicinskadenhuvudsakliga delen somav

beräknadebaserasNormalarvode mottag-specialitet.läkarensinom
arvodeEnkeltspecialiten.inombesöksvolymårligningskostnader och

behandlingarochundersökningarenklareförarvodelägre somär ett
liggerelleröverinseendedennes utan-underellerläkarenutförs somav

Åtgärderspecialitet.inom läkarensverksamhetenvanligaden somför
särskilthögre,medkostnadskrävande ersättseller ettsärskilt tids-är

arvode.
verk-vikarie i dennesellertill läkaredetframgår§17Av att enom

medläkarvårdsersättningkalenderår har lämnats ettundersamhet ett
specia-årsarbetstid inomersättningen för fullbelopp motsvarar ensom

Reduceradbelopp.reduceradeersättning meddärefterliteten, lämnas
årsarbets-halvbelopptillhögstersättning lärrmas motsvararett ensom

heltidverksamhetinte bedriverläkarenersättningstak. Omtid
omfattning.skäligioch ersättningstaketårsersättningenreduceras

patientavgift.vårdinte läkarendockhindrarBestämmelsen motatt ge
fårenligt lagenersättningverksamhetbedriverEn läkare motsom

följer lagenvadhögre arvodevård änl8 §enligtinte mot avsomge
verkställighetsföreskrift.eller en

patientenavkräva§enligt 22huvudregel rättharLäkare att ensom
erläggaskallpatientensfår avgiftEnligt 23 § den taspatientavgift. som
vård inommotsvarandeförgällerbeloppmed högstut somsamma

kostnadsbefrielseuppnåtttid harför visspatientenOmlandstinget. en
tidLOL under§ ävenenligt 24patienten26 § HSLenligt är sammaa

avgift enligt lagen.från betalabefriad att
förordningenlagen. Iverkställighetsföreskrifter tillinnehållerFOL

för-behandlingar. Iutfördaförfastställda beloppmeduppställs taxor
norrnalarvodereduceratochsåväl norrnalarvodeordningstexten anges

för-tillbilaga 1specialiteter. Iellerspecialiteterolikaför grupper av
kostnads-tids- ochsärskiltdeförteckningordningen finns överen

arvode.särskiltföranlederläkarvårdsåtgärderkrävande som
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12.1.2 Ersättning till sjukgymnaster enligt nationell
taxa

Motsvarande regler ersättning enligt nationell föreskrivstaxaom som
för enskilda läkare i LOL kan utgå föräven enskilda sjukgymnaster
enligt bestämmelser i LOS och FOS.

I LOS således bestämmelser vissa ersättningar till sjukgym-ges om
i privat verksamhet i den hälso- sjukvårdennaster öppna och och om

patientavgifter i samband därmed.
Sjukgyrrmastikersättning lämnas enligt 5 § endast till den sjukgym-

har samverkansavtal med landstingetnast rörande sin verksamhetsom
utgåroch enligt §7 endast för sjukgymnastik legitimeradsom ges av en

sjukgyrrmast. Av punkt 2 i övergångsbestämmelsema till lagen
1994:1962 ändring i LOS framgår emellertid sjukgymnasterom att

den januaril 1995 verksamma ersättning enligtsom LOS harmotvar
till fortsatt sådanrätt ersättning även samverkansavtal enligt deutan

föreskrifterna. Här således sjukgymnasternya varitavses som
antecknade den allmänna försäkringskassans särskilda lista pri-över

sjukgymnaster med till offentligvata rätt ersättning eller sjukgymnaster
påbörjade sin verksamhet årunder 1994, dvs. undersom den tid sjuk-

"fritt" kunde driva sjukgymnastikgymnaster med offentlig finansiering.
I likhet med vad föreskrivs till läkarvårdsersättningrättsom om

utgår sjukgymnastikersättning enligt 8 § LOS endast till sjukgymnast
år efter det verksamheten påbörjadessenast ettsom att bedriver privat

sjukgymnastisk verksamhet heltid. Sjukgyrrmastikersättning lämnas
enligt 9 § inte till sjukgymnast anställd i någotär landstingsen som
hälso- och sjukvård eller i bolag eller juridiskett inomannan person
hälso- och sjukvården landstinget har rättsligt bestämmandesom ett
inflytande Ersättning lämnas inte heller till sjukgymnast viden som
behandlingstillfället fyllt sextiofem år, inte landstinget medger det.om

Sjukgymnastikersättning för viss åtgärd skall enligt 15 § LOS läm-
med belopp skäligett utgör ersättningnas för sjukgymnastenssom

arbete och kostnader. Ersättning betalas nonnalarvode, enkeltsom
arvode eller särskilt arvode. Normalarvode enligt 16 §är enhetligtett
arvode för den huvudsakliga delen behandlingarna i verksamheten.av
Norrnalarvodet baseras beräknade mottagningskostnader årligoch
besöksvolym i sjukgymnastisk verksamhet. Enkelt arvode lägreär ett

Åtgärderarvode för enklare undersökningar och behandlingar. ärsom
särskilt tids- eller kostnadskrävande medersätts högre, särskiltett
arvode.

Om det till sjukgymnast eller vikarie i dennes verksamheten under
kalenderår har lämnats sjukgymnastikersättningett för åtgärder som

medersätts normalt eller enkelt arvode, med beloppett motsvararsom
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i lik-LOS§enligt 17därefterårsarbetstid, lämnasfullförersättning en
Reduceradbelopp.reducerademedersättningLOL,§17medhet

års-halvbeloppmed motsvararhögst enersättning lämnas ett som
verksamhetbedriverintesjukgymnastOmersättningstak.arbetstid en

skäligtiersättningstaketochårsersättningenreducerasheltid
sjuk-sjukgymnastenintedockhindrar attBestämmelsen geomfattning.

patientavgift.gymnastik mot
enligtersättningmedverksamhetbedriversjukgymnastEn som

vadarvodehögre änsjukgymnastik§ inte mot18får enligtLOS ge
verkställighetsföreskrifter.ellerlagenföljer avsom

enligt lagen,får ersättningsjukgymnastfårLOS§Enligt 22 somen
förbetalarpatientbeloppmed högstpatientavgift ensomsammautta

enligtdockpatientEnlandstinget. ärsjukgymnastik hosmotsvarande
förpatientenlagenpatientavgift enligtbetalafrånbefriad§23 omatt

HSL.26 §enligtkostnadsbefrielseuppnåtttid harviss aen
förordningenItill lagen.verkställighetsföreskriftermeddelasFOSI

arvode.särskiltocharvodereduceratnorrnalarvode,fastställs

upphand-tillämpningNuvarande12.2 av

lingsreglerna
medsamverkansavtalingåendeenhetersupphandlandeFrågan avom

anbudsför-föregåsskallsjukgymnaster ettochenskilda läkare av
NOUNOU.domstol ellerinteenligt LOU har prövatsfarande avav

1996januariden 24till beslutetbifogadpromemoriaidock omhar
läkareenskildavårdavtal medtecknandeenhetersupphandlande av

fråga.dennanågot berörtanbudsförfarande,föregåsskall ettav
sammanlagt3.9i avsnittredovisatsdet,år fanns1998Under som
finansieringmedverksammasjukgymnaster1855läkare och1426
samverkans-vårdgivare hadealla dessaInteersättningslagama.enligt
eftersomverksamhet,sinrörandesjukvårdshuvudmannenmedavtal en

Övergångsbestämmelser,iregleringarändåvårdgivamadel genomav
1667lämnadeår 1997Underregler.ersättningslagamasomfattas av

ersättningbehandlingvård och2136 sjukgymnaster motochläkare
således isamverkansavtal ärNytecknandetersättningslagama.enligt av

enligtverksammaantalet ärochbegränsatmycketdag personer som
fåkunnatinteharår. Utredningenvarjeförblir färreLOSochLOL

ellerläkarnaverksammamånga dehurnågra uppgifterfram avom
mångaoch hursamverkansavtaltecknatsjukgymnastema somsom

Övergångsbestämmelser.grundersättningsreglemaomfattas avav
ersättnings-enligteller sjukgymnasterläkareverksammaMerparten av
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lagamas bestämmelser har dock inte, såvitt fåutredningen kunnat fram
någottecknat samverkansavtal sjukvårdshuvudmannenmed rättenutan

till offentlig finansiering enligt lagarna bygger på särskilda
Övergångsbestämmelser.

I kapitel 7 redogör utredningen för den enkät utredningen undersom
hösten 1998 skickat till samtliga landsting. Totalt gjordes 25 utskick
och på frånenkäterna kom in 24 landsting. Separata enkäter ochsvar

skickades till och inkom från f.d. landstinget i Västra Götaland,svar
från Älvsborgdvs. f.d. Bohusläns landsting f.d.och landstingen i och

Skaraborg Göteborgs stad. Svaren från det Skåne länssamt lands-nya
ting har redovisats enhet. Uppgifterna från Malmö stad harsom en
dock redovisats Dåför sig. det i fortsättningen landstinganges avses

Malmö stad, Göteborgsäven stad och Gotlands kommun. I enkäten
ställde utredningen frågorbl.a. mångahur löpande samverkansavtalom
landstinget hade mångaoch hur dessa avtal träffats underav som
perioden den julil 1997 till den 30 juni 1998. Utredningen ställde även
frågor samverkansavtalens avtalstid och ingåendet avtalenom om av
föregåtts upphandlingsförfarande enligtett LOU.av

Tretton de landsting påsvarade enkäten de iav som att vartuppgav
fall har något löpande samverkansavtal med enskilda läkare eller sjuk-

Enbart åtta dessa landstingengymnaster. något avtalenav attangav av
ingåtts under perioden den julil 1997 till den 30 juni 1998. Under det
aktuella halvåret tecknades i åttade landstingen totalt 21
samverkansavtal med enskild läkare eller sjukgymnaster. Enbarten
landstinget i Gävleborg samverkansavtalen föregåttsattuppgav ettav
upphandlingsförfarande.

Enligt 9 § i LOL och i LOS lag lämnas inte ersättning till vård-en
givare vid tillfället år,fyllt 65 inte landstinget medger detta.som Iom
övrigt finns inte i lagarna någon reglering angående avtalstidens längd.
Detta betyder således avtalen ingåskanäven för begränsadatt tid. Inte
något de landsting påsvarade utredningens enkät har emellertidav som

ingåttde några samverkansavtaluppgett föratt viss tid.
I den utredningen, Partner 98,antog arbete redo-namnetsom vars

för undergörs avsnitt 6.3, föreslogs inom Stockholms länsatt man
landsting inte skulle någrateckna samverkansavtal. I stället före-nya
språkades landstingets behov privata vårdgivare,att verksammaav som
specialister i vård,öppen skulle täckas tecknande vårdavtalgenom av

föregåtts upphandlingsförfarande. Denett utredningen ansågsom av att
etableringar enligt ersättningslagama otidsenliga. Sådana etable-vara
ringar påpekade den, oinskränkt för vårdgivamarättger, underen att
återstoden sitt verksamma liv arbeta finansieringmed från lands-av
tinget. I endast mycket flagrantastort kvalitetsbristersett kan leda till

landstingsfinansieringen upphör.att En avtalssituation skall enligt Part-
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ömsesi-ochförfördelarömsesidiga parternainnebäramening98:5ner sjuk-ellerläkarnaenskildaockså deinnebär attDetrisktagande.diga
landstings-från allaskillnadtillsamverkansavtal,medgymnastema

lands-medavtalordinäramedvårdgivareprivataandraochanställda
fram"anställning"garanteradhundraprocentigthar närmasttinget en- poli-denpåpekassammanhang attdettaskall iDetpensionsåldern.till

läggabeslutatharlandsting attlänsStockholmsinomledningentiska
handlingarna.tillarbeteutredningens

sjukvårdsupphand-Utredningentillharlandsting omI annat manett
sjukgymnastersochläkaresenskildabehovvidling avattuppgett man

bl.a.Dettavårdgivaren.medsamverkansavtalingårhuvudsakitjänster
upphandling.offentligreglernatillämpabehövainteför omatt

bedömningUtredningens12.3

samverkansavtalNyal2.3.l

upphandlings-någoninteföreliggerDetbedömning:Utredningens
medsamverkansavtaltecknarenheterupphandlandedåsituation

sjukgymnaster.ochläkareenskilda
inteLOUframgå ärskallHSLAv attförslag:Utredningens

enskildamedsamverkansavtalträffadå landstingtillämplig attavser
vaddefinitionskallVidare somoch sjukgyrrmaster. avläkare en
formellanågraochi HSLinsamverkansavtalmed tasavses

LOS.ochLOLiföljdändringar göras

efterföljasigförbunditi EGmedlemskap attsittharSverige genom
grundprinciper ärviktigasteEG:sEnregler. reg-gemenskapsrättens av

tillhandahålla tjänster.frittochetableringsfrihet rätten attlema om
inreförverkligabeslutfattat gemensamrådet harEuropeiska att enom

medochinreområde gränsermarknadinre är utanmarknad. En ett
kapital.ochtjänsterförrörlighetgaranterad fri personer,varor,

ochetableringsfriheten rättentillåts attibegränsningarendaDe som
EG-fördraget.46 iochartikel 45framgårtillhandahålla tjänsterfritt av

frittochetableringsfriheten rätten attibegränsningartillåter45Artikel
tillfälligt,endast ärverksamhetvidtillhandahålla tjänster omsom,

makt.offentligutövandemedförenat av
vård-överenskommer attinnebärSamverkansavtal parterna omatt

ersättningslagarna.nationellaenligt deverksamskallgivaren vara
Avtalsinnehållet ireglerad.offentligrättsligtsåledesVerksamheten är
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samverkansavtalen, till skillnad från avtalsinnehållet vårdavtalen,i
helt hålletoch ide lag och förordning fastställdastyrs ersättnings-av

reglerna. Om träffar andra överenskommelserparterna vad lagenän
föreskriver föreligger emellertid inte längre samverkansavtal mellanett
vårdgivaren sjukvårdshuvudmannen,och vårdavtal. Av 5 §utan ett
tredje stycket i respektive ersättningslag framgår nämligen "enatt
läkare/sjukgymnast i privat verksamhet vård/sjukgyrrmastiksom ger
enligt avtal med landstinget, får ersättning från landstinget påta emot
de villkor och enligt de grunder landstinget ochsom
läkaren/sjukgyrrmasten kommit om." Vårdavtalöverens dågäller i
stället för bestämmelserna i ersättningslagama.

Ett samverkansavtal således pär utflöde offentligrättsligett av en ,Någonreglering. konkurrenssituation föreligger inte mellan de olika ivårdgivama, kan tänkas i vårdavtalssituationen, eftersom desom ;
erbjuds ekonomiska villkor. Med hänsyn till avtalets offentlig- lsamma
rättsliga karaktär föreligger, lenligt utredningens uppfattning, inte någon
upphandlingssituation vid sjukvårdshuvudmannens ltecknande av sam-
verkansavtal med enskilda läkare och sjukgymnaster.

,Utredningen har i avsnitt ll1.3.2 pekat på det behov finnssom av
klarläggande och definitioner de begrepp kommer tillav som
användning vid upphandling hälso- och sjukvårdstjänster. Begreppetav
samverkansavtal finns i 5 § LOL och LOS. Inte någonderai lagen

vad med sådant avtal. Däranges ett stadgassom endastavses läkar-att
vårdsersättning/sjukgymnastikersättning enligt respektive lag endast
lärrmas till den har samverkansavtal rörande sin verksamhet.som Enligt
utredningens mening bör det därför i klarläggande syfte slås fast att
med samverkansavtalett avtal landstingetett träffaravses medsom
enskild läkare/sjukgymnast vad föreskrivsatt i LOL respektiveom som
LOS den ersättning landstinget skall erläggaom till vårdgivaren och

övriga villkor och grunder skall gälla förom verksamheten.
I 5 § första stycket LOL och LOS bör hänvisning tillgöras §3en

HSL beträffande vad med samverkansavtal. Vidareettsom avses har l
vård- och samverkansavtal enligt förslaget definierats i 3 § HSL. Det
framgår därav inteavtalatt är samverkansavtalett gårett det utöver lom
vad föreskrivs sådant avtal i 3 § HSL.som ett Om beaktansvärda lom
skillnader föreligger, blir avtalet betrakta vårdavtal.att Motettsom
bakgrund härav finns inte skäl behålla detatt nämnda tredjeovan
stycket i 5 § LOL respektive LOS. Dessa styckena bör därför utgå.
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harläkare/sjukgymnastmedVårdavtal123.2 som

samverkansavtal

upphandlings-någoninteföreliggerDetbedömning:Utredningens
vård-enskildamedvårdavtaltecknandelandstingensvidsituation av

särskildagrundsamverkansavtal ellerpå grund avgivare avsom
ersättningslagamasomfattasÖvergångsbestämmelser av

gil-vårdavtaletsförutsättningundergäller attDettabestämmelser.
samverkansavtaletsi tidenfram änsig längresträckerintetighetstid

giltighetstid.

ingår iredan taxe-sjukgymnasterochläkarePrivatpraktiserande som
på grundellerÖvergångsbestämmelser attgrund avkansystemet av

sjukvårdshuvudmannenmedsamverkansavtaltecknatvårdgivaren
vård-Omersättningslagama.vård enligtbedrivenförerhålla ersättning
skallvårdgivarensjukvårdshuvudmannen är överens attochgivaren om
LOSrespektivei LOLföreskrivsdevillkorpåvård andra än somge

stället kommai överenskanverkställighetsförordningar parternaoch
vårdavtal.idetta ettom

Stockholms läns-året inomfjorunderföretogsutredningdenI som
tecknandesjukvårdshuvudmannensansåg98,landsting, Partner attman

offentligverksammaredanvårdgivare motmedvårdavtal varsomav
sjukvårds-Omupphandling.från kravetundantasskullefinansiering

upphandlingsför-genomförasituation skullei ettdennahuvudmannen
upphandlingen.vårdgivare vinnanågonkanskeskullefarande annan

då,med kansamverkansavtaltecknatlandstingetvårdgivareDen som
fortsättahenne,ellerhonom attskrivs medvårdavtaletinte geatttrots

sjukvårds-såledesbetyderfinansiering. Detta attoffentligvård med
pågå-denavbryterintedenneavtalfå "dubbla"kanhuvudmannen om

upphandlingen.ende
eljestsamverkansavtal eller ärharsjukgymnastellerläkareEn som
omfattasersättningslagamaenligtfinansieringoffentligmedverksam
offentligtilllagligoch har rättersättningsbestämmelsemaredan av

ställeti öns-Ombehandling.vårderlagd ochfinansiering för parterna
någonbedömningutredningensenligtföreligger intevårdavtalingåkar

tilldirektsigvändadärförkanLandstingenupphandlingssituation.
tecknaochfinansieringoffentligtillharredanvårdgivare rättsom

medträffasvårdavtaletdockförutsättningEn ärmed dem. attvårdavtal
tecknatlandstingetsjukgymnastenellerläkarenenskilde sam-den som

upphand-föregåendeintekanLandstingetverkansavtal med. ettutan
dennågonmed änavtalträffalingsförfarande som sam-personannan
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verkansavtalet träffats med. Detta innebär exempelvis vårdavtalet iatt
denna situation inte föregående upphandlingsförfarande kanutan ett
träffas med den vårdgivarensenskilde bolag, eftersom möjligheter att

verksam enligt ersättningslagama enbart till enskilda läkarevara ges
och sjukgymnaster jfr. frånyttrande kanslichefen vid NOU
1998-11-03, 161/97-26 angående Stockholms sjukvårdsornrådes vård-
avtal med Smärtklinken Kronan.

Ett samverkansavtal ingåskan för begränsad tid. Om vårdgivareen
träffat överenskommelse sjukvårdshuvudmannenmeden ettom
tidsbegränsat samverkansavtal, kan inte sjukvårdshuvudmannens, utan

företa upphandlingsförfarande, teckna vårdavtalatt ett med denett
vårdgivarenenskilde med längre giltighetstid detän ursprungliga

samverkansavtalet.
Utredningen har i kapitel ll gjort bedömningen sjukvårdshuvud-att

tecknande vårdavtal med privata vårdgivare skall föregåsmannens av
upphandlingsförfarande enligt LOU.ett Det enda tillfälle dåav upp-

handlade enheter frångåkan företa upphandlingsförfarandeatt ett är
således då avtal tecknas med vårdgivare redan erhåller offentligsom
finansiering för lämnad vård grund samverkansavtal medettav
landstinget. Om landstingen skulle isätta försöka kringgåsystem att
upphandlingsreglema först teckna samverkansavtalatt medgenom
vårdgivaren för sedan omedelbart vårdavtaliatt träffa andraett
överenskommelser, kan det dock uppfattas den upphandlandesom om
enheten försöker undkomma upphandlingsreglemaatt och bedöm-
ningen tecknande vårdavtal med redan vård-taxeanslutnaav om av
givare dåkan bli annorlunda utredningensän bedömning. Utredningen

dock inte sådant försöktror till kringgåendeatt ett upphandlings-av
reglerna problem.är Om detett huvudtagetstort över skulle uppkomma

sådet i fallär troligtvis övergående karaktär till dess upphandlandeav
enheter i utsträckning fåttstörre rutin och erfarenhet genomföraattav

upphandling. Skulle det emellertid visa sig övergångenen frånatt
samverkansavtal till vårdavtal i huvudsak används för undkommaatt
upphandlingsreglema bör dock frågan enligt utredningens uppfattning
övervägas nytt.
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Samverkansdelegationens13

lagförslag

Inledning13.1

sjukvårdshuvudman-direktiven analyseraenligtskallUtredningen om
enskildaetablering förenligt lagvårdavtaltecknande omenavnens

iföreslagitssjukvårdenhälso- ochvårdavtal inomvårdgivare med som
Klara1997:179SOUslutbetänkandeSamverkansdelegationens

enligt LOU.anbudsförfarandeföregåsskallspelregler ettav

förlag etableringFöreslagen13.2 om

vårdavtalvårdgivare inommedenskilda
sjukvårdenochhälso-

förutsättningi betänkandetkonstaterarSamverkansdelegationen att en
tillskall kommaalternativa driftformerutvecklingpositivför att aven

finansieringsansvarsjukvårdshuvudmannens beställar- ochstånd är att
sjukvården arbetsgivar-från hälso- ochden ochtydligt egnasepareras

verksamhet.för dennaansvaret
harsjukvårdshuvudmannen detDelegationen ytterstaattanser

vårdgivare drift-ochsamspelet mellan olikaför hurattansvaret ange
samspelet. Omså finner sin roll iskall fungera, varje aktörformer att

förväntningar hurtydliga spelregler ochpolitikerna samver-anger
vårdgivama verksamhet efterorganisera sinbör ske kommerkan att

och välfungerandeutveckling med tydliga rollerdetta. En samver-en
sådan utveck-enligt delegationen stimuleras olika Enbörkan sätt.

mångfald effektivareochleder, uttalas det i betänkandet, tillling ett
utnyttjande av resurserna.

vårdavtalet rättigheter ochkan enligt delegationen tydligaGenom
På sjukvårdshuvudmannenpreciseras.skyldigheter sättsamma som

måste på långsiktighet för produ-beakta kravet och tydliga spelregler
måsteoberoende dessa offentliga eller privata,ärcentema, pro-av om

sjukvårdshuvudmännens för kostnads-ducentema respektera ansvar
företrädare för harutvecklingen och de medborgarnaatt ytterstasom
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för tillgängliga med fastställda kvalitetskriterieransvaret att resurser
såutnyttjas effektivt möjligt.som

betänkandet betonas viktenI skapa väl avvägd balans mel-attav en
lan konkurrens och samverkan. Konkurrensen inom hälso- sjukvår-och

innebär vårdgivareden olika konkurrerar kontrakt offent-att ettom om
lig finansiering. Ofta handlar det konkurrens marknadom om en sna-

måstekonkurrens marknad. Det möjligtän kombi-attrare en vara
former områdesansvarolika med ökad valfrihet för patien-nera av en

fårMarknadslösningar inte enligt delegationen medföra lägstaten. att
tillåtspris den utslagsgivandeenda faktorn. Inte minst de kvalita-vara

måstetiva aspekterna beaktas.
Det inte, enligt delegationens uppfattning, ändamålsenligtär med

på vårdavtalden uppdelning och samverkansavtal föreligger.som nu
Den har skapat förvirring klarhet. Inte minst har den tolkningänmer

NOU gjort beträffande tillämpningen LOU bidragit till detta. Isom av
betänkandet konstateras vårdavtalde dittills december 1997att som
träffats huvudsakligen har skett vårdgivaremed enskilda tidigaresom
varit anslutna till den nationella fråganDärmed har offentligtaxan. om
upphandling inte varit någonaktuell i omfattning. Detstörre stora
problemet med gällande regelsystem fåär enskildaatt ytterst
vårdgivare vågar träffa tidsbegränsade vårdavtal någon garanti tillutan
förlängning. Detta innebär det inte någotsker nytillskott enskildaatt av
vårdgivare. sågDelegationen det därför angeläget finnaytterst attsom

lösning på återväxtenhur vårdgivareenskilda skulle kunnaen av
Långsiktiga vårdavtal och möjligheterna överlåtagaranteras. att en

etablering därvid enligt delegationenär avgörande betydelse.av
Dagens nationella med ersättningssystem fastställssystem ett som
regeringen har enligt delegationen bidragit till vårdgivaredeav att som

omfattas detta fått stark ställning. ocksåMen det har bidragit tillav en
konservera situation där vårdgivareandra inteatt haren samma

möjligheter bedriva verksamhet i alternativa driftformer.att Det är
uppenbart exempelvis sjuksköterskor, psykologer ochatt psykotera-

inte har möjlighet träffa vårdavtal.peuter Delegationenattsamma
det viktigtär andra vårdgivaregrupperävenatt läkareatt ochänanser

sjukgymnaster möjlighet bedriva verksamhet vård-enskildattges som
givare med finansiering landstinget. Detta viktigt såvälför vård-ärav
givare patienter. på nationellAtt nivå markera sjuksköterskorsom att
kan bedriva verksamhet företagare inom exempelvis mödra-som egna
hälsovård, barnhälsovård och distriktssköteskevård och psykotera-att

med utbildningsbakgrundpeuter villkor läkar-annan ges samma som
utbildade psykoterapeuter kan också, med hänsyn till hur könsfördel-
ningen inom vårdgivarekategorier,dessa betraktasut jäm-ser som en
ställdhetsfråga. Med hänsyn till det ställningstagande regering ochsom
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pri-för deövriga villkorochersättningdet gällerredovisatriksdag när
inteuppfattning,delegationensdock, enligtvårdgivama, detär envata

fastställsföreslå ersättningssystemnationellaframkomlig väg att som
vårdgivaregrup-aktuelladeriksdag förochregeringbeslutasoch av

allainnebärlösningföreslås därförbetänkandet attI somenpema.
ochspecialistläkarebaradvs. intevårdgivaregrupper,legitimerade

Försla-villkor.grundläggandeomfattasskallsjukgymnaster, sammaav
rörandeersättningslagstiftninggällande detaljeradeinnebär attget nu

medsamverkansavtalmedsjukgymnasterför ochläkarevillkoren
med lagochoch LOS upphävsLOL ersättslandstinget, dvs. omen

vårdavtal hälso- ochvårdgivare inommedför enskildaetablering
ersättningsnivåemautformning ochsjukvården. Beslut taxornasom

Motivet tillkommaöverlåtas berördatillskall överensattparter om.
yrkesutövaregällande för alla legitimerade ärtill lagförslaget atten

Därför bör denationell angelägenhet.sjukvårdenochhälso- är en
ivårdgivama likaför privataförutsättningarna degrundläggande vara

hela landet.
vårdgivarei första hand vilkaföreslagna lagenI den somanges

omfattasställs för dessa skall kunnaoch vilka krav att avsomavses
vård-etablering för enskildainnehåller bestämmelserlagen. Denna om

sjukvården. Medvårdavtal den hälso- ochmed inomgivare öppna
legitimeradi lagförslaget mellanvårdavtal 5 § avtalenligt enavses
hälso- ochlandsting etablering för meddelayrkesutövare och attett om

vårdersättninglandstinget försjukvård avtalfinansierad samt ett omav
ingå vårdavtal8 § kan landstinget medsådan Enligtverksamhet. en

legitimation logoped,barnmorska, kiropraktor,medyrkesutövare som
psykoterapeut, sjukgymnast ellerpsykolog,läkare, naprapat,

vårdavtal harkrävs dennesjuksköterska. med läkareFör att
allmänprakti-specialistkompetens eller läkare kompetensmedär som

mottagningsverksamhetbedriverserande läkare Europaläkare och
vård enskildaförsin specialitet eller iinom motsvarande öppen

patienter.
ingå vårdavtal för viss hälso- och sjuk-Om landstinget att ettavser

vårdsverksamhet förslagets 9 § ledigförklaraskall landstinget enligt
föreslås vårdavtaletifrågavarande till etablering. Deträtt att som avser

överlåtaetableringstillståndet skall gälla till vidare. Rättenälva att en
Sakliga skäl skall föreliggaetablering fastställs i den föreslagna lagen.

sjukvårdshuvudmannen avtalet ellerskallför kunna sägaatt upp
vårdgivare.överlåts tillsig etableringenmotsätta att en annan
vårdgivareVårdavtal vårdgivareinnebär ersättsattsom en av en annan

föregås vårdgivaresamrådskall mellan landstinget och denett somav
Vårdgivarensangående synpunkterskall valetersättas ersättare.av

därvid betydelse.skall tillmätas väsentlig
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frågorDe betrakta nationell angelägenhet måsteär attsom som en
lagregleras och regering och riksdag skall till känna viktenge av
nationella riktlinjer vad ersättningssystemen. föreslåsDet attavser
ersättningsnivåema skall förhandlas mellan företrädare för landstingen

vårdgivama.och de privata Huvudansvaret kommer därvid liggaatt
sjukvårdshuvudmännende enskilda komma frå-i vilkaöverensatt om

de centrala företrädarna bör utarbeta riktlinjer eller detal-gor som mera
jerade förslag. Delegationen i betänkandet såvälövertygad attvar om
sjukvårdshuvudmännen de enskilda vårdgivama sina före-som genom
trädare kommer efterlysa nationella riktlinjer frågor,i antalatt ett

frågorexempelvis vissa de i dag regleras i ersättningslagamaav som
dåoch framförallt vad gäller ersättningssystemen och ersättnings-

nivåema. Inget hindrar dock Landstingsförbundet på sättatt samma
hittills komma vårdgivamasmedöverens företrädarecentralasom om

ersättningssystem alternativt ersättningsmodeller kan tjänasom som
stöd och vägledning för sjukvårdshuvudmännen vårdgivamaoch i de
enskilda avtalsförhandlingama. Med hänsyn till förslagets konstruktion
talar enligt delegationen, övervägande skäl för LOU inte tillämp-äratt
lig vid sjukvårdshuvudmannens tecknande avtal enligt den före-av
slagna lagen med enskilda yrkesutövare.

Delegationen ansåg vidare det krävs särskilda stimulansåtgärderatt
för uppnå önskvärd nivå privat bedriven vårdatt inom rimlig tid.en av
Mot den bakgrunden föreslogs i betänkandet det skulle träffasatt en
överenskommelse mellan regeringen och Landstingsförbundet attom
25 all öppenvård inom respektiveprocent landsting ochav
vårdgivarekategori bör bedrivas personliga etableringar enligtav
vårdavtal eller föremålbli för upphandling för stimulera tillatt
uppkomsten alternativa driftformer. Delegationen betonar dockav att
det sjukvårdshuvudmännenär själv omfattningenavgör mellansom
enskilda vårdgivare och entreprenadlösningar där den landstingsdrivna
verksamheten kan bland flera anbudsgivare. Det krävs dockvara en
långsiktiga spelregler för andelen privata vårdgivare inteatt bara skall
kunna bibehållas också öka i omfattning.utan
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bedömningUtredningens13.3

tecknandeenhetersUpphandlandebedömning: avUtredningens
Samverkans-enligt denutförareprivatamedvårdavtal av

vårdgivareenskildaföretableringlagenföreslagnadelegationen om
föregåssjukvården skall ettochhälso-vårdavtal inom avmed

EG-direktiven.ikravenochupphandlingsförfarandeenligt LOU

LOUtjänstedirektivetsåvältillbilagorenligt upp-somTjänsterna är
A-upphandlingförReglernaB-tjänster.ochA-tjänsterdelade i s.k. av

gällerreglerdeomfattande äntröskelvärdena är somtjänster över mer
B-tjänster.upphandlingvid av

socialtjänster.sjukvård ochochhälso-bl.a.finnsB-tjänstemaBland
inomregleratutförligtlikainteB-tjänster ärupphandlingenAtt av
med-innebärA-tjänsterupphandlingen attgemensakapsrätten avsom
EG-följerbegränsningardeiakttagandemedfritt,lemsstatema somav

bådeB-tjänster,upphandlingsformen överreglerakan somrätten, av
bl.a.LOUi 6 kap.reglerassvenskI rätttröskelvärdena.under

tröskelvärdena.underbåde ochB-tjänster överupphandling av
enligtskallsådana tjänsteranskaffningarenhetersUpphandlande av

upphandling.förenklad§ LOU6 kap. 2 göras genom
B-tjänsterÄven upphandlingförstyrandeintedirektiven är avom

särskiltEuropafördraget,igrundläggande reglerEG:sdockgäller
kapital.ochtjänsterfri förrörlighetskallreglerna garantera varor,som

lika-grundprinciperetableradeEG-domstolensgällerVidare om
förbudocherkännandeömsesidigt motförutsägbarhet,behandling,

frånfår hämtasbegreppentolkningenLedningen fördiskriminering. av
tröskelvärdena.avgörandendomstolens över

gårintegenerelltbedömningen detutredningenkapitel 10I attgör
därmedfrån direktivens ochtröskelvärdenaB-tjänsterundanta överatt

rättsmedels-omfattasB-tjänstemaeftersomtillämpningLOU:s av
iakttagandeefterannonsering ochgäller kravetVidaredirektivet. av

standarder.specifikationereuropeiska
ochtillåts etableringsfriheteni rättenbegränsningenendaDen som
46 i EG-45 ochframgår artiklarnatillhandahålla tjänsterfrittatt av

ochetableringsfrihetentillåter begränsningar iArtikel 45fördraget.
endasttillhandahålla vid verksamhet,tjänsterfritträtten att omsom

medlemsstatoffentlig makt. Enutövandemedförenattillfälligt, är av
Enligtdå stiftar lagar.dennaoffentlig maktsig utövandeägnar av

medåtgärder vidtasochbestämmelserna i kapitlet46artikel skall som
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stöd dessa inte hindra tillämpningen bestämmelser i lagar ochav av
författningar föreskriverandra särskild behandling utländskasom av

medborgare och grundas hänsyn till allmän ordning, säkerhetsom
eller hälsa.

Utredningen har i kapitel funnit11 upphandlande enhetersatt
ingående vårdavtal vårdgivare såvälmed enskilda enskilda läkareav
och sjukgymnaster med vårdgivareenskilda andra föregåsskallsom av

upphandlingsförfarande enligt LOU. kaipitelI 12 utredningengörett
bedömningen inte föreligger någondet upphandlingssituation, medatt
hänsyn till avtalets offentligrättsliga karaktär, upphandlandenär

ingårenheter samverkansavtal med enskilda läkare och sjukgyrrmaster.
Anledningen till den skilda bedömningen för bådadessa avtalstyper

samverkansavtalen, till skillnad från vårdavtalenär hållethelt ochatt är
utflöde offentligrättslig reglering. Samverkansavtalen innebärett av en

kommer den enskildeöverens läkaren eller sjukgym-att parterna attom
skall verksam enligt de nationella ersättningslagama. Vård-nasten vara

givarna erbjuds vid tecknande avtalet ekonomiska villkorav samma
någonoch konkurrenssituation utbyte för föreliggermestom pengarna

inte.
Samverkansdelegationens lagförslag innehåller visserligen vissa

grundläggande förutsättningar för möjligheterna verksamatt vara som
privatpraktiserande vårdgivare med offentlig finansiering. Lagen ger
dock för fritt kommaett utrymme avtalsinne-parterna överensatt om
hållet. Några ersättningsbestämmelser finns exempelvis inte. Teck-
nande vårdavtal enligt den föreslagna lagenett kan enligt utred-av
ningens uppfattning därför inte utflöde offentligrätts-ettses som av en
lig reglering. Detta innebär upphandlingssituation alltjämt före-att en
ligger, eftersom det föreligger konkurrens utbyte förmestom pengama.

Eftersom EG-rätten reglerar de offentliga upphandlingarna över
vissa i upphandlingsdirektiven angivna tröskelvärden, står det varje
medlemsstat fritt inom de begränsningaratt följersom av
gemenskapsrätten, reglera vilket offentligasätt upphandlingar under
tröskelvärdena skall ske. Det finns därför möjlighet undantaatten
landstingens förvärv de tjänster i den föreslagna lagenav som avses om
tjänstemas värde understiger tröskelvärdet från ett
upphandlingsförfarande. Utredningen har emellertid i avsnitt l1.3.5
gjort den bedömningen detta inte lämpligt eftersomäratt det torde
uppkomma avsevärda problem då regelverket blir kompliceratmer
grund olika regler införs föratt upphandlingar ochav underöver
tröskelvärdet.
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företagshälsovård ochTandvård,14

telemedicin

Inledning14.1

utreda LOUtilläggsdirektivsina ärenligtskallUtredningen om
från tand-tandvårdstjänster privataköpvid landstingenstillämplig av

företagshälsovårds-och kommuners köpvid landstingsochläkare av
utredningentillharfrån Socialdepartementetenheter.privatatjänster

angående telemedi-från Landstingsförbundetskrivelseöverlämnat en
enhetersfrågan upphandlandedärförbehandlaskapitelcin. I detta om

telemedicinskaföretagshälsovårdstjänter ochtandvårdstjänster,köp av
LOU.upphandlingsförfarande enligtföregåsskalltjänster ettav

Tandvård14.2

tandvårdsstödreformerat1997/98:l12propositionI grun-angesom
tandvårdsförsäk-vuxentandvårdenförersättningssystemetförderna
propositionen1999. Ifrån och med den l januarigäller görringen som

prioriterahand angelägetdet i förstaregeringen bedömningen är attatt
möjlig-befolkningenförsäkringen helasådan inriktning som geren

siktså tandvårdsbehovet kantandhälsaförbättra sinhet attatt
kostnader.enskildes och samhälletsdenminska och därmed även
prioriteraframhållit angelägetdethar regeringendetta ärUtöver attatt

funk-äldre, sjuka ochstöd till vissaekonomisktsärskiltett grupper
behandlingskost-prioritera patienter med högationshindrade och även

medger detta.kostnadsramennader, om
principiellaförordar följanderegeringenPropositionen innebär att

prioritetsordning.i angivenersättningssystemutformning nyttettav
Äldre, inkl.kommunalfunktionshindrade medsjuka och omsorg0

verksamhet ochföremål uppsökandehemsjukvård bli förskall
tandvårdfå nödvändigvid behovtandhälsabedömning sin samtav

lågtill kostnad.en
sjukdomsbehandlingtandvård led ibehöverPersoner som ensom0

tandvårdfå enligtskall dennabegränsad tidunder sammaen
sjukvården.hälso- ochgäller för denavgiftsregler öppnasom
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långvarig/kronisktill följdPersoner sjukdom eller funk-0 som av
tandvårdtionshinder behöver i övrigtvad nonnalt,än ärmer som

inte kostnader för tandvård.skall ha ökade denna
få möjlighetAlla skall till regelbundna undersökningar, före-0 vuxna

åtgärder övrigbyggande och hälsobefrämjande tandvård visssamt
infektions- inflammationsbehandlingoch till överkomlig kostnaden
bastandvård.

tandvårdsbehov fåPersoner med skall ekonomiskt förstödstora ett0
höga behandlingskostnader.

Bastandvård14.2.1

propositionenI 1997/981112 sid. 38 reformerat tandvårdsstödettom
tandvårdsförsälcringenuttalas skall inriktas allaatt att ettge vuxna

ekonomiskt stöd för den dagliga hälsobefrämjande tandvården, s.k.
bastandvård. Samhällets stöd vuxentandvårdtill bör uttalades det
vidare främst syfta till bättre tandhälsa bland befolkningen så atten
vårdbehovet och därmed kostnaderna för enskilda och påsamhället sikt
minskar. bastandvårdMed enligt 7 § förordning 1998:1337avses om
tandvårdstaxa sådana åtgärder finns under avdelning A iupptagnasom
tandvårdstaxan. Bastandvård kan inom såväl allmäntandvårdges som
specialisttandvård.

vårdgivareErsättning till för tandvård lämnas enligt 2 kap. 3 § AFL
vården vid folktandvårdsklinik, odontologisk fakultetom ges en en

eller det allmännas försorg. Ersättning vårdgivarentillannars genom
lämnas också vården hos enskild näringsidkare, bolagom ettges en
eller juridisk under förutsättning vårdgivaren ären annan attperson
uppförd på förteckning den allmännaupprättats för-en som av
säkringskassan. För bli uppförd sådan förteckning skallatt en
vårdgivaren enligt bestämmelsens andra stycke antingen själv vara
legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist tillgångeller ha
till eller flera legitimerade tandläkare eller tandhygienister. Vidareen

vårdgivarenkrävs har F-skattesedel. Ersättningen lämnasatt enligt de
grunder i förordning tandvårdstaxa utgåroch endastsom anges om om
tandvården utförts legitimerad tandläkare eller tandhygienistav en som
inte har fyllt 65 år. Ersättning lämnas inte för tandvård försäkraden

fyller högst år19 under årdet vården Om avgiftsfri tandvårdsom ges.
sådanför försäkrad föreskrivs i TVL.

vårdgivareEn tandvård i enskild verksamhetattsom avser ge mot
ersättning enligt AFL skall enligt 2 kap. 3 § AFL skriftligen anmälaa
detta till den allmänna försäkringskassan inom område verksam-vars
heten skall bedrivas. vårdgivarenOm uppfyller de krav isom avses
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förteck-denneföraförsäkringskassanskall§ AFL32kap. upp
ellerverksamhetenmedupphöravårdgivarenOmningen. attavser

område dettaskall ävenförsäkringskassastillflytta denna annanen
måna-försäkringskassananmälas tillb § AFL senast trekap. 3enligt 2

tandvård i enskildupphörtharvårdgivareEni förväg. attder gesom
från försäkringskassansverksamhetsinflyttatharverksamhet, som

fåförgällerkravuppfyller delängre attområde inteeller varasomsom
frånbeslutfrån dennaskall förasförteckningen,uppförd genomav

påbörjatvårdgivaren inte hargällerDetsammaförsäkringskassan. om
enligtgjordesanmälanmånader efter detverksamhetsin attsenast sex

§ AFL.2 kap. 3 a
l997/98:112 sid. 20propositionframgår nämndai ettDet omovan

det1990-talet gjortunderstatsfinansematandvårdsstödreforrnerat att
tandvårdsförsälcringen,ersättningsnivåerna ireduceranödvändigt att

mindrealltmedförtsjälvrisktill införandetlettvilket att ensomenav
för sinastödfått ekonomisktbefolkningenandel ettav

kommitTandvårdsförsäkringen allthartandvårdsbehandlingar. attmer
deltill mindrebehandlingarpå till dyrbarastödinriktas avatt enge

tandvårds-inneburitpropositionenenligtharbefolkningen. Detta att
tandvård för allatillgängligsyfteursprungligaförsäkringens göraatt

frångåtts. uppfylla dei har Förkostnadöverkomligtill attstort setten
tandvårdsförsäkringen liksomställspå utgiftsminskningarkrav som

enklasocialförsäkringen enligt regeringenharområden inomandra
ersättningsnivåer och införandesåsom sänktalösningar,tekniska av

förändringfått avvaktansjälvrisk ske i permanent aven mer
försäkringen.

tand-år regeringen iinfördes 1974 hartandvårdsförsäkringenSedan
fårvårdgivare debitera.högsta arvodenvårdstaxan fastställt de ensom

regeringenuttalade1997/98:l12 sid. 23propositionenI attprop.
vårdgivama.förvarit norrnerandepriser imed högsta stort setttaxan

prisregleringenavskaffaansåg fanns skäldet godaRegeringen attatt
för avregleringenriskdet visserligen finnsuttalade därvidoch attatt en

Emellertid gjordeprishöjning.generellinledningsvis leder till rege-en
avskaffa prisregle-förförutsättningarnaringen bedömningen attatt

dåtidpunktvid denprishöj ning mycket godaskerringen utan att varen
flerabedörrmingen grundadespropositionen lades fram. Denna

betydande överskottsådan finnsfaktor detfaktorer. En ettattvar
patienternakonkurrensenvilket bör innebäratandläkare, är stor.att om

mångaefterfrågan tandvård begränsad hosfaktorEn ärattannan var
propositionen uttaladesmå ekonomiska Iföljdtill resurser.personer av

från Konkurrensverket, Konsu-utgickregeringen vidare att attman
denföljer utvecklingenRiksförsäkringsverketmentverket och avnoga

fortlöpande informerar regeringenprisregleringen ochslopade om
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effekterna avskaffandehärav. prisregleringenEtt för vuxentandvår-av
den innebär propositionen sid.enligt 24 det inte längre möjligtäratt att
behålla konstruktionen med försäkringsersättning procentuellsom en
andel behandlingsarvodet. Vid fri prissättning måstearvodenaav en av

enligt regeringen omarbetas på det för varje åtgärd itaxan sättet att
försäkringsersättning fastmed krontalsbelopp.taxan Stödetettanges

för bastandvården innebär tandvårdsersättningen lämnas för allatt
tandvård med undantag för i huvudsak undersökningar och protetiska
åtgärder med fasta krontalsbelopp åtgärdutförd enligt förordningenper

tandvårdstaxa.om
4 § i förordningenAv tandvårdstaxa framgår försäkringskas-attom

lämnar tandvårdsersättning för åtgärder utförts vårdgiva-hossan som
Sådan ersättning lämnas till vårdgivaren med grundbeloppren. ett som

bestäms för åtgärdvarje eller för bastandvårdsabonnemang. Grund-
beloppens framgårstorlek bilaga till förordningen.av

Enligt § får vårdgivaren4 TVL ersättning från patienten förta ut
undersökning och behandling. Ersättningen skall skälig med hän-vara

till behandlingens omfattning och utförandeart, omständig-syn samt
heterna i övrigt. Innan undersökning eller viss behandling påbörjasen

vårdgivarenskall upplysa patienten kostnaden för åtgärden. Omom en
följd behandlingar behövs skall vårdgivaren upplysa patientenav om
de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Om förut-
sättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras
skall patienten upplysas detta och anledningen till ändringen.om om

Särskilda bestämmelser patientavgift gäller dock för patient-om
med behov särskilda tandvårdsinsatser och patientgruppergrupper av

med behov särskilt stöd. Här behandling vid sidan all-av avses som av
och specialisttandvårdmän kräver särskild odontologisk och annan-

kunskap för tillgodose behovet hos patienter med funktionshinderatt
och vissa sjukdomar. Det kan patienteräven svårtkan haavse attsom
efterfråga den tandvård de behöver exempelvis äldre, funktionshind-
rade inom långtidssjukvård eller olika former särskilt anpassatav
boende. Av 15 § tredje stycket TVL följer vid tandvård för dessaa att
patientgrupper vid undersökning för och utförandesamt oralkirur-av
gisk behandling, kräver sjukhus tekniska och medicinskaettsom resur-

och inte till någon delersätts enligt AFL, gäller bestämmel-ser som
vårdavgifter i den vårdenöppna enligt HSL. Patientenserna harom

enligt 15 § fjärde stycket TVL välja sådanrätt tandbehandlinga att om
skall utföras folktandvården eller enskild näringsidkare,av av etten
bolag eller juridisk uppförd på förteckningär hosen annan person som
den allmänna försäkringskassan.
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l
skalltandvård för barn och ungdomarfullständigRegelbunden och

dåårmedavgiftsfri till och detTVL§ första stycket15enligt varaa
år.fyller nittonpatienten

nödvändig tand-ochverksamhetUppsökande142.2

ochfunktionshindradevård äldre,för perso-
tandvårdsärskilt behovmed avner

omvårdnadboendeformer för service ochsärskildaiborPersoner som
vårdså behovbostad och haribor storasamt avegenpersoner som

sjukhemmed boendekan jämställasdessaeller att personeromsorg
erbjudasuppsökande verksamhetskallmotsvarandeeller engenom

rådgivning instruk-munvårdsbedörnning, individuell ochkostnadsfri
blidäreftermunvård. behandlingsinsatser kanFördagligtion somom

tillämpas inom denbetala avgiftskall patientennödvändiga en som
samrådSjukvårdshuvudmännen isjukvården. skallhälso- ochöppna

fåfinansieringen verksamheten ochförkommunernamed avsvara
från patienter bör kunnaersättning De närmaststaten. grupper av som

långtidssjuka, äldrefråga somatiskt eller psykiskti för stödetkomma är
omvårdnad,särskild service ochbehöver yngre personerpersoner som

harhar motsvarande behov,med funktionshinder som personer som
hemsjukvård, omfattas i övrigtLSS samtsom av personer sompersoner

vård, inte själva kansådana och service debehovhar attomsorgav
tandvård.söka

utföra denSåväl folktandvården privata tandläkare skall kunnasom
I propositionen reformerat tand-uppsökande verksamheten. ettom

lands-vårdsstöd regeringen den förutsättersid. 30 uttalade attatt
verksamheten. Detta kantingen själva kommer konkurrensutsättaatt

hållaefter sedvanligt upphandlingsförfarande. Förske attett samman
därefter nödvändigför den verksamheten ochuppsökandeansvaret

det förtandvård mening lämpligttorde det enligt regeringens attvara
hemtjänstområde finns avtal ellereller liknandevarje boendeenhet, ett

vårdgivare. Skulle enskilde inte godtaöverenskommelse med denenen
stårtandvård stödmodell detenligt dennaerbjudande nödvändigett om

vårdgivare.fritt sigdenne vända tillatt annan

behov tandvård led sjukdomsbehandlingPersoner i iettsom enav

tandvårdsstödreformerat vidare förI propositionen uttaladesett attom
tandvårdsinsatser i sjukdomsbehandlingbehövs ledettsomsom en

vårdavgiftertid skall bestämmelserna i HSLunder begränsaden om
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skall under vissa förutsättningargälla. Detta gälla tand-även
vårdsbehandling tandvårdsräddaför vidoch utbyteextremt personer av
tandfyllningar iled medicinsk rehabilitering.ett ensom

ungdomstandvård14.2.3 ochBarn-

tandvård folktandvården,Landstingens dvs. skall enligt 7 § TVL svara
tandvårdför regelbunden och fullständig för barn och ungdomar t.o.m.

år fyller år. ungdomstandvårdendet de 19 och såledesBarn- omfattas
inte försäkringens bestämmelser och avgiftsfri. Enligt 5 § TVLärav

landstingen möjlighet anlita vårdgivare folktandvårdenänattges annan
för utföra tandvård.denna En uppgift innefattaratt som
myndighetsutövning får dock inte med stöd bestämmelsenav
överlämnas till förening,bolag, samfällighet, stiftelse ellerett en en en

enskild individ.en

Företagshälsovård14.3 l
ll
iRegeringen har vårenunder 1999 prop. 1998/992120 angående före-

tagshälsovård behandlat regler förtydligar arbetsgivarenssom ansvar
tillhandahålla företagshälsovård. Regeringen önskade renodlaatt även

företagshälsovården tydliggöraoch samverkan mellan företagshälso-
vården och den offentligt finansierade sjukvården.

Av 3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen 1997:1160; framgårAML en
skyldighet för arbetsgivaren anordna den företagshälsovårdatt som
arbetsförhållandena kräver. Med företagshälsovård oberoendeavses en

inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företags-expertresurs 1
hälsovården skall särskilt arbeta för förebygga och undanröja hälso-att

irisker arbetsplatser ha kompetens identifiera och beskrivasamt att
sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktion och hälsa.

Det uttalas i nämnda proposition offentliga ämnadeattovan resurser
sjukvårdhälso- och enligtersätta de nationella inte skallatt taxorna

föranvändas subventionera företagshälsovården. I 9 § andra stycketatt
i LOL respektive LOS därförhar införts bestämmelser innebär attsom
läkarvårdsersättning sjukgymnastikersättningoch inte lämnas till en
läkare eller sjukgymnast verksam inom företagshälsovården.ärsom
Avsikten med de föreslagna förändringarna i lagarna inteangavs vara

helt avskilja sjukvården från företagshälsovården. Enligtatt rege-
ringens mening innebär företagshälsovården i sig fokusering på arbets-
relaterad ohälsa, yrkesrelaterade sjukdomar och arbetslivsinriktad reha- i
bilitering. Det förutsätts därför sjukvårdskompetenspersonal med och
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finnasdet skalldock inteRegeringensjukvård bedrivs. attviss anseratt
offentligerbjudaföretagshälsovårdsenheter kunnaförmöjlighet att

sjukvårdshuvud-företagshälsovårdsenheten ochfinansiering attutan
företagshälso-sjukvården inomde falldetta. Iavtalträffat ommannen

enligtskall dettafinansieringoffentligmedbedrivasvård skall rege-
före-landstinget ochvårdavtal mellanreglerasmeningringens genom

vårdgivareförövergången smidigtagshälsovårdsenheten. För göraatt
regeringenföretagshälsovårdsenheterolikainomverksammaoch anser

enligtövergångsregler. Detvissamåste finnas ärdetpropositioneni att
tecknatidberördaviktigtuppfattningregeringens attparteratt ges

inteåtaganden, dettaellertjänster ochvårdavtal olika typer omavom
Ändringama i LOL ochförhållanden.tillsigmöjligtär att nyaanpassa

och sjukgymnasterjanuari 2000. Läkarekrafti den 1träder därförLOS
företagshälsovården uppbärochinomverksammaär somsom

enligtsjukgymnastikersättning har dockläkarvårds- respektive över-
sådan reglerersättning enligt äldrefortsatttillgångsbestämmelser rätt

understrykerpropositionen sid. 31år 2003.utgången Ifram till av
fråga ochavtal för hälso-sjukvårdshuvudmännen iregeringen att om

företagshälsovårds-välja träffa avtal medsjukvårdstj böränster även att
åtaganden läkarvård sjukgyrrmastiskochandra änenheter typer avom

fråganregeringenerinrarsammanhangetbehandling. I även attom
vid upphandlande enhe-tillämpligaupphandlingsreglernautreds ärom

företagshälsovårdsenheter.företagshälsovård från privataköpters av

Telemedicin14.4

Spri har isjukvårdens utvecklingsinstitutochHälso- rapporten
telemedicinsk tillämpning underkartläggninggjortSprinternet 5 aven

telemedicin isjukvårdsregionema i Sverige. Medår i de1998 avsessex
Telemedicinkommunikation via telemedia.medicinsk är ettrapporten

informationmedicinskÖverföringsamlingsbegrepp för all typ av av
användningsområden såväl vad gällerantalomfattar sättetoch stortett

innehåll vilkainformationensöverföra information ochatt perso-som
användningen tele-kommunicera med varandra. Vidskall avsomner

gårInformationendatorer och videoteknink.medicinska tjänster brukas
två distansalltid minsttelenätet. Detoftast äröver sompersoner

sighjälp ljud och bilder. Det kaninformation medutbyter röra omav
hjärtintensiven bedömerläkarespecialistkonsultationer, t.ex. en

hjärtspe-från ambulans. Ett exempelEKG överförs ärannat ensom en
ultraljudsundersökning nyföttpå "styr"cialist distans ettavensom

Även vårdperso-videokonferenser förekommer därhjärtfel.barn med
vårdplanering. Telemedicintekniken vid ronder ochnalen använder ut-
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utbildningssyfte. Vilka ellerinyttjas även avpersoner grupper perso-
påvarandra varierar syftet medmed beroendekommunicerarner som

primärvårdsläkareExempelvis kan ochinformationsöverföringen.
patient sjuksköterska,med sjukhusspecialist, medpatient meddela sig

specialiteterolika medicinska med varandra,specialister inomflera
föreläsaremed sjukhusläkare, med elever Natur-ambulanspersonal etc.

frånvia telemedicin hämtas privatligtvis expertkunskapenkan även en
vårdgivare.verksam

Innehållet överföringeni informationen knutet till syftet med ochär
till aktuella medicinska specialiteten. Informationen kan exempel-den

frånfrågeställningar behandling,vis innefatta diagnos och stödom spe-
vård,vid olika diskussioner fortsatt administrativcialist ingrepp, om

föreläsningar. medicinskaplanering eller Beroende den specialiteten
informationen exempel överföras form bil-kan till i röntgenbilder,av
på EKG-kurvor och patologiska eller rörliga bilderder medpreparat

hjälp endoskopi. Syftet med införa telemedicin kanatt attav vara
uppnå effektiv användning expertkunskap eller utjämnaatten mer av
olikheter i tillgång sjukvårdhälso- och mellan olika geografiska

landet. telemedicindelar Med kan expertkunskap helt sättett nyttav
primärvårdföras till och kommun. Metoden förväntas ocksåut ge nya

möjligheter till organisatoriska och strukturella förändringar
exempelvis inom jourverksamhet, rondverksamhet och vård i hemmet.
Telemedicin kan vidare betraktas verktyg för ökat samarbeteett ettsom

vårdnivåermellan olika syftemed förbättra kontinuitet vårdkedjaniatt
patientens perspektiv.sett ur

Den undersökning Spri genomfört och redovisas i tidi-densom som
nämnda har visat telemedicin används inom allarapporten attgare

sjukvårdsregioner i landet. Nästan 75 landets sjukhus använ-procent av
någonder form telemedicin i sin verksamhet. hälftenI deänav mer av

tillämpningar beskrivs i används telemedicin vid konsul-rapportensom
tation, rådexempelvis vid eller från sjukhusspecialist. Andraprovsvar
områden där telemedicin tillämpas allt ambulanssjukvård ochärmer
rondverksamhet. I dag främstdet mellan läns- respektive länsdels-är
sjukhus och regionalsjukhus den telemedicinska pågår.aktivitetensom

Anledningen till den telemedicinska användningen främst för-är en
tillgånghoppning bättre till specialistkompetens ochom en en mer

effektiv användning kompetens ojämnt spridd landet.är överav en som
finnsDet förhoppning telemedicin skall tilläven leda kortareatten om

och färre för patienten. Telemedicin innebär ävenprocesser resor en
ökad vårdnivåersamverkan mellan olika vilket hoppas skall kunnaman

effektivitetsvinster och kompetensökningar. Flera de ige av
tillfrågadeSprirapporten sjukhusdirektörema ocksåhar sigsagt
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ochtelemedicinen exempelvis i form bättreeffekteruppleva avav
beslut.diagnoser ochsäkrare

bedömningUtredningens14.5

Sjukvårdshuvudmannens köpbedömning:Utredningens av
sjukvårdstjänster företagshälso-tandvårdstjänster, och hoshälso-

vårdgivarefrån skallvårdsenheter telemedicinska tjänsteroch annan
föregås upphandlingsförfarandevårdavtal ochske ettavgenom

i EG-direktiven.enligt LOU och kraven
framgåskall avtalförslag: Av TVLUtredningens att som avser

vårdavtalvård i 3 § HSL.skall slutas i form sägsav som

vuxentandvårdentandvårdavsnitt inteVad i detta sägs om avsersom
tandvårdeftersom och tandhygiensiter kan erbjuda ochtandläkare upp-

vård träffatsförsäkringsersättning för lämnad avtal härombära utan att
vårdgivare tandvård i enskildmed landstinget. En attsom avser ge

enligtverksamhet ersättning AFL har enbart skriftligen anmälamot att
områdetill försäkringskassan inom verksamheten skall bedri-detta vars

stället sådan tandvård2 kap. § AFL. I här enbart3vas a avses som
tandvårdtill särskilda patientgrupper och till bam- och ungdomar.ges

sjukvårdstjänsterkapitlet aktuella tjänsterna s.k. hälso-De i ochär
någoneller B-tjänster enligt tjänstedirektivet och LOU. finns inteDet

möjligheterna vårdgivarenationell reglering för privata inomom
områdena verksamma med offentlig finansiering för utfördaatt vara
tjänster motsvarande de ersättningslagar gäller för enskilda läkaresom

sjukgyrrmasteroch med samverkansavtal.
Sverige sitt medlemskap förbundithar i EU sig efterföljaattgenom

unionens rättsakter. EG-fördraget saknar speciella regler rörsom
innehålleroffentlig upphandling. Däremot det flertal grundläggandeett

principer tillämpliga vid offentlig upphandling. Dessaär ävensom
principer, dvs. solidaritets-, icke-diskriminering, proportionalitetsprin-
cipema och principerna öppenhet, och ömsesidigttransparansom om

såledeserkännande skall iakttas. Dessa principer behandlas i kapitel 8
och 10.

rådetEuropeiska fattathar beslut förverkliganödvändigheten attom
inre marknad. inreDen marknaden är etten gemensam gemensamma

område inre med frigaranterad rörlighet förgränserutan varor, perso-
tjänster och kapital. Särskilda bestämmelser offentlig upphand-ner, om

ling i form direktiv visathar sig behövliga för skapa verkligattav en



och telemedicinföretagshälsovård SOU 1999: 149Tandvård,224

offentligmarknad vid upphandling och därmed minska deöppen
förhållandekonkurrensfördelarföretagens i till företag iinhemska

upphandlingmedlemsländer. Grunden för all offentlig denandra är att
iske affärsmässigt och konkurrens. Medlemsstaterna har därförskall

varuområdet områdetregler och förenats om gemensamma
anläggningsarbeten förbyggnads- och tjänster inhämtande ochsamt

motiveringurval anbud beslut varigenom anbudsamt antasav om av
utgångenrespektive förkastas. Direktiven direktverkande efterär av

nationelltiden för genomförande i Tanken direktiven skallrätt. är att
komplettera fördragsreglema och samordna medlemsstaternas upp-
handlingsregler. Varje medlemsstat kan emellertid införa nationella
regler. EG:s direktiv enbart sikte upphandlingar. Dettastörretar
framgår direktiven förklarasdessa tillämpliga först närattav genom
upphandlingen vissaöverstiger angivna tröskelvärden. För göraatt en
offentlig konkurrensutsatt marknad möjlig dethar i s.k. rättsmedels-
direktivet införts för hurregler kontrollen och insynen i upphandlings-
förfarandena skall till.

Sverige förpliktade sig EES-avtalet införa regleratt motsva-genom
rande EG:s regler offentlig upphandling. Som följd härav träddeom en
LOU i kraft den januari1 1994. LOU tvingande regelverkär ett som
skall följas alla upphandlande enheter. Lagstiftningen till delär storav

regelverk beskriver hur offentlig upphandlingatt ettse som som en
skall till. För upphandlande enhet det normalt inte nödvändigtären

studera EG-direktiven. Avsiktennärmare med LOU lagenatt är att
skall ha innehåll dessa direktiv. såAnsvaret för falletärattsamma som
ligger svenska och inte den upphandlande enheten.staten

Hälso- sjukvårdstjänsteroch s.k. B-tjänster. Upphandlingär av
sådana tjänster skall enligt 6 kap. 2 § LOU förenkladgöras genom upp-
handling. Upphandlingen B-tjänster inte lika utförligt regleradeärav

upphandlingen A-tjänster. Detta innebär medlemsstaternaattsom av
kan, med iakttagande de begränsningar i övrigt gäller inom EG-av som

fritt reglera upphandlingsfonnen förrätten anskaffning B-tjänsterav
Ävenbåde och under tröskelvärdena.över upphandlingar B-tj än-om av

i mindre grad A-tjänster omfattas EG-direktivenän har direkti-ster av
betydelse för hur regelverket 6i kap. LOU skall tolkas, efter-storven

kraven europeiska specifikationer standarder gäller. Med hän-som
härtill och till i framgårvad övrigt avsnitt 10 finner utred-syn som av

ningen inte gårgenerellt undanta upphandlande enhetersatt att upp-
handlingar B-tjänster tröskelvärdena från LOU:s tillämpning.överav
Det kan enligt utredningens uppfattning inte heller rekommenderas,
med hänsyn till betydande tillämpningssvårigheter, upphandlandeatt
enheters anskaffningar B-tjänster under tröskelvärdet frånundantasav

upphandlingsförfarande.ett
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tvåUr upphandlingssynvinkel främstdet huvudsituationerär ärsom
intressanta. situationen frågaDen det behandling,är ärattena om en
där viss del behandlingen utförs remissliknandeetten av genom
förfarande. de fallI detta behov klart förutsebara råderärav resurser

någondet upphandlingssynpunkt inte skillnad vid anskaffningur en av
dessa tjänster och andra hälso- sjukvårdstjänster.och Denna situation

såledesfaller in under upphandlingsreglema. denI andra situationen
uppkommer behovet exempelvis telemedicinsk behandling ellerav
behandling lämnad hälso- och sjukvårdspersonal vid företagshälso-av
vårdsenheter grund oförutsedda händelser, akutaLex.av

Ävensjukdomstillstånd. sådani situation skall upphandling göras.en
Den upphandling då frågadet blir direktupphandling.ärom

Utredningen det i TVL i klargörande syfte böratt att ettanser anges
vårdavtal skall slutas i form vårdavtal i 3 §sägssom avser av som

HSL.
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Upphandlande enheters köp15 av

från hel- och delägdatjänster
frånoch andra upphand-företag

lande enheter

Inledning15.1

Kommunförbundet och LandstingsförbundetSvenska har till rege-
önskemålringen framfört lagändringar det möjligt förgörom som

på vård-kommuner utvidga samverkan mellan huvudmännen ochatt
omsorgsområdet. Sammanläggningsdelegerades Skånearbetsutskott i

Skåneoch Kommunförbundet i har dessutom hos regeringen begärt en
lagändring innebär kommun efter överenskommelse medattsom en

fålandstinget skall möjlighet driften primärvården.föratt svara av
Regeringen propositioni Nationell handlingsplan för äldre-gav om

politiken prop. 1997/98:ll3 föruttryck de lagliga förutsätt-att
vårdområdetningarna för samverkan inom mellan landsting och kom-

förstärkas. Regeringenbör förklarade i propositionen attmuner man
har för avsikt frågan återkommaskyndsamt och med erfor-överatt se
derliga förslag till lagändringar för underlätta samverkan. I anled-att
ning härav tillkallathar regeringen särskild utredare uppgiftmed atten
beskriva och deanalysera problem finns i dag vid samverkansom
mellan landstingens sjukvårdhälso- och och vårdkommunernas och

områden det finnsdär behov och intressen samverka.attomsorg av
Den utredaren skall vidare lämna förslag till lösningar förbättrarsom
möjligheterna till samverkan mellan kommuner landstingoch dessa
områden dir. 1999:42.

Förslaget lagändringar i de tidigare nämnda inlag-tasom som upp
till regeringen innebär landsting och kommun efter över-att ettoma en

enskommelse skall kunna bedriva verksamhet varandra entre-
prenad. Detta inrymmer enligt regeringen måsterad aspekteren som
analyseras. En viktig aspekt LOU tillämplig i sådanär ärom en
situation. Regeringen därförhar i tilläggsdirektiv lämnat i uppgift

sjukvårdsupphandlingUtredningen med beaktandeatt,om av
gemenskapsrätten, utreda LOU tillämplig överlåtelsevidärom av
driften sjukvårdsverksamhethälso- och mellan landsting ochav
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upphandlandekapitel behandlar utredningenI dettakommuner.
från företaggenomföra hel- och delägdaköpmöjligheterenheters att

föregående upphandlings-från upphandlande enheterandraoch utan ett
förfarande.

möjligheterlandstings och kommunersbeskrivs15.2I avsnitt att
bolag.verksamhetdriva genom

från EG-utredningen för avgöranderedogör15.31 avsnitt ett
frånangående frågan upphandlande enheters köpdomstolen egnaom

föregåsbolag skallupphandlande enhetersoch andra ettav
enligt upphandlingsdirektiven. avsnittetupphandlingsförfarande I

vissa EES-länder kommunersför regleringen i andraredogörs även av
från bolag.och landstings köp egna

frågan LOUutredningen sin bedömning iI 15.4 lämnaravsnitt om
frånupphandlande enheters köp helägda bolag.tillämplig vidär

frånför upphandlande enheters köp delägdaI 15.5 redogörsavsnitt
från sådanaandra upphandlande enheter ellerkommunala företag,

från nämnder kommunal-enheters bolag ochsamt gemensamma
förbund.

15.2 Landstings och kommuners möjligheter
driva verksamhet bolagatt genom

15.2.1 Inledning

8 kap. 5§ föreskrivs grunderna för kommunernasI RF ochatt
landstingens organisation och verksamhetsforrner skall bestämmas

finnslag. I 2 kap. KornmL bestämmelser landstings ochgenom om
§kommuners allmänna kompetens. I 2kap. 1 KommL regleras de

grundläggande bestämmelserna landstingenskommunernas ochom
allmänna kompetens. I bestämmelsen föreskrivs följande. Kommuner

sådanaoch landsting får själv hand angelägenheter allmäntta om av
områdeintresse anknytning till kommunenshar eller landstingetssom

eller deras medlemmar och inte skall handhas endast staten,som av en
någonkommun, landsting eller annan.ett annatannan

I 2 kap. 7 § KommL regleras kommunernas landstingensoch
kompetens vad gäller näringsverksamhet. bestämmelsen föreskrivsI att

fårkommuner och landsting bedriva näringsverksamhet, den drivsom
vinstsyfte går tillhandahållaoch allmännyttigautan ut att

anläggningar eller tjänster medlemmarna i kommunen eller
landstinget.
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Kommunala bolag15.2.2 m.m.

verksamhetlandstingskommunalkommunal ellerdrivaRegler attom
16-19 §§ KommL. Irättssubjekt finns i 3 kap.privaträttsligagenom

utnyttjalandstings möjlighetföreskrivs kommuners och16 §3 kap. att
framgårförsta styckeorganisationsformer. I bestämmelsenprivata att

får efter fullmäktige lämnaoch landsting beslut överkommuner av
särskildför handhavandevården kommunal angelägenhet, varsav en

handelsbolag,föreskrivits, till aktiebolag,inteordning ett ett en
enskild individ."stiftelse ellerekonomisk förening, enen

för helägda privaträttsligavillkoren de3 kap. 17 §I organanges
landsting har bildat. Enligt bestämmelsenkommun eller ettsom en

kommun eller landsting lämnarskall fullmäktige innan överetten
vården kommunal angelägenhet till aktiebolag där kommunenettav en

samtliga aktier,eller landstinget innehar
ändamåletkommunala med verksamheten,fastställa det

styrelseledamöter och minst revisor,samtligautse en
får sådanatill fullmäktige sig innan beslut i verksam-yttraattse

principiell beskaffenhetheten eller viktär störresom av annars av
fattas.

kommunen eller landstinget,Detsamma gäller, bildarnär ensam en
angelägenhet.stiftelse för kommunalen

endast reglerar formerna förAtt bestämmelsen aktiebolag och stif-
formertelser beror dessa de enda kan helägdaäratt som vara

Övrigastiftare.respektive ha enda organisationsformer inämnsen som
16 flera delägare.3 kap. § kräver Av förarbetena till 3 kap. §17

framgår får finnas någonintedet intressent huvudöveratt tagetannan
hur litetkommunen i företaget måandelsintresse prop.än änett vara

1990/91:117, kommunallag, 161.sid.om en ny
kap. §I 3 18 KommL de villkor gäller för kom-ettanges som av
eller landstinget delägt privaträttsligt I bestämmelsensmunen organ.

första och andra vårdenstycke följande. Innan kommunalanges av en
angelägenhet lämnas till föreningeller där kommunenbolagöver ett en
eller landstinget bestämmer tillsammans någonmed skall full-annan,
mäktige till den juridiska blir bunden de villkorattse personen av som

i 17 § i omfattning rimlig andelsförhål-med hänsyn tilläravses en som
landena, verksamhetens och omständigheterna i övrigt.art

Det gäller kommunen eller landstinget tillsammans medsamma om
någon bildar stiftelse för kommunal angelägenhet.annan en en

Någon nivålägsta för kommunens ägarandel eller delaktighet i den
privaträttsliga organisationen i 3 kap. 18 § finns inteKommLsägssom
föreskrivet i lagtexten. I kommentaren ifrågavarandetill paragraf anser
författarna ifrågasättasdet kan det sig överlämnanderöratt om om av
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angelägenhet i denkommunal meningen kommunalatten en
tilllämnas rättssubjekt.angelägenhet Deöver ett annat attanser en mer

samverkan andra intressenteradekvat skulle med Denterm vara nya
m.fl. sid.kommunallagen Paulsson, 153.av

KommL regleras de villkor förI 3 kap. 19 § gäller desom
privaträttsliga kommunen landstinget.ellerägs änorgan som av annan
Bestämmelsen lyder Innan kommun eller landsting lämnar överetten
vården någonkommunal angelägenhet till iänav en annan som avses

skall fullmäktige till17 § kommunen respektive landstingetattse
tillförsäkras möjlighet kontrollera och följa verksamheten.atten upp

Bestämmelsen tillkom med anledning strävandena i högreattav
grad tidigare den kommunala verksamheten för konkurrens. Iän utsätta

ansågssamband därmed det till början oklart vilketen vara ansvar
landstingenkommunerna eller hade för verksamhet utfördessom av ex-
påproducenter uppdrag kommunen eller landstinget prop.terna av

demokrati,1993/94:188, Lokal sid. 40 f.. förarbetena tillAv bestäm-
framgårmelsen regeln i 3 kap. 16 § KommL visserligen tillkommitatt

för reglera förutsättningar för lägga verksamheten kom-att att ut
företag,munala sådanregeln utformning den all-att getts attmen en

reglerar förutsättningarna för kommunernamänt och landstingenatt
skall lämna förvaltningsuppgifter till privaträttsligaöver subjekt, t.ex.

avtal entreprenaddrift prop. l993l94zl88, sid. 38 f.. Engenom om
förutsättning för nämnd skall kunna fullgöra sitt för verk-att en ansvar
samheten i falldessa den har möjlighet kontrollera följaär ochatt att

verksamheten prop. 1993/94:l88, sid. 41.upp
Det finns någrainte bestämmelser i KommL offentligrörsom

upphandling. sådanReglerna upphandling framgår i nationell irättom
Sverige LOU. För upphandlingar omfattas LOU gäller ävenav som av
lag 1994:615 ingripande otillbörligt beteende avseendemotom
offentlig upphandling LiU.

15.3 EG-domstolens avgörande och

regleringen i andra EES-länder

EG-domstolen har den 18 november 1999 målmeddelat dom i C-
107/98 Teckal Srl och Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua
Consorziale AGAC di Reggio dåEmilia och behandlat frågan om
upphandlande frånenheters köp och andra upphandlande enhetersegna
bolag föregåsskall upphandlingsförfarande enligt direktivenettav om
offentlig upphandling.
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tidigare artikel 177EGEG-domstolen enligt artikel 234målet harI
frågaavseendeförhandsavgörandemeddelatEG-fördrageti ett omen

juni 199292/50/EEG den 18rådets direktiv6 iartikeltolkningen avav
tjänster.offentlig upphandlingförfarandena vidsamordning avavom

å Teckal Srlsidanmed tvist mellanFrågan sambanduppkom i enaen
Consorzialesidan Azienda Gas-Acquaå andraochnedan Teckal

angåendeAGAC kommunensEmilia nedandi ReggioAGAC
vissa kom-uppvärmningenhandhauppdragettilldelning att avav

munala byggnader.
1990den 18 juniitalienska lagen 142i denartikel 22.1I omavnr

juni135 12självstyret GURI denlokalaorganisationen det nr avav
tillhandahålla offentliga tjänsterskallföreskrivs kommunerna1990 att

tillgodosesådan syftar tillverksamhetvaruproduktion och attsomsom
utvecklingenfrämja den ekonomiska och socialasyften ochsociala att

till-nivå. artikel 22.3 i lag 142/90 kan kommunernapå Enligtlokal nr
handahålla via koncession till tredjedessa tjänster, attman, genom

institutioner affärsintresse eller aktiebolaganlita särskilda företag, utan
offentliga lokala intressen. Enligt artikel 25till delenstörre ägs avsom
och provinserna, i syftei lagen kan kommunerna att gemensamt

verksamhetsgrenar, bilda sammanslutning ieller fleraförvalta enen
föreskrifterna speciella företag. I detta syfte skallenlighet med om

med absolut majoritet, godkänna avtalvarje kommunstyrelse, ett sam-
för-för sammanslutningen. Sammanslutningenstidigt med stadgarna

förföreträdare de deltagande enheterna, borg-samling utgörs av genom
ordföranden eller deras befullmäktigade ombud. Försam-mästaren,

föreskrivna stiftelse-styrelse och godkänner de i stadgarnalingen utser
handlingarna.

sammansluttning bildats flera där-AGAC kommuner,är en som av
Vianos för förvaltning verksamhetsgrenama energiibland kommun av

miljö i mening i artikel 25 i Enligtoch den lag 142/90.som avses nr
artikel i dess stadgar den juridisk med självständig för-l är en person

föreskrivsvaltning. I artikel 3.1 i stadgarna syftet med sammanslut-att
direkt ansvarig för förvaltningenningen den skall handhaär att attvara

vissa särskilt angivna offentliga förvaltningen där-dengrenar avav
ibland "gas för enskilt bruk och produktion, för enskilt bruk ochvärme
produktion och därmed förenad och Enligtaccessorisk verksamhet.
artikel i12 och 13 stadgarna skall de viktigaste förvaltningshand-

såsomlingarna upprättande bokslut och budget godkännasav av
AGAC:s församling företrädarna för kommunerna. Deutgörssom av

rådet,andra ordföranden rådetstyrelseorganet för och general-är
direktören. inte sinDessa för förvaltning inför kommunerna.ansvarar

fysiskaDe medlemmar inför dessa skall inteärpersoner som organ
någrainneha i de deltagande kommunerna. artikel iEnligt 25poster
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iaktta balans i budgeten lönsam verk-skall AGAC och hastadgarna en
tillämpning artikel 27 i stadgarna skall kommunernasamhet. Med av

tillgångar årligtill AGAC betalatillskjuta medel eller skall räntasom
i stadgarna föreskrivs vinsttill I artikel 28 dendesamma. att som even-

räkenskapsåret skall fördelas mellan de deltag-tuellt uppkommer under
behållas förAGAC reservfonden ellerande kommunerna, ökaattav

återinvesteras andra verksamheter. Enligt artikel 29 ii AGAC:s stad-
förlustskall för det fall uppkommer, saneringen den eko-att avgarna

situationen framför allt säkerställas de deltagandenomiska attgenom
kapital.inbetalarkommunerna nytt
maj anförtroddebeslut den 27 1997 kommunstyrelsen iGenom

handhavandet uppvärmningen vissa kommunalaViano byggnaderav av
föregicks inte någotAGAC. Beslutet helst anbudsförfarande.av som

fick beslutet i uppgiftAGAC för driften ochattgenom ansvara
underhållet värrneanläggningar för de berörda kommunala bygg-av

inklusive underhållsarbeten,naderna, nödvändiga leveranssamt av
bränsle. AGAC:s ersättning fastställdes till 122 miljoner italienska lire
för perioden 1997 tillden 1 juli den maj 1998.31 Av detta belopp ut-
gjorde värdet leveransen 86bränsle miljoner och kostnaden förav av
driften underhålletoch anläggningarna 36 miljoner.av

Teckal privaträttsligt företag verksam inomär ärettsom som upp-
värmningsbranschen väckte vid den italienska domstolen talan och
gjorde gällande Vianos kommun borde ha sig förfar-använtatt ettav
ande för offentlig upphandling föreskrivs i gemenskapsrätten.som

hänskjutande fråganDen domstolen ställde vilket direktivenav
92/50 och 93/36 tillämpligt. ansågDomstolen tröskelvärdenaär attsom
för tillämpning 200 000 ECU bådafastställts i direktiven i vartsom
fall hade överskridits. Med hänsyn till den blandade karaktären detav
uppdrag AGAC har tilldelats, bestårvilket dels i tillhandahållaattsom
olika tjänster dels i leverera ansågbränsle den hänskjutandeatt
domstolen det inte kan uteslutas artikel 6 i direktiv 92/50att äratt
tillämpligt.

måletI uttalade EG-domstolen de gemenskapsrättsliga före-att
områdetskrifterna inom för offentlig upphandling tillämpliga i detär

dåfallet statlig, regional, eller lokal myndighet anförtror leveranseren
tillhandahållandetprodukter och tjänster till sammanslutningav av en

självden tillhör.som
Domstolen uttalade därvid av beslut framgårhänskjutandeatt om
Vianos kommun särskild rättshandling har anförtrottatt genom en

såväl tillhandahållaAGAC vissa tjänster leverera vissaatt attsom pro-
dukter. Det otvistigt produkternasär även värde högreär änatt
tjänstemas värde Därpåpunkt 37. konstaterade domstolen detatt
motsatsvis artikel i direktiv2 92/50 följer offentligt kon-att ettav om
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93/36direktividefinitionenenligtsåvälomfattatrakt är attavsett varor
ibestämmelserna92/50, skalldirektividefinitionenenligttjänstersom

kon-omfattasdevärdet93/36 tillämpasdirektiv avvaror somavom
därpåuttaladeDomstolentjänsterna. attvärdethögretraktet änär av

förhandsavgör-begärtdomstolennationelladenför kunna somatt ge
tillhänsynbehövaEG-domstolenkananvändbart taandet gem-ett svar
hänvisatinte hardomstolennationelladenenskapsrättsliga somnormer
skälfinnsdomstolen detenligtföljer attDärav attsin begäran.till i

92/50.6 direktivartikel i93/36 inteochdirektiviföreskrifternatolka
iVianos kommun46punktvidareuttaladeDomstolen att egen-
meningi denmyndighetupphandlandemyndighetlokal ärskap enav
nation-den93/36. ankommerdirektiv Detiartikel bi 1avsessom

lokalaförhållandet mellan denkontrolleradomstolenella myn-att om
iföreskrivsandra villkoruppfyller deAGACochdigheten även som

Såvaruupphandlingskontrakt.offentligt ärdirektiv för utgöra ettatt
skriftligtfråga93/36 fallet detdirektiv ärartikel i ettenligt 1 omoma

produkter.köpvillkor bl.a.ekonomiskaavtal med avom
Vianos kommunbränsle tillAGAC levereratmålet ostidigtI attvar

då enligt EG-dom-skalldomstolennationellavisst pris. Dentill ett
två skildaöverenskommelse mellanfinnsdetkontrollerastolen enom

ienligt artikel 1detuttalade domstolenavseendeI detta att apersoner.
åslutits mellantillräckligt avtalet harprincip93/36 idirektiv är att ena

förhållandeå till dennaoch andra sidan imyndighetlokalsidan enen
lokaladenjuridisk i det falletfristående Endastmyndighet attperson.

juridiskaden aktuellakontrollsamtidigt utövar övermyndigheten en
förvaltningsinden denmotsvarande utövar över egensompersonen
verksamhetsinbedriver huvuddelenjuridiskadennaoch avperson

skulleden,innehareller de myndigheterdenmedtillsammans som
50.jfr. punktgällaEG-domstolen kunnanågonting enligtannat

medenligt domstolen besvarasTolkningsfrågan såledesskall att
upphandlande myndighetdirektiv 93/36 tillämpligt attnärär avseren

ekonomiska villkor med leveransskriftligt medsluta kontraktett av
fristående fattavilken kanhänseende enhetformelltprodukter med ien

dennaoberoendemyndighet ochdennabeslut oberoende omavavegna
myndighet.upphandlandesjälvenhet är en

mål C-360/96ifrågeställningar berörtsharNärliggande även
för iavgörande redogörs1-6821. DomstolensArnhem REG 1998 s.

avsnitt 5.7.2.betänkande idetta
Belgien,medNOU:s kansli varit i kontaktEES-länderDe som

inteStorbritannien harochFinland, Frankrike, NorgeDanmark,
från sig iföretaglandstings köp sinakommuners ochreglerat egna vare

tillämpningsföreskrifter eller likvärdigt.lag,
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Den danska "Klagenaevnet for Udbud har i avgörandeett ansett att
kommuner inte behöver upphandla de köper från sina kom-om egna
munala bolag, i fall inte så länge inte kommunerna harvart ett
bestämmande inflytande bolagen. Avgörandetöver berörde Odense

överlåtitkommun, vissa kommunala uppgifter, avfallshanteringsom
och Vattenförsörjning, tvåtill kommunen helägda aktiebolag.av

ifrågasatteKlaganden upphandlingrätten enligt EG:s regleratt, utan
offentlig upphandling, dels bilda och överföra alla aktier tillattom

bolagen, dels bolagen förestårätt hanteringen avfall ochattge av
vattenförsörjning. Kommunen åberopade bl.a. beträffande
avfallshanteringen artikel 6 i tjänstedirektivet undantag frånsom anger

frånköp tjänst upphandlande enhet grund lag ellerav annan som av
författning har utföra tjänstenensamrätt motsvarar 5 kap. 2 §attannan

LOU och beträffande vattenförsörjningsverksarnheten artikel 13 i för-
sörjningsdirektivet under vissa förutsättningar undantag försom anger
s.k. anknutna företag motsvaras 4 kap. 4 § LOU. Klagenaevnetav a
grundade emellertid inte uttryckligen sitt beslut dessa två
direktivartiklar gjorde samlad bedönming ochutan nämnde särskilten

förhållandetdet kommunen hade bestämmandeatt inflytande iett
bolagen. Klagenaevnet fastslog själva bolagsbildningen inteatt krävde
upphandling. Vad beträffar kommunens beslut upphandlingatt utan
ingå avtal tvåmed de bolagen och överlåta uppgifterna dessa,att
ansåg Klagenaevnet det utgjorde divisionering kommunensatt en av
samlade tillgångar inte jämställa med tjänsteupphandling,att isom var

fall så länge kommunen hadevart bestämmande inflytande iett
bolagen. Klaganden har efter Klagenaevnets uttalande väckt talan i
allmän domstol. Saken kommer alltså till prövning vilketatt tas upp ny
enligt KonkurrenceStyrelsen i Danmark innebär så länge böränatt man

mycket försiktig med lägga alltför vikt vidatt Klagenaevnetsvara stor
uttalanden.

Norge förfaller enligt NOU det enda land skriftligenvara som
behandlat frågan under vilka förutsättningar helägt kommunalt bo-ett
lag kan betraktas del förvaltningen. Närings- och Handels-som en av
departementet i Norge har uttalat sig frågai angående tjänstedir-en
ektivets tillämplighet avseende tilldelning kontrakt till kom-ettav
munalt helägt försäkrings- bolag. Departementet ansåg bolagetatt
ifråga kunde betraktas del förvaltningen eftersom syftet medsom en av
inrättandet endast förse kommunen med tjänsteratt och de tjänstervar
bolaget i sin behövde anskaffa för sin verksamhettur upphandlades en-
ligt tjänstedirektivet. Departementet ansåg kommunen kundeatt ut-
nyttja bolagets tjänster föregående upphandlingutan enligt tjänste-
direktivet förutsatt bolaget bibehåller sin ickeatt kommersiella karak
tär.
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bedömningUtredningens15.4

ochlandstingstillämplig vidLOUbedömning: ärUtredningens
bolag.från helägdatjänsterköpkommuners egnaav

vidtillämpligaupphandlingsdirektiven ärLOU ellerVarken
landstinget. Närellerinom kommuneninternttjänsteranskaffning av
verksamhetutförlandstingetellerinom kommunenenheten

landsting behöverellerkommuninomnågonuppdrag sammaannanav
LOU ellerenligtupphandlingsförfarandeföregåsinteuppdraget ettav

tillhörlandstingetellerkommuneninomEn enhetdirektiven. samma
inomenhetlandstinget. Enellerkommunenjuridiska somperson

betraktaintedärförlandstingeteller ärkommunen att som en
i juridiskNågot avtalmening.direktivenselleri LOU:sleverantör
kommunochenheter inomingås mellanintemening kan sammaen

landsting.ochinomeller ett samma
konkurrensutsättningvidtillämplighellertorde inteLOU avvara

allaförkastardå upphandlande enhetendenregiiverksamhet ex-egen
juridisk synvinkelanbud.godtar internt Uri ställetanbud och ettterna

någonupphandlingsförfarande avbrytsinnebär det attutanatt ett upp-
stånd.tillhandling kommer

köperlandstingtillämplig ochkommunerinte heller närLOU är
författning harpå ellergrund lagfrån enhettjänster annanavsomen

utföra tjänsten.ensamrätt att
utgångspunkt iföretag medbesvarasfrån börFrågan köp egnaom

upphandlingskontraktdefinitioneni LOU. Avdefinitionerna ettav
två i juridisktträffas mellanöverenskommelseföljer att somen

följerDäravupphandlingskontrakt.friståendeavseende utgör ettparter
sinväljer byggaenhetenupphandlandedenvidare attatt uppsom

situationåstadkommitbolagisering därmedverksamhet somengenom
föregåsmåstefrån enheteranskaffning dessainnebär att av enen

upphandling.
föri LOU lämnasupphandlingsdirektiven elleriVarken utrymme

något sådan undantag.
CommunityGuide thegivitemellertidEG-kormnissionen har ut to

lagligtinteangivit denharoch ärPublic ProcurementRules atton
upphandling inteåsiktenuttryckt denKommissionen harbindande. att

uteslutandefristående juridiskhelägdbehöver göras personom en
fristående juridiskaDennaupphandlande enheten.till denlevererar

delbetraktassituationen kunnaskulle i den avensomperson
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förvaltningen. Den uppfattningen refereras ocksåhar refereratssom nu
NOU i dess redovisning till regeringen utredningsuppdrag.av ettav
Utredningen kan inselätt sådan lösning handledningenatt en som

uttryck för medför vissa praktiska fördelar. Utredningen kanger
emellertid inte ställa sig bakom den tolkning EG-direktivenav som
gjort i handledningen. förefallerDet på nuvarande utredningsnivå som

rättsläget detär Genom definitionenmotsatta.om snarare av
upphandlingskontrakt framgår det skall fråga tvåatt vara om
avtalskontrahenter för ingårsig avtal med bindande verkan.ettsom var
Av den svenska civilrätten följer nödvändig konsekvenssom en av en
bolagisering i civilrättsligt hänseende fristående juridiskatt en person
uppkommit. Det finns f.n. inte för bedörrmingen dennautrymme att
juridiska överenskommelser med sin ägare skall tillmätspersons ett

civilrättsligt värde sedvanligtänannat avtal enligt avtalsrättsligaett
regler. Utredningen har därför inte anledning utgå frånatt änannat att
sådana anskaffningar skall upphandlas.

15.5 Landstings och kommuners köp av

tjänster från delägda kommunala företag
frånoch andra upphandlande enheter

m.m.

15.5.1 Inledning

Behovet samverkan mellan vårdgivareolika har uppmärksammats iav
flera sammanhang. I anledning härav har under 1990-talet huvud-stora
mannaskapsreformer genomförts. Uppföljning ädel-, handikapp- ochav
psykiatrireformerna har emellertid enligt regeringen visat det finnsatt

behov förbättradstora samverkan mellan huvudmännen. Iav
propositionen Nationell handlingsplan för äldrepolitiken prop.
1997/98: l 13 konstaterade regeringen det angelägetär de möjlig-att att
heter till samverkan finns i dag till fullo utnyttjas eftersom desom
vård- och omsorgsbehövande ofta har behov insatser från bådeav
landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg.
Brister i samverkan mellan huvudmännen leder till brister i kvaliteten,
ökade kostnader försämrad kontinuitet i samhälletssamt insatser och
därmed otrygghet för berörda.

Socialstyrelsen har därför fått regeringens uppdrag följa denatt upp
nationella handlingsplanen bl.a. med påavseende hur samverkan
mellan kommuner och landsting utvecklas. Mycket talar dock enligt
regeringen för det i vissa fall finnsatt rättsliga hinder för skapaatt



f
E
i 237företag...och delägdahel-frånköpUpphandlande enhetersI 1491999:SOU

nämndaomsorgsfrågoma. Ivård- ochkringsamverkanönskvärd
isamverkamöjligheternab1.a. attkonstaterades enattproposition

därför sinuttaladeRegeringenbegränsningar.nämnd hargemensam
erforderligamedåterkommafrågan ochberedaskyndsamtavsikt att

lagändringar.tillförslag

ochnämnderGemensamma15.5.2
kommunalförbund

ochhälso-kommunernasochlandstingensreglerarHSL
sjukvårdochgod hälso-erbjudaskallLandstingetsjukvårdsansvar. en
omfattarLandstingetslandstinget.inombosatta ansvardem ärsom

landstingetinomsjukvård kommunochsådan hälso-intedock ensom
förläkarinsatsersjukvårdochhälso-Hit hör utomför.har ansvaret --

tredjeoch 21 §stycketandraenligt 20§boendesärskildaipersoner
dagverksamheter.iSoLstycket samt

funktions-äldre,förinsatserförkommunensreglerarSoL ansvar
skallSocialnänmdenmissbrukare.ochbam svarahindrade, samtunga

Nämndenvård.råd, ochstödupplysningar,service,ochför omsorg
ochfamiljerbistånd förochekonomisk hjälpockså förskall ansvara

enskilda.
samverka1997januariden 1landsting kan fr.o.m.ochKommuner

kommunall996/97:105,nämnd prop. sam-gemensamengenom
Bestämmelsen1997:50.SFS1996/97:Ku20,verkan, Bet. gemen-om

tillmotivenI§§ KommL.och 43kap.återfinns i 3nämnd asam
till-landsting harochkommunerviktenuttalasbestämmelserna attav

ochsamverkanformer försmidigaoch attgång enkla gemensamtill en
deinte barasamarbeta övermöjlighetdem geo-nämnd attnyger en

Enhuvudmannagränserna. ut-även övergrafiska avgränserna utan
nämnd börisamverkanregleringenförgångspunktema gemensamav

möjlig-haskalllandstingochkommunerregeringenenligt enattvara
ändamålsenligenkla ochväljamöjligtfrihetsåunderhet storatt som

förinrättassådan nämnd kanEn105 sid. 37.1996/97:prop.lösningar
civilförsvar. Enfrånbortsettangelägenhet helst,kommunalvilken som

för dekompetensenligverksamhetendock ärförutsättning sam-är att
samverkande kom-någon deitillsättsNämndenverkande avpartema.

kom-denna§ iingår enligt 3 kap. 3ochlandstingeneller amunerna
tilllämnasUppgifter överorganisation.landstingsdettaeller sommuns

kommunernasamverkandeför demåstenämnden gemensammavara
juridiskintenämnd ärlandstinget. Enoch personen egengemensam

kom-samverkandeingå deiochtillsättasformelltskall avenavutan
förskallNämndenorganisation.landstingenseller svaramunernas
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uppgifter inomkommunal nämd. Uppgifternasamma skall docksom en
för de samverkande kommunernavara och landstingen.gemensamma

Lagen 1995:1285 försöksverksamhet med nämndom gemensam
för flera landsting enligt § två1 eller flera landsting möjlighetger att
tillsätta nämnd för fullgöra den ledningatt hälso-en gemensam ochav
sjukvården i l0§ HSL. Enligt 4§ i försökslagen beslutarsom anges
regeringen på de samverkande landstingens ansökangemensamma om
deltagande i försöksverksamheten.

Lagen tidsbegränsadär och gäller fram till den 1 januari 2001. I
proposition kommunal samverkan prop. 1996/97:105om sid. 61 ut-
talade regeringen det finns anledningatt försökslag-övervägaatt om
stiftningen skall fortsätta gälla. Vidareatt regeringen endastattangavs
fattat beslut försök medett nämnd. Det gällerom lands-gemensam
tinget i f.d. Kristianstads län och landstinget i f.d. Malmöhus län och

nämnd för sjukvårdsdistriktenavser Ystaden gemensam Simrishamn.-Med anledning sammanslagningen bådade länen tillav län,av ett
Skåne län, har försöksverksamheten sjukvårdmed upphört där den 1
januari 1999.

Försökslagen och bestämmelserna i 3 kap. KommL om gemensam
nämnd innehåller vissa olikheter bl.a. vad valbarhet och över-avser
klagandebestämmelser. Regeringen ansåg dock i nämnda proposition

det inte uppkommer någraatt allvarligare olägenheter med låta för-att
sökslagen fortsätta gälla. Det finns ingen anledning för landsting be-att
driva samverkan enligt försökslagen sedannär bestämmelserna i 3 kap.
KommL i kraft.trätt

KommL har ändratsäven för underlättaatt samverkan attgenom
möjligheterna till kommunalförbund utvidgats. I 3 kap. 20 28 §§-KommL finns bestämmelser kommunalförbund. Kommunerom och
landsting får bilda kommunalförbund och länma vårdenöver kom-av
munala angelägenheter sådanatill förbund. Ett kommunalförbund har
kommunalrättslig kompetens hantera allaatt kommunalatyper av
frågor, verksamheteräven åligger kommuner och landstingsom förvar
sig. Ett kommunalförbund har exklusiv kommunalrättslig kompetens

sköta den eller deatt uppgifter lagts dit.över Förbundet isom för-är en
hållande till sina medlemmar fristående juridisk person.

15.5.3 Kommunal primärvård

Frågan kommunaltett Övertagandeom primärvården har förts fram iav
olika sammanhang. Enligt lagen 1991:1163 försöksverksamhetom
med kommunal primärvård får kommun erbjuda primärvården om
kommunen eller landstinget är överens det och Socialstyrelsenom
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primärvårdsådanframgårlagentillstånd. Av enatt somsittlämnat
lands-omfattasinteförsökslagenenligtför avharkommun ansvar

förhuvudmannanskapetövergårSåledesHSL.enligttingens ansvar
försöksperioden. Lagenunderkommunen varprimärvården till

harförsöksperiodenår 1998,utgångentilltidsbegränsad menav
ställningpatientenspropositioneniförslagenligtsåvälförlängts om

iförslagenligtår 1999utgångentill1997/98:189 somprop. av
år 2001.utgångentill1999/2000:budgetpropositionen avprop.

försöksområden. AvsjuursprungligenbestodVerksamheten av
nämligenförsöksverksamhet,fortfarandebedriver tredessa

och Sigtuna.KatrineholmHelsingborg,
intelandsting län,varjeomfattarKommL ett§kap 2Enligt l om
ochKristianstadsladesjanuari 19971Denföreskrivet.ärannat
län,BohusochGöteborgsSkåne län.tilllänMalmöhus samman

ladesMullsjö kommunerÄlvsborg Habo ochSkaraborgslänoch utom
ändrade läns-DeGötalands län.till Västra1998januariden l samman

lands-sammanläggningmotsvarandeföljdfick tillindelningarna aven
landstingeniGöteborgs kommunerochingår MalmöDärmedtingen. .
anledningMed1999.januariden 1kraftiträddeFörändringen av
ställningpatientenspropositionennämndadenförslag i gavsomovan

efterövergångsvis möjligheterkommuner attGöteborgsochMalmö
primär-driftenförrespektive landstingmedöverenskommelse avsvara

vården.

utredningsarbetePågående15.5.4

landstingsochangående kommuners1999:42i dir.Regeringen har
utvecklingenuttalatvård ochkringsamverka attmöjligheter att omsorg

snabb ochvaritsjukvården ochochhälso-svenskadeninom omsorgen
personal. Flerasåväl patienteranpassning förkravställt somstora

lokalaomsorgsområdet ochvård- ochinomreformer1990-taletsav
förhuvudmännenmellansamverkanbyggerstrukturförändringar

ungdomarochför barninsatsergällerDettavård och ävenomsorg.
finnsdetviktigtregeringendärför enligtmissbrukare. Det attärsamt

möjlig-administrativapolitiska ochorganisatoriska,fungerandeväl
frågor.dessasamverka ihuvudmännenförheter att

iutredaresärskildregeringenbakgrund hardennaMot gett upp-en
Syftetsådan samverkan. ärförförutsättningarna attförbättradrag att

vårdgiv-enskildeförhållande till denservicen iochkvalitetenförbättra
effek-uppnå ökadsamtidigtochoch/eller attomsorgstagaren enaren

skallförslagUtredarensresursanvändning.verksamheternasitivitet
förändringarnågrainnebäraoch inteutgå från dagens stora avsystem
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huvudmannaskapet. Utredaren skall bl.a. beskriva och analysera de
problem finns i dag vid samverkan mellan landstingenssom hälso- och
sjukvård och kommunernas vård och områden där det finnsomsorg
behov och intresse samverka. Utredaren skallatt också lämna för-av
slag till lösningar förbättrar förutsättningar till samverkan mellansom
huvudmännen. Uppdraget bör enligt givna direktiv omfatta analysen

möjligheterna för kommuner och landsting bedrivaav vård ochatt om-
påvarandra entreprenad. I uppdraget ingårsorg också analyseraatt

behovet förbättrade möjligheter för kommuner ochav landsting att
verka i nämnd.en gemensam

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till regeringen densenast
30 september 2000.

15.6 Utredningens bedömning

Utredningens bedömning: Landsting och kommuner skall tillämpa
LOU dessa ingårnär avtal anskaffning tjänster från delägdaom av
företag och andra företag i 3 kap. 18 och 19 §§ KommLsom avses
och från andra landsting eller kommuner.

LOU inte tillämpligär landstingnär ellerett kommunen
anskaffar tjänster från nämnd i vilken de ingår.en gemensam LOU

inte hellerär tillämplig landstingnär eller kommunett ären som
medlem i kommunalförbundett i anspråk kommunalförbundetstar
tjänster.

Utredningen sjukvårdsupphandling skall enligtom tilläggsdirektiv med
beaktande gemenskapsrätten utreda LOUav tillämpligär vid över-om
låtelse driften hälso- och sjukvårdsverksamhetav av mellan landsting
och kommuner.

När det gäller förutsättningarna för i upphandlingshänseendeatt
kunna betrakta de kommunala företag i 3 kap. 17-19 §§som avses
KommL del förvaltningen utredningensom ären denav uppfatt-av
ningen tolkningen blir olikaatt köp frångörs helägt företag,om ett som
behandlas i 15.4 jämfört med köp från delägda företag eller företag

ägs denän upphandlandesom enheten.av annan
Delägda kommunala företag" 3 kap. 18 § KommL och företag

ägs kommunenän eller landstingetsom av annan 3 kap. 19 § KommL
kan enligt utredningens uppfattning inte från upphandlingssynpunkt

del den kommunala förvaltningen.anses som en av Främsta anledning-
inflytandetär att verksamhetenöveren insyns- och kontrollmöj-samt
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förhåll-med delikställaskaninteoch därmedbegränsadeligheterna är
i förvalt-drivsverksamhetgäller föravseendeni dessaanden somsom

landstingetsellernivå ägar-för kommunensNågon lägstaningsforrn.
organisationenprivaträttsligainflytande i dendelaktighet ellerandel,

framgårförarbetenaAvi kap. 18 att3angivetintehellerfinns
samarbetarlandstingochkommunergäller närbestämmelsen även

interkommunal163 s.k.sid.prop.1990/9l:117varandramedenbart
former.privaträttsligaisamverkan

anfördadetbakgrunduppfattning kanutredningens motEnligt av
anskaffningingående avtaloch kommunerslandstingshellerinte omav

eller medföretagkommunalahelägdaföretagandramed äntjänsterav
frånundantasdirektivändringlandstingellerandra kommuner utan en
ellerlandstingenolikadeeftersomupphandlingsförfarande. Dettaett

juridiskaingår iintekommunerna person.samma
augusti 1997från med den 1ochkanlandstingochKommuner sam-

förinrättassådan nämnd kannämnd. Enverka gemensamgenom en
från civilförsvarbortsetthelst,angelägenhetkommunalvilken som

förkompetensenlig deverksamhetenförutsättning ärunder att sam-
samverkande kom-någoni deNämnden tillsättsverkande partema. av

landstingetsingår elleri kommunensochlandstingenellermunerna
ilandstingen kanochsamverkande kommunernaorganisation. De ta

ellerden kommunensdetanspråk nämndens tjänster egnavoresom om
inte ochuppdragsförhållande föreliggerNågottjänster.landstingets

situation.itillämplig dennadärför hellerinteLOU är
landstingdå eller ärtillämplig kommunLOU inteär ett somen

kommunalförbundetsanspråkkommunalförbund iimedlem tarett
tagitspecialkommunKommunförbundettjänster. är att somsom ense
Omverksamhet.medlemmarnashuvudmannaskapet för delöver en av
intetjänster dessaför sinaavgifter utgörkommunalförbundet uttar

ikostnadernafördelatjänsterför köp är sättersättning attutan ettav
denlandstingensochförhållande till kommunernas nytta gemen-av

angelägenheten.samma
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verksamhetavknoppadSärskilt16 om

Inledning16.1

försökaomfattning börjat vägarökad attiharsektornoffentligaDen
denbedrivits inomtraditionelltverksamhetkonkurrensutsätta som

sektorn.offentliga
upphandlandebetänkandei dettaavknoppning attMed enavses

vissi syfteprivaträttsligt övertabilda attlåter anställdaenhet ett organ
upphandlandeutförs inom denuppgiftervissaellerverksamhet som

devidarebolagsbildningenefterdrivsVerksamhetenenheten. av
företagare.självständigaanställdatidigare sommen nu

ellerlandstings-frånenhetavknoppningmedsambandI enav en
denuppkommitfråganharverksamhet garanterakommundriven att

skulle skekontrakt. Detta ettförsta attavknoppade enheten genomett
denochbort""skänksavknoppningenmed attsambandavtal i

upphandling har rättdärigenom att motavknoppade enheten utan er-
enhetupphandlandetjänster denavtaladevissautförasättning som

ökafrån. skulle kunna sättDetta attettavknoppatsverksamheten vara
verk-visssektornoffentliga övertainom denanställdaför attintresset

mellan olikakonkurrensenökaskäl kan ut-Ettsamhet. attannat vara
utförare. Inteanvändaresåvälförvalfrihetenökaförare och även som

fram.skäl förtsomsorgsområdena har dessavård- ochminst inom
rättsligadegäller analyseradetbetydelsesärskildhar när attLOU

iochverksamhetknoppaoffentliga sektornför denmöjligheterna att av
avknoppadedenkontraktförstadärmedsamband ettgarantera

tilltilläggsdirektivdärförframkommerverksamheten. Det av
utredagemenskapsrätten,beaktandeskall, meddenutredningen att av

ellerlandstingsdrivenfrånavknoppningvidtillämpligLOU ärom
verksamhetochsjukvårdsverksamhetochkommundriven hälso-

ochsådan hälso-medsambandiomvårdnadallmänrörande gessom
sjukvård.

"skänkamöjligheternautredningen1 analyserar16.2 attI avsnitt
förolikabeskriver de göraochförsta kontrakt attbort stegen enett
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avknoppning och bolagisering. Vidare redovisar utredningen sin
bedömning hur avknoppning kan förtill förenlig medattav en vara
LOU.

I J 6.2.2 lämnaravsnitt utredningen slutligen förslag olika stöd
den offentliga sektorn kan för underlätta avknoppning.attsom ge en

Utredningen har i avsnitt 9.4 redogjort för möjligheten uppställaatt
påkrav anställda inom den offentliga sektor skallatt denövertas av

enhet vinner upphandling.som en

16.2 Utredningens bedömning

l6.2.l Landstings och kommuners köp tjänsterav
från avknoppad verksamhet

Utredningens bedömning: LOU tillämpligär upphandlandenär
enheter ingå avtal med avknoppad verksamhet.attavser

En avknoppning från den offentliga sektorn kan indelas i antal olikaett
I första måstesteg. naturligtvisett bestämmassteg vilken enhet som

skall knoppas och överföras till bolag tidigareägsav ett som av an-
ställda inom den offentliga sektorn.personer

I samband härmed måste beaktas viss verksamhet inte kan läm-att
till privataöver utförare. Exempelvis får utförandenas uppgiftav en

innefattar myndighetsutövning inte lagstödsom överlämnas tillutan ett
bolag, förening, samfállighet, stiftelse eller enskild individen en en en
jfr 8 kap. 6 § RF. Nya avtalsförhållanden kan behöva tillskapas för att
möjliggöra fortsatt verksamhet. Om den avknoppade enheten fårinteen
något avtal med den upphandlande enheten saknas i regel förutsätt-
ningar för verksamheten.att starta

Iden utredning genomfördes under 1998 inom Stockholms länssom
landsting angående landstingets relationer till privata vårdgivare,
Partner 98, beskrevs hur sjukvårdsområden och sjukvårdsledningar
ibland kontaktas vårdgivare, främst läkare. De uttrycker därvid sinav
önskan bryta delar denatt verksamhet,ut de engagerade iärav som
från landstinget och i stället bedriva den delen verksamheten i privatav
regi. Bakgrunden ofta läkarnaär i fråga vissaatt sjukvårdsbehovattser

eftersattaär eller den pågående verksamhetenatt och dess organisation
inte förmår tillgodose dessa på tillfredsställandeett I Partnersätt. 98
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sigfall rördessaidet omeftersomframhålls det att,
landstingsdrivenvissavknoppnings.k.ellerentreprenadläggning av

genomföradäreftertillvägagångssättet är att enlagligadetverksamhet,
utredningen,den attenligtdettaför är,Motivetupphandling.

affärsmässigtskattemedelförvaltaskyldighethar attlandstinget en
kansammantagetentreprenörväljaskallsåledesoch sombästa sätt en

syftarDessutomtjänsten.utföraförvillkorenbästa attdege
mellanvillkorlikakonkurrenstillupphandlingsreglema en

beslutarsjukvårdsnämnden attochhälso-Omleverantörer.marknadens
enligtsamtidigtdetinnebärtjänst,aktualiseradsålundaupphandla en

verksam-dennakonkurrensutsättamåstebeslut att98 tasPartner omatt
eventuelltochkonkurrensutsättningdirektiv omBesked ellerhet. om

ienheterdå till deocksåmåsteanbudsgivningenideltagande ges
falli vissa98enligt PartnerkanDettaberörs.regilandstingets som

idé.god"stjäl"landstingetuppfattas ensom om
och byggentre-tjänsterupphandlingtillämpligLOU är varor,av

ingetenhetupphandlande annat anges.utförsprenader omenavsom
RÅ uttalatbl.a.441998 atttvätterifallet ennot omi det s.k.RR har

överlåtelsetredjeingår avtal medenhet enupphandlande avman omen
få utföra tjänstenavtalantalöverlåtelse attrörelse jämte ett omav

LOU.enligtupphandlasså skall tjänsterenheten,upphandlandeden
ochmedsamband ärdirekthartjänsternagällerDet även om

fråga.iutförsäljningennödvändiga för
med deningå avtalprincipiellt kunnaskulleenhetavknoppadEn

två Detfrån sätt.den avknoppatsupphandlande enheten enasom
avtalinterntbefintligtavknoppningenföreredanalternativet är ettatt
internnedanavtalMed interntbolagiseringen.vidöverförs enavses

inteDettajuridiska ärochinomöverenskommelse person.sammaen
exempel-juridiskeftersomalternativ,bindandejuridiskt personenett

alternativetandrakontraktsbrott. Detsjälv försigkanvis inte stämma
tilldelasupphandlingefter ettverksamhetenavknoppadedenär enett

kontrakt.
landsting,ellerkommunenhet,upphandlande ettOm t.ex. enen

föreskall avknoppasverksamhetmed denavtalingår intemt somett
tillöverförasLOUenligtinteavtaletinternadetavknoppningen kan

täckstjänsteravseende deupphandlingEnnybildade bolaget.det som
ingetnämligenfinnsLOU. Detmåste enligtskeavtaletinternadetav

denmellanLOUimeningavtalsförhållande i denformellt avsessom
enhetenupphandlandedeninomenhetoch denenhetenupphandlande

skall knoppas av.som
aldrigexempletiupphandlande enhetendenEftersom upp-ovan

iLOU skeupphandling enligtmåstekonkurrens,ihandlat tjänsterna en
avknoppadebolagiseringen. Denelleravknoppningensamband med
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verksamheten måste därefter vinna upphandlingen för kunnaatt
tillhandahålla sina tjänster den upphandlande enheten. Såväl LOU

upphandlingsdirektiven således hinderutgör i detta fallsom ett mot att
tilldela kontrakt föregående upphandlingsförfarande.ett utan ett

frånEn den upphandlande enheten avknoppad verksamhet kan, efter
det den upphandlande enheten i konkurrensatt upphandlat enligt LOU,
tilldelas avtal den upphandlandeett enheten. Det finns inte någotav
hinder inte bolagiseradännumot enhet inomatt den upphandlandeen
enheten anbud vid upphandling avseende avtal i syfteavger ett att ett
avtal skall träffas efter avknoppning.senare en

Det finns dock två faktorer beakta vid upphandlingatt där ännuen
inte avknoppad inomenhet den upphandlande enheten deltar. Det är av

vikt vid upphandlingstor det inte uppstår några misstankaratten om
partiskhet. dåDet skulle finnas risk för vissa leverantörer inteatten
lämnar något anbud eller anbudsgivare, inteatt förväntar sig kunnasom
tilldelas det kontraktet, inte lämnar bästa möjliga anbud NOU info 96
sid. 47 ff. Det därför viktigtär den upphandlande enhetenatt iakttar
alla de grundprinciper för offentlig upphandling redogjorts för isom
avsnitt 8.3, så inte misstankar denatt deltagande internaatt enhetenom

i upphandlingen.gynnas
Framtagande anbud innebär regelmässigt avsevärda kostnaderav för

anbudsgivama. Det därför principielltär inte acceptabelt avbrytaatt en
påbörjad upphandling objektiva skäl föreligger.utan att Det viktigtär

den upphandlande enhetenatt endast genomför upphandlingar i de fall
enheten beredd låtaär utomstående vinnaatt upphandlingen.

l6.2.2 Stöd vid avknoppning

Utredningens bedömning: En upphandlande enhet har vissarätt att ge
begränsade stödåtgärder till anställda genomför avknoppningsom en
under tiden före och under bolagiseringen.

Det kan förekomma anställda hos upphandlandeatt enhet önskar fåen
olika slags stöd inför, vid och efter avknoppning. Det kanen vara av
intresse för den upphandlande enheten olika sådantatt sätt stöd ige
syfte underlätta konkurrensutsättning.att Olika stödåtgärder i form av
exempelvis utbildning och juridisk rådgivning kan komma fråga.i Det
kan frågaäven den upphandlandeatt enhetenvara beviljarom de
anställda verksamhetatt starta viss tjänstledighet.som avser egen

Det bör i detta sammanhang framhållas stöden aldrig får nåatt
sådan omfattning det kan ifrågasättasatt de bör beaktas vidatt en upp-
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stödåtgärderbegränsadefrågablisåledes endastkanDethandling. om
sida.sektornsoffentligafrån den

underenhetenupphandlandedenmening kanutredningensEnligt
kurserexempelvis villanställdastödjabolagiseringenföretiden som

dettaIkunnasyftekonsulthjälp i eget.erhålla startaatteller
arbetsgivare.enhetenupphandlandedenuppträdersammanhang som

enhetenupphandlandedentillåtet för attemellertid inteDet geär
enhetenupphandlandedeneftersombolag. Dettaanställdastill f.d.stöd

arbetsgivare.då längreinte somagerar
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Upphandlingsförfarandet17

Inledningl17.

uppgår enligtvolymupphandlingensoffentligasammanlagdaDen
cirka1999:139 tillSOUbetänkandeUpphandlingskomrrlitténsuppgift i

värdet23drygtår. Detta procentmiljarder kronor motsvara av400 per
Sverigeioch tjänsterproduktionensammanlagdaden varoravav

EG-s.k.upphandlingar,direktivstyrda350cirkaårVarjeBNP. görs
dendockdominerasvärdemässigtochavtals-Bådeupphandlingar.

upphandling.förenklads.k.upphandlingensvenska av
B-tjänster,upphandling oavsettskallLOU§6 2kap.Enligt av

upphandlingFörenkladupphandling.förenkladvärde, göras genom
skriftligtmedinkommadelta ochvill har rättallainnebär attatt som

flerellermedfår förhandlaenhetenupphandlandeanbud. Den en
värdeupphandlingenstillåtenDirektupphandling äranbudsgivare. om

innebärDirektupphandlingsynnerliga skäl. attfinnslågt detellerär om
till leverantördirektvänder sig attenheten utanupphandlandeden en

fårinteinnebärDirektupphandling avsteganbud. attskriftligtinfordra
Även upphandlingdirektvidaffärsmässighet.från principengöras om

eftersträvas.kvaliteteneller den bästakostnadenden lägstabör
uppgifterenligtupphandlingarförenklade görs000200Ungefär

mängdertillkommerårligen. Därutöver1999:139SOUhämtade avur
direktupphandlingar.

visatgenomfört har bl.a.utredningenenkätundersökningenDen som
besvärligLOUfinner attoch kommunerlandstingflertalettatt
framförtssjukvårdshuvudmänfrån flera ettdärförDet hartillämpa.

ochförfarandetbeskrivningnågon formfåönskemål avatt avom
genomförandetvidhjälptillkan ettavtalsmallnågon upp-avvarasom

framgårtilläggsdirektivutredningenshandlingsförfarande. Av
lämpligttillförslaglämnafrittstår utredarendet ettdessutom attatt

ochhälso-upphandlingvidanvändaskanförfarande avensom
sjukvårdstjänster.

framfördetupphandling ärresultatuppnå lyckatFör ettatt av en
välinköparenverksamme ärpraktisktdenbetydelseallt attstorav

olikaBetydelsenupphandlingsreglema.medförtrogen av
uppfattning inteutredningensenligtkanutbildningsinsatser nog
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Såväl Svenskapoängteras. Kommunförbundet som
Landstingsförbundet anordnar redan olika kurser härom för anställda
inom deras organisationer. Utredningen även leverantörer tillattanser
upphandlande enheter kan i behov utbildning. Detta skullevara av
kunna anordnas de olika vårdförbunden erbjuderatt sinagenom
medlemmar deltagande i olika utbildningar angående
upphandlingsförfarandet. Syftet med vad anförs i detta kapitel, därsom
det lämnas beskrivning upphandlingsförfarandet, det skallären av att
kunna till bådehjälp för den verksamme inköparen föroch devara
praktiskt vårdgivama.verksamma

Utredningen har under arbetets uppmärksammats delatt en
landsting ingår inte förpliktande ramavtal eller avropsavtal med
enskilda vårdgivare.
I 17.1.2avsnitt behandlar därför utredningen frågansärskilt om
ramavtal.
I 17.2avsnitt lämnas inledningsvis beskrivningen av
förfrågningsunderlagets uppbyggnad.
Avsnitt 17.3 behandlar därefter utvärderingsgrunder och
urvärderingskriterier.
I 1 7.4 beskrivsavsnitt särskilt kravspecifikationen och
i 1 7.5 beskrivsavsnitt de kommersiella villkoren.
I 17.6avsnitt behandlas vilka och mångahur leverantörer skallsom
tillfrågas. Utredningen behandlar därefter i 17. fråganavsnitt 7 hurom
anbuden skall lämnas.
Avsnitt 1 7.8 behandlar anbudsöppningen och

1 9 fråganavsnitt anbudsutvärdering.upptar om
I 1 7.10avsnitt beskrivs slutligen det följande avtalet eller kontraktet.

17. l Begreppet upphandlande enhet

LOU skall enligt 1 kap. 2 § och 1 kap. 5 § tillämpas statliga,av
kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i
kommuner och landsting. Lagen skall dessutom enligt 1 kap. 6 §
tillämpas sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som
har inrättats i syfte täcka behov i det allmännasatt intresse, under
förutsättning behovet inte industriellatt är eller kommersiellav
karaktär och

kapital huvudsakligen har tillskjutitsvars kommun,staten,av en
landsting ellerett upphandlande enhet, ellerannan

upphandling står under statlig eller kommunalvars tillsyn eller
tillsyn upphandlande enhet, ellerav en annan
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ledamöter staten,antalethalva utsestillstyrelse än avmervars
enhet.upphandlandelandsting, ellerkommun, ett annanenen

LOU5 §kap. ävenlenligtskallenheterupphandlandekretsenI
någoninomverksamhetbedriverenheter avsådanainräknas som

ochenergi-, transport-dvs.försörjningssektorerna, vatten-,
LOU.1 §enligt 4 kap.telekommunikationsområdena

ramavtalSärskilt17.1.2 om

fleraellerochenhetupphandlandeingås mellanAvtal enensom
för görsvillkorsamtligafastställasyftei somavropleverantörer att

period.vissunder en
Avtalföljande.enligtramavtaldefinieras5 § somkap.I 1 termen

iflera leverantörerellerochupphandlande enhetingås mellan enen
vissunderför görsvillkorsamtligafastställasyfte ensomavropatt

period.
fåttdärmedoch hari LOUkapitleti förstainflutithar enBegreppet

Emellertidupphandlingsmarknaden.helatillämpning överallmän
föri direktivetendastdirektiv,i allainte utanbegreppetförekommer

svensk lag-igenomförtsdirektivdetdvs.försörjningssektorema, som
låg tilldefinitionLOU. Denoch 4 kap.kap.1stiftning somgenom

och90/53l/EEGåterfanns i direktivdefinitionensvenskaför dengrund
ochöverförts till detändringdirektivfrån dettahar nuutan nya

8/EEG.93/3direktivetgällande
"frameworktillmotsvarighetensvenskaden ettRedan när

Offentligpromemorian 1992:4Dslanseradesagreement upp-genom
bakomarbetsgruppenlagförslagoch EEShandling prome-ett angav-

direktivetsmotsvaradeheltintedefinitionensvenskadenmorian att
engelskadenföljande. Ianfördespromemoriandefinition. I

skalldetramavtaletiytterligare attdefinitionen momentettanges som
kvalitet.falli vissaoch ävenprissärskilt vadinnehålla villkor avser

inteharsvenska begreppetdetkvalificeringytterligareNågon av
107.sid.promemoriannödvändig.bedömts

begreppet sättdefinieratill valdeanledningEn att somatt man
förryckainteönskemål viktenochvaritha atttordeskett av

inköpssamordningkommunalastatliga ochför denförutsättningarna
statsförvaltningenavropsavtal. Inoms.k.i formkan t.ex.göras avsom

anskaffningavseendesådana avtal,några mycketförekommer avstora
datautrustningkontorsmöbler, m.m.

ändradesarbetsgruppensålunda föreslogsdefinitionDen avsom
densåledesoch blevremissbehandlingar ävenkommandeunderinte

regeringentydligtI förarbetenainflöt i LOU. attdefinition angavssom
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avsåg fortsatt lämna för avropsavtal. Vidareatt utrymme attangavs
bibehållaavsikten gällande ordning, innebärande ramavtalattvar att

avropsavtal kunde användas utanför försörjningssektorema.även
Regeringens förslag innebar således avsiktligt från deett avsteg
förutsättningar direktivet Detta har uttryckts följande sätt.angav.

bibehållsDärigenom möjligheten till det slags inköpssamordning
hittills tillämpas i Sverige och förekommer hållsina ävensom som

inom EES. Det förekommer sålunda inom EG inköp ochatt av varor
förrådshållning sker förcentralt hela statsförvaltningen av en
inköpsorganisation i enlighet med varudirektivet och upphandlandeatt
enheter sedan fråndirekt den annonseringutan attavropar en ny m.m.

prop. 1992/93:88 62.görs s.
förtjänar framhållasDet vissa särskilda omständigheter kring

ramavtal. En invändning sådana de alltförär otydligamot är ochatt
således innehållerinte grundläggande förutsättningar för ömsesidigen
avtalsbindning och därför inte heller kan utgöra ett
upphandlingskontrakt. Den invändningen hanteras i den svenska
definitionen det där samtliga villkor skallatt attgenom anges anges.
Därigenom det sörjt för sådantär avtal kanatt ett ettvara
upphandlingskontrakt såledesoch det skall föregåsatt av en
upphandling. kvarstårDock den omständigheten alla de leverantöreratt

erbjudit sig leverera enligt avtalet inte kan fåratt desom garanteras att
någonleverera viss mängd och inte heller de alls får leverera. Ettatt

ramavtal innebär nämligen regelmässigt flera leverantörer erbjuderatt
sig leverera. gårDet således inte viss kvantitet.att garantera en

stårDet enligt utredningens uppfattning tvivel de ramavtalutom att
definierats i LOU tillräckligt precisaär för kunnasom att utgöra upp-

handlingskontrakt. De kan såvälanvändas inom utanför försörj-som
ningssektorerna och kan därmed användas för tjänsteupphandling.även

fårDet ankomma på den enskilde upphandlande enheten be-göraatt
dörrmingen huruvida skall upphandla i formen ramavtal ellerman av
inte, liksom fårdet den enskildeavgöras leverantören huruvida hanav
vill lägga anbud under förhållandende ramavtal erbjuder.ettsom
Vidare bör det det föreliggerpoängteras skyldighet enligtatt huvud-en
regeln affärsmässighet upphandlingen utformas såatt min-om ävenatt
dre leverantörer kan leverera. Slutligen bör det anmärkas den inter-att

administrationen i varje organisation lämnar tydligt besked detna att
står den enskilde inköparen fritt använda avtalet respektiveatt göraatt

upphandling.en egen
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uppbyggnadFörfrågningsunderlagets17.2

upphandlingsförfarandepåbörjarenhetenupphandlande ettdenInnan
behovetgjort skalldettaNäridentifiera behovet. ärmåste enheten noga

för-central delingårkravspecifikation,ibeskrivas avensomsomen
detbenämningenförfrågningsunderlag ärEttfrågningsunderlaget.

anbud.infordrarupphandlande enhetendenlämnasunderlag närutsom
förunderlag"ettförfrågningsunderlagdefinieras§ LOU5l kap.I som

leverantör. Etttillhandahållerenhetupphandlandeanbud, ensom en
förbetydelsecentralförfrågningsunderlag ettärgenomarbetatväl av

upphandling.slutresultatlyckat av en
förfrågningsunderlagför hurdetaljerade regleringafinns ettDet

huvudregellagenshuvudsakInnehållet iutformat.skall styrs avvara
affärsmässighet.om

ochtydligtskallförfrågningsunderlagUtredningen ettatt varaanser
anbudsgivarenuppgifterinnehålla alla deövrigtfullständigt i somsamt

deskall allaunderlagetIsitt anbud.lämnaför kunnabehöver angesatt
ställaavsikthar förenhetenkravkvantitativa attkvalitativa och som

kalkylmöjlighetanbudsgivamafår göraDärigenom attutföraren. enen
för denutföra uppdragetförkrävs ettvilka attöver resurser som

börupphandlande enhetengodtagbart vis. Denenhetenupphandlande
bedömakorrektmöjlighetkan hasåutforma kraven attattäven man

följakontrollera ochkunnasedananbud ochinkomna upp
utformaskall därutöverupphandlande enhetenDenverksamheten.

den konkurrensutnyttjandetillså sig bidrariunderlaget det ettatt av
skallenhetupphandlandeinnebärDettamarknaden.finns att ensom

förutsättningarså skillnader iförfrågningsunderlagetutforma att
måni möjligasteanbudsgivareandraochleverantörtidigaremellan

mål 3077/98 ochdom iVästernorrlandsijfr. Länsrättenreduceras
sid.NOUkansliet vidframtagitsLOU,till 6 kap.Vägledning avsom

29.
medinledasförfrågningsunderlag börUtredningen ettatt enanser

sigorienterasnabbt skall kunnavilken läsareniorienteringallmän
bedrivsverksamhetenhurinnehåll ochhuvudsakligauppdragets omom

eventuellalämnasupphandlingen. Här kantillfället för ävenvid upp-
orien-allmännaIdenintäkternuvarandeverksamhetensgifter m.m.om

kommunenslandstingets elleruppgifterredovisaskanteringen även om
ocksåentreprenaden. Härpåverka ärkanframtidsplanereventuella som

landstingetsellerhänvisa till kommunensredovisa ellerförplats att
upphand-förviktigt denutredningenenligtDetkonkurrensprogram. är
delenorienterandeuppgifterna i dentänkalande enheten att avatt
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förfrågningsunderlaget har betydelse underlag för anbudsgiva-stor som
kalkylering.rens

Under rubriken upphandlingsföreskrifter föreskrifter bl.a.ges om
formerna för upphandlingen, hur anbud skall utformat, anbuds-ett vara
tidens längd, uppgifter hur länge lämnat anbud skall bin-ettom vara
dande, hur anbudsprövningen kommer till vilka utvärde-att samt
ringskriterier kommer gälla.attsom

6I kap. framgår5 § LOU skrivelsen elleratt av annonsen,
förfrågningsunderlaget skall dåden dag anbudet skall hasenastanges
kommit in. Vidare skall det den dag till och med vilken anbudetanges
skall bindande. Det inte i 6 kap. någonLOU viss minimitidvara anges
för lämna anbud, vilket det i de andraatt görs kapitlena. Tiden skall
bestämmas efter vad skäligtär med hänsyn till upphandlingenssom
omfattning och I ärende avgjordes länsrättenart. ett isom av

ÖStockholm 4546-94 ansågs veckors anbudstid vid upphandlingtre
tjänster inom hälso- sjukvårdoch för kort. Av domskälen framgick.av

För kunna bindande anbud måsteatt anbudsgivarenavge ges
tillräcklig tid ingående kunna planera föratt verksamheten och
eventuellt själv genomföra affärshandlingar. såEn kort anbudstid som

veckor, vilken dessutom innefattar påskhelgen,tre innebär att
tillgängliga konkurrensmöjligheter inte rimligen kan utnyttjas.

Under rubriken kravspecifikation återfinns bl.a. omfattningen av
åtagandet, personalfrågor och hur uppföljningen och utvärdering av
verksamheten skall till. Kravspecifikationen denär centrala delen av
förfrågningsunderlaget tillsammans med de kommersiella före-som
skrifterna kommer väsentligutgöra del innehålletatt i upphand-en av
lingskontraktet. Kravspecifikationen således individuellär för varje
driftentreprenad, och dess utformning helt beroendeär den upphand-av
lande enhetens önskemål verksamheten.om

Under huvudrubriken kommersiella föreskrifter bl.a. före-ges
skrifter avtalstid, ansvarsfrågor, ekonomi, överlåtelse avtal,om av
underentreprenörer, ändringar och tillägg till kontrakt, handlingars
inbördes rangordning, hävande, tvistelösning och sådanaandra all-

föreskriftermänna avsedda införlivasär med de allmännaattsom
avtalsvillkoren i upphandlingskontraktet.

17.3 Utvärderings grunder och utvärderings-
kriterier

Enligt 6 kap. 12 § LOU skall upphandlande enhet antingenen anta
det anbud det ekonomisktär fördelaktiga, ellersom mest
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anbudspris.lägstharanbuddet som
förfrågningsunderlagetialltidskallenhetenupphandlandeDen ange

ekonomisktDetgälla.skallutvärderingsgrundematvådevilken somav
enhetenupphandlandedenväljasskallanbudetfördelaktiga ommest

leveranstid,priset,omständigheterandra äntill t.ex.hänsynbehöver ta
förfrågningsunderlagetdå iskallEnhetenkvalitetdriftkostnader, m.m.

till-denomständighetervilkaupphandlingieller angeomannonsen
eftermöjligtskallOmständigheternabetydelse. ange-angesmäter om

medi sakensliggerförst. Detviktigaste natur,med denlägenhetsgrad,
absolutadenkaraktär, merpartentjänstenstill att avhänsyn

skeromsorgstjänsterochsjukvårdstjochhälso- änsterupphandlingar av
detenhetenupphandlandeden antaattangivandemed avserattav

fördelaktiga.ekonomisktdetanbud är mestsom
fördel-ekonomisktdetutvärderingsgrundenväljer mestenhetenOm

valetskallkriterierde avgöramåste enhetenanbudetaktiga somange
måste ställaskriteriernaobserveras ettskallanbudet. Det attav

icke-diskriminerande sätt.objektivt och
utvärde-fördelaktiga anbudetekonomisktAnvänds det mest som

någotinteutvärderingskriterier kannågraringsgrund attutan anges
1998:873.anbudspris NJAmed lägstdetanbud änantasannat

angelägenhets-eftermöjligtskallUtvärderingskriteriema angesom
mening läsasNOU:sskall enligtDettaförst.viktigastemed detgrad

för-ellerredan iomöjligtdetendastrestriktivt, dvs. när är att annonsen
frånfår avstå detta.någon rangordningfrågningsunderlaget manange

måste åtminstoneutvärderingskriteriema görasrangordningEn av
åstad-264/95-26. Fördnrjämföras NOUskallanbuden attinnan

någonockså formoftaanbuden krävsjämförelserättviskomma aven
anbudsgivamaFörkriterierna.betygssättningviktning och attavav

detändamålsenliga möjligt,anbudså ärlämnaskall kunna ange-som
förfråg-framgår redanbetygssättningochsådan viktningläget att aven

ofta nödvän-därfördetupphandlande enhetningsunderlaget. För ären
betygssättningviktning ochrangordning,sig hurförklartdigt göraatt

Härigenomslutligen utformas.förfrågningsunderlagetinnanskall ske,
förviktigtnödvändigt ochigenom vadtänkaenheten ärtvingas att som

upphandlingen.aktuelladen
fri prövningsrättsåledes ingenexisterarupphandlingoffentligVid

denLOU.följa reglerna i Attskallanbudsprövningen attangeutan
således inteförbehåller prövningsrättsig fri ärenhetenupphandlande

utvärderingskriteriematillåtet uppställahellertillåtet. inteDet är att
prakti-iupphandlande enhetendenså otydligaexempelvis är attsom

förbehåller fri prövningsrätt.sigken
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17.4 Kravspecifikation

Kravspecifikation kan beskrivas den tekniska funktionellaochsom
beskrivningen det skall upphandlas. Kravspecifikationen skallav som
beskriva den eller tjänst enheten upphandla.attvara som avser

Anbudsutvärderingen skall utifrån de krav förfråg-göras ställs isom
ningsunderlaget. upphandlandeDen fårenheten inte anbudanta ett som
inte uppfyller alla ställda krav. Det därför betydelseär denstor attav
upphandlande enheten redovisar i vilken mån uppställda krav abso-är
luta s.k. skall-krav frångåseller kan s.k. bör-krav. Vid användandet

måstebör-krav den upphandlande enheten tydligt förfråg-iav ange
ningsunderlaget frångåendehur dessa krav kommer bedömasett attav
och i vilken frångåenderelation står till varans/tjänstens pris ochett
andra bör-krav. svårhanterligtDet är använda sig fleraytterst att av
bör-krav, vilket därför enligt NOU inte kan rekommenderas
Vägledning till 6 kap. LOU, sid 36. Den upphandlande fårenheten
inte heller någraändra kriterier under upphandlingens gång. Om en

ändåenhet finner det nödvändigt införa krav ändrar förut-att nya som
sättningarna för upphandlingen, måste upphandlingen Detgöras ärom.
inte tillräckligt låta alla anbudsgivare eller inbjudna fåatt leverantörer
räkna sina anbud med kriterier. Det bör observeras ävenom nya att
detta förfarande, avbryta upphandling för ändra kriterierna,att atten
kan komma strida gemenskapsrättsligaatt regler med risk förmotanses
skadestånd följd. Kompletteringar förfrågningsunderlaget fårsom av

i samband med förhandlingargöras så länge inte kompletteringama är
så väsentlig karaktär det förändrar det ursprungliga föremåletatt förav

upphandlingen. Kompletteringar eller ändringar står i strid medsom
krav förfrågningsunderlagetuppställda i får dock aldrig förekomma
med hänsyn till principen likabehandling.om

Vid utformning förfrågningsunderlag, anbudsprövning ochav upp-
följning åtaganden i kontrakt finns det behov definieraett ochav attav
konkretisera vad kvalitetsbegreppet står för. Kvalitet relativtär ett
begrepp betyder olika saker för olika individer och användssom
olika Enligt Standardiseringskommissionensätt. 3.7 kvalitetSIS "är
alla egenskaper hos produkt ellersammantagna tjänsten som ger
den förmågadess tillfredsställa uttalade eller underförståddaatt
behov. Debatten kvalitet och kvalitetssäkring inom den mjukaom
sektorn har varit intensiv under år. Särskilt det gäller formernärsenare
för uppföljning och utvärdering kvalitet åtskilligthar arbete utförts.av
Det viktigtär vilka kvalitetsmål skallatt gälla för verksam-ange som
heten och målhur dessa och krav skall följas och utvärderas.upp
Dessa uppgifter i grundenär uppgift för beställaren inte för produ-en -

Kvalitetsmålen utgår fråncenten. bestäms politiker pånormer som av
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nivå. Kvalitetsbegreppet sånationell skall väl definieratoch lokal vara
vilken kvalitetanbudsgivama skall offereras. Om detta intevetatt som

upphandlande enheten inte ochsker kan den nollställninggöra en
likformigt.behandla anbuden

pågår på såväl nivåcentral i kommunerna och i landstingenDet som
gäller finnaomfattande arbete det metoder för utvecklanär att attett

kvaliteten. Länsstyrelserna och Socialstyrelsenoch bedöma ger
utvecklingexempelvis stöd till lokal arbetar regeringenssamt

målfram och metoder för tillsynenuppdrag socialtjänsten.av
Socialstyrelsen har enligt SOSFS 1996:24 utarbetatrapport

sjukvården.kvalitetssystem inom hälso- och
Oavsett verksamhet bedrivs privata utförare eller iom en av egen

regi det viktigt definiera vilken kvalitet kommunen ellerär att som
uppnå. mållandstinget vill fastställaAtt dessa och säkerställaatt att

mål uppfylls anspråk.dessa mycket tid iär taren process som
Kvalitetskraven skall under rubriken kravspecifikation. skallHäranges
också framgå förutsättningarna för tillförsäkra huvudmannenatt att
kunna företa utvärdering och uppföljning de uttalade kravenattav
efterlevs.

17.5 Kommersiella villkor

förfrågningsunderlagI skall de kommersiella villkor gäller vidett som
upphandling I utsträckning dessa krav inte precise-störreen anges.

lämnas för anbudsgivama, desto komplicerad bliröppnautanras mer
utvärderingen. I de allra flesta fall det därför nödvändigt under-är att

innehållerlaget samtliga kontraktsvillkor skall gälla vid avtalettsom
mellan anbudsgivaren och den upphandlande enheten. Här anges exem-
pelvis avtalstidens längd och möjligheter till förlänga avtalet. Deatt
kommersiella villkoren del upphandlingenär och godkän-etten av
nande dessa har betydelse för den upphandlande enhetens valstorav av
leverantör.

VägledningI till 6 kap. LOU kommersiella villkorattanges exem-
pelvis innehållakan bestämmelse om

betalningsplaner och betalningsvillkor,0
leveranstid och leveransvillkor,0
leveransförsening, vite, hävning och avbeställning,0
ägande- och nyttjanderätt till konstruktioner, ritningar och annato
underlag,
service underhåll,och
garantier ansvarsåtaganden,och andra
utbildning och dokumentation,0
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tilläggsbeställningar,ochoptioner0
tvistlösningar.0

längdAvtalstidens17.5.1 m.m.

anskaff-Offentligtidsbegränsat.upphandling skallavtalEtt varaom
mel-med vissaför konkurrensskalloch tjänster utsättasning av varor

frånfår fall till fall med hänsynbedömaslängdAvtalstidenslanrum.
6 LOUVägledning till kap.anskaffningen. Ikaraktärentill attangesav

längretjänster normalt inte börochför änleveransavtal ettvaravaror
års Avtalnågot förlängning.möjlighet tilltvå år, eventuellt medtill

leverantören enbartmaskinella investeringar,kräver görstora somsom
måste så långenheten, haupphandlandetill denför viss leverans enen

får rimlig avskrivningstid. Detleverantörenavtalstid att sammaen
drift sjukhus eller andra avtal däravtalgäller storat.ex. avom

måste investeringar leverantörStorainvesteringar görgöras. som en
offentligaviss leverantör inom den sektorntillgodoseförenbart att en

fårsådan rimligsåledes avtalstid leverantörenmåste ha att enen
här tjäna vissavskrivningstid. Bokförings- och Skatteregler kan som en

patientperspektivet,ytterligare aspekter,ledning. Givetvis finns trygg-
Ävenvården. personalansvaret,kontinuiteten istrukturen ochheten,

affärsmässiga bedömningarväsentliga inslag i deinvesteringar ärm.m.
måste inte lämpligt fastställa orubbligaDet ärgöras. attsom

iakttagande vad bör kunnaMedtidsgränser. övervägasagtsav som man
fem åtta årmellan och i normalfallet.avtalstider,längre t.ex.

Likaså ibetona upphandling bördet angelägetär att startaatt en ny
utgång, femtedelenföre avtalstidens under den sistagod tid t.ex. av

skall kunna fortsättainnevarande avtalsperiod. För beställaren attatt
sådaninnehållaavtalet förlängningsklausul. Enutnyttja avtal kanett en

innehålla aktivt förenligt NOU helstklausul bör ett moment att
sådanskall utnyttjasförlängningen avtalet utlösas, dvs. denattvaraav

överenskommit utnyttja förlängaförst sedan rättenparterna att att
avtalet.

grundförutsättning för möjlighetenDet skall observeras attatt en
förfrågningsunderlagetframgårförlänga avtalet det ellerär att av

Innehållerupphandling. ingen förlängningsklau-avtalettannonsen om
får målinte förlängas jfr. Kammarrättens i isul avtalet Göteborgs dom

4069-1998. Regelsystemet förutsätter anskaffningar förutsättsatt
konkurrens med jämna mellanrum, vilket medför det inte kanatt anses

affärsmässighetsprincipenförenligt med utnyttja förlängnings-att en
gång.klausul änmer en
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Hävningsrätten17.5.2

fort-egenskap huvudmanilandstingetellerKommunen avansvarar
kap.verksamheten. Av 3entreprenaddrivnainnehållet i denförfarande

landstingellerföljer därför kommun1991:900KommL19 § ettatt en
följakontrollera ochmöjlighettillförsäkrastillskall att uppenmanse

vårdenöverlämnateller landstingetkommunenverksamheten trots att
landstinget har,någon ellerKommunentillangelägenheten annan.av

förkvar detöverlåtit driften tjänsten, ansvaretytterstatrots att avman
uppfyller deanlitade utförarentill denoch skallverksamheten attse

gäller för verksamheten.kvalitetskravochbestämmelser som
måste landstingkommuner elleravtalenuttalatRegeringen har att ge

slå felverksamheten skullebehov häva avtaletvidmöjlighet att omen
sådan under dehävningsrätt kansid. 40. En1993/94:l88prop. anges

villkoren.kommersiella

tillfrågas hurbör och17.6 leverantörerVilka

två metoder för den upphandlandeföreskriver olikaLagstiftningen
eller skriftlig inbjudan. Deninfordra anbud,enheten att annonsgenom

förfaranden, intekombinera dessaupphandlande enheten kan attmen
tillåtetnågon inte inte direktupphandlingmetodernaanvända är omav

framgår6 § LOU upphandlande enhettillämpas. kap. 4kan Av att en
anbudförenklad upphandling skall infordra skriftligaanvändersom

omfattandeskrivelse. Vid avvägningen hureller avgenom annons
skall enhe-annonseringen utskicket skrivelsema behövereller av vara

LOU.särskilt huvudregeln affärsmässighet i kap. 4 §beakta 1ten om
mångaföreskriver inte annonseringen skall ske och hur leve-Lagen var

erhålla förfrågningsunderlaget. Det ankommerskallrantörer som
vil-upphandlande enhet själv vilken annonsering ellervarje avgöraatt

skrivelser i varje enskilt fall bästket utskick överensstämmersomav
affärsmässighet 1993/94:78 sid. 25.huvudregeln prop.med om

Efekter offentlig upphandling, januarilagenNOU:sI rapport av om
upphandlande86/97-21 redovisas undersökning där 3591998 Dnr en

tillfrågadesoch 310 företag olika effekter LOU. Detenheter om av
de upphandlande aldrigvisade sig 44 enheternaatt procent av annonse-

rade vid upphandling under tröskelvärdena. Samtidigt andelenvar som
ansåg besparingar kunde tack LOU i dengöras störstatt vare grupp

hade ökat sin annonsering infördes.sedan lagensom
fåAlla leverantörer begär förfrågningsunder-det har rätt att ettsom

Även tillfrågatslag. inte särskilt enligt 6leverantör har har kap.en som
på få6 § LOU begäran underlaget villkor derätt att samma som som
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alla anbudskall sedantillfrågats. upphandlande enheten prövaDen som
tid.in ikommit rätt

anbudsinfordranupphandling medFörenklad17.6.1

från endast leverantören

upphand-upphandlande enhet skallNormalt krävs göraatt som enen
tillåten, genomför förenkladupphandling intedirektling, där är en upp-

anbudsinfordranUndantagsvis kan dockenligt 6 kap. LOU.handling
NOU har behandlat ärendefrån endast leverantör ettaccepteras.en

direktupphandlat konsult-67/97-26 statlig myndighetdärDnr etten
fortsättningenbartmed motiveringen uppdragetuppdrag att var en

hän-NOU fann emellertid, medupphandlad konsulttjänst.tidigareen
förenklad upphandling skulleförändringen i uppdraget,bl.a. till attsyn

tillkommande uppdragetSkriftliga anbud avseende detha använts.
infordrats.skulle ha

behandling till iNOU hänvisade vid sin ärendet detattav prop.
6sid. 25 innebörden bestämmelsen i kap. 4 §1993/94:78 attanges av

vad tidigare enligt 6 § upphandlings-LOU ansluter sig till gälldesom
beträffandeförordningen anbudsinfordran annonsering. AvUF utan

framgårverkställighetsföreskrifter 6Riksrevisionsverkets till § UF
förutsättningföljande: När det finns särskilda skäl och under att

åsidosätts fåraffärsmässighet och objektiv behandling intekravet
tillfrågamyndigheten endast leverantör. Motivet härtill skallen

idokumenteras. NOU gjorde det beskrivna ärendet denovan
sådana särskilda sannolikt fick ha förelegatbedömningen skälatt anses

myndigheterna beträffande tillkommandei ärendet deträttgett attsom
uppdraget vända sig till endast det bolag utfört det förstasom

förenklad upphandlinguppdraget, reglerna skulle ha använts.men om
tillämpa förenkladFördelarna med upphandling med anbuds-att

fråninfordran endast anbudsgivare jämfört tillämpa direktmed atten
upphandling uppenbara Vägledning till 6 kap. LOU, sid. 47.är

formellvid anbudsanfordran osäker det finnsLeverantören är en om
åstadkommakonkurrens eller inte och sig därför föranstränger att ett

förmånligt anbud. Som redovisats i kapitel 8 har de stiftelser och
ideella organisationer utredningen ivarit kontakt med hävdat attsom
inriktningen och syftet med organisationemas såverksamhet speciellär

finns förutsättningar någon vårdgivaredet inte för erbjudaatt attannan
Ävenliknande påverksamhet liknande villkor. andraen

vårdgivaregrupper har inför utredningen hävdat att ett
upphandlingsförfarande vårdtjänstervid köp från små enheterav

dåligtlämpar sig bl.a. med hänsyn till patientens behov kontinuitet iav
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upphandlandedensåledes det kanFråganvården. är accepteras attom
från enskildavårdtjänsterdirektupphandlar införskaffandetenheten av

organisationer.från ideellaelleryrkesutövare
ifallfår användas i dedirektupphandling baraFormen angessom

lågt ellerupphandlingens värdeendastnämligen ärLOU,6 kap. omom
oförut-brådskasåsom synnerlig grundsynnerliga skäl,finnsdet av

LOU5 §Direktupphandling definieras i 1 kap.omständigheter.sedda
Innebördeninfordrande skriftligt anbud.upphandling utan avavsom

innebördendetsammauttalanden i förarbetenaenligtbegreppet är som
tillkomstföre LOU:s prop.upphandlingsregler gälldei de som

bestämmelseranvisningar till tidigare gällandeI1993/94:78 sid. 22.
sådanaavsedd för fall därupphandlingsformen "ärframgick att

formbundetvidoch tidsutdräktenadministrationskostnadema ett mer
står förhållande upphand-tillinte i rimligtupphandlingsförfarande

värde.lingens
upphandlandeavsnitt 12 gjort bedömningenUtredningen har i att

sjukvårdstjänster medavtal hälso- ochtecknandeenheters omav
vården generelltideella inomvårdgivare eller organisationerenskilda

från upphandlingsförfarande. Inte hellerkan undantasinte ett anser
frånanskaffningupphandlande enheters tjänsterutredningen att av

vårdgivare någon utsträckning skei skulle kunnadessa större genom
till avsikten direktupphandlingdirektupphandling, med hänsyn äratt att

fåtal situationer.ienbart skall användas ett
det docktidigare kan undantagsvisSom nämnts attaccepteras en

genomförande förenklad upphandlingvidupphandlande enhet av en
från dåleverantör.inhämtar anbud Detta kan eventuellt skeendast en

sådanainförskaffa tjänster kanbara leverantörenheten attavser som en
tillhandahålla.

sådantinfo sid. exempel fallNOU 93-95 49I ett attanges som
områdeplanerade byggnad inom visstkommun, ett somen som en

villkor för överlåtelsenägdes och denneentreprenör avav en som
få genomföra vid upphandling undermarken krävde entreprenaden,att

sig direkt till den undertröskelvärdena kunde vända entreprenören
inteförutsättning marken unik. NOU hävdade dock dettaattatt var

skall möjligt tröskelvärdena. NOU haröver senare genomvara
nämndbeslut uttalat tolkningen tröskelvärdena bör gällaöver ävenatt
under tröskelvärdena. Nämnden emellertid inte enig i sitt beslut.var

dåForrnkraven beträffande förenklad upphandling skall iakttas även
tillfrågas. medendast leverantör En förenklad upphandlingen

frånanbudsinfordran utredningensendast anbudsgivare har enligten
uppfattning fördelar jämförtklara med tillämpa direktupphandling.att

säkerkan inte han kommer lämnaLeverantören att attvara ensam
efterfrågadepå tjänstenanbud den och sig därför föranstränger att
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förmånligt anbud. leverantörer vidAndra har dessutomlämna ett en
upphandling enligt bestämmelserna i 6 6 § LOUsådan förenklad kap.

inkomma med anbud.möjlighet att

anbuden skall lämnasHur17.7

anledning upphandling normalt hemliga framInkomna anbud i ärav en
bibehållaträffas med vinnande leverantör.till dess avtal Föratt att upp-

den därförhandlingssekretessen bör upphandlande enheten enligt NOU
tydliga för hanteringen inkomna anbud.ha rutiner av

6 LOU föreskrivs upphandlandeI kap. 15 § enhetatt etten
betryggande skall förvara inkomna anbud.sätt

ofrånkomligt speciellt hos upphandlande enheterDet är som
mängd händer anbudhanterar post det öppnasstor att att etten av

gått åtgärd dåmisstag anbudstiden inte En lämplig ärtrots att ut. att
återsluta det felaktigt öppnade anbudet och den misstagatt som av

anbudet signerar konvolutet.öppnat även
6 framgårAv kap. 3 § tredje stycket LOU anbuden skall lämnasatt

skriftligt. Anbud lämnas telegram eller telefax skall bekräf-som genom
omgående egenhändigt undertecknad handling. Upphand-tas genom en

föreslårlingskommittén i sitt delbetänkande SOU 1999:139 att
föreskriva anbud skall kunna lämnasävenatt e-post.genom

17.8 Anbudsöppning

Enligt 6 kap. § skall så7 LOU anbud efterdet möjligtöppnas ärsnart
utgång.anbudstidens innebärDetta anbuden intenormalt bör öpp-att

förrän andra dagen efter utgånganbudstidens med hänsyn till för-nas
valtningslagens tolkningsregler rörande anbudet skall hanär anses
kommit in.

I paragrafen vidare anbud skall enligt forrnalise-öppnasattanges en
tvårad procedur där minst den upphandlande enheten utseddaav perso-

någon någraskall delta. Ytterligare tillåtaseller kan eventuellt attner
delta. Enheten bör dock restriktiv låtamed fler deltaattvara personer
eller vid anbudsöppningen, mednärvara hänsyn till kravet om
anbudssekretess Vägledning till 6 kap. LOU sid. 50. Dessutom skall

handelskammaren utsedd ha dettarätt närvaraatten av person om
begärs och bekostas anbudsgivare.av en

Det fördel upphandlande följerär enhet rutinbestämden om en en
vid anbudsöppningen. Som exempel delmoment i sådan rutinen

i skrift:nämns nämnaovan
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ankomstdatum,kontrollera
tillfälle,ochvidalla anbudöppna ett samma

anbuden,dateraochnumrera
handlingar,allasignerapaginera och

och skrivsanbudsförteckning/öppningsprotokoll, läsesupprätta som
deltagit i öppnandet,demunder av som

dessa skallkommit in föranbud ävensärskilt de sentnotera som0
återsändas till leverantören.får inteochregistreras

visa föri efterhand kanupphandlande enhetenviktigt denDet är att
kommit in inågon anbudanbudsgivama eller rättantagetatt ettannan

ändrasinga uppgifter kunnatkunnat bytashandlingartid, inga ut, attatt
obehörigtpåeller kompletteras sätt.ett

vissa fallstycket LOU kan anbud iandra6 kap. 7 § öppnasEnligt
möj-till den upphandlande enheten. Dennainallteftersom de kommer

synnerliga skäl föreligger, vilketmedges endastlighet när renaavser
undantagssituationer.

Anbudsutvärdering17.9

sker först prövning huruvida anbudsgiva-anbudsprövningenVid en av
uppfylla de allmänna kvalifikationskrav denkan bedömas upp-somren

frågauppställt för ikunna komma leveran-handlande enheten att som
efterfrågats i upphandlingen.tjänsterde ellertör somav varor

anbudsutvärdering. tjänstemän vid gransk-Därefter Omsker en
innehålleranbud felskrivning, fel-uppenbarningen upptäcker ettatt en

anbudsgivaren beredas möjlighet inkomma medräkning e.d. bör att en
på någon såskriftlig Om dunkelt punkt,rättelse. anbud rätt-är attett en

aktuelltvis jämförelse med andra anbud inte kan kan det bligöras, att
komplet-anbudsgivaren skriftligen förtydliga ellerbereda möjlighet att

fått tillfällesitt anbud nollställning. anbudsgivareDen atttera som
innehålletfår ikomplettera inte informerasförtydliga eller dock om

Således får innebäraanbud. inte kompletteringkonkurrentemas enen
syftar endast till klarlägga vadmöjlighet förbättra anbud,att ett attutan

i sitt anbud.anbudsgivaren avlämnadeavsett
Därefter kvalitet ledningsker prövning anbudens med av upp-en av

genomföragifter i anbudet huruvida anbudsgivare kommer kunnaatten
åtagandesitt i överensstämmelse med de krav preciserats i krav-som

speciñkationen.
Vidare kan muntlig redovisning anbuden varvidinhämtas,en av

fårvarje anbudsgivare möjlighet muntligen redogöra för sittatten
anbud. Det ankommer sedan den upphandlande enheten prövaatt
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avtalsvillkor i anbuden resultatetövriga prövanbudspris och mot av
kvalitet.anbudensningen av

därefter företas. kanDettamed anbudsgivare kanFörhandlingar
anbudsgivare liggerberedningen funnit denexempelvis ske när att som

går skilja mellananbud eller det intebättretill kan lämnabäst attattett
två anbud.

kontraktAvtal och17.10

skriver kontrakt medupphandlande enhetenden entreprenörNär ett en
nått kedja ställ-den sista länken iupphandlingsprocessenhar aven

fårutforma intebeslut. Arbetet med kontraktetningstaganden och att
måsteformalia" integrerad delisolerad utan vara en avses som en

sammanfattarupphandlingsprocessen. Kontraktet och dokumenterar
inte inne-förhandlingsöverenskommelsen. Kontraktet skall i princip

framgår förfråg-hålla några jämfört vadaffärsmoment med somnya av
eller interna budet eventuellaningsunderlaget, anbudet det och proto-

handlingar dokumenterar utfästelser i samband med för-koll eller som
handlingar.
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Kostnadseffekter81

igällandevaritupphandling har rättoffentligbestämmelserLOU:s om
enligtharuppdragUtredningensjanuari 1994.den 1sedanSverige

vidreglergällandeanalyskartläggning ochinneburitdirektiven aven
ochsjukvårdstjänsterochhälso-köpenhetersupphandlande av

någraföreslagitbetänkandetihar inteUtredningenomsorgstjänster.
LOU.iändringar

enhe-upphandlandebedömningenbetänkandeti attUtredningen gör
upphand-andraellerutförareprivatavårdavtal medtecknandeters av

sjukvårdstjän-ocholika hälso-tillhandahållandeförenheterlande av
upphand-föregåsskallväsentligti allt ettomsorgstjänsteroch avster

LOU.enligtlingsförfarande
bedömning,utredningensenligtintedäremotföreliggerDet

upphandlingssitua-någonoffentligrättsliga karaktär,avtaletsgrund av
medsamverkansavtalingåendeenhetersupphandlandevidtion av

dethellerinteUtredningen attsjukgymnaster.ochenskilda läkare anser
sjukvårdshuvudmannendåupphandlingssituationnågonföreligger

grundvårdgivareenskildmedvårdavtaltecknar avsomen
omfattasÖvergångsbestämmelsersärskildasamverkansavtal, eller av

förutsättningdock undergällerLOS. Dettaochi LOLbestämmelserna
tideniframsig längre äninte sträckergiltighetstidvårdavtaletsatt

betänkandetikonstaterargiltighetstid. Utredningensamverkansavtalets
någotgenomförhellerdag inteienheterupphandlandeatt

medsamverkansavtaltecknadå deupphandlingsförfarande attavser
i dennabedömningUtredningenssjukgymnaster.ochenskilda läkare

några kostnadskonsekvenser.medföradärför intekandel
i vissfalli dag, igenomförshar kunnatSåvitt utredningen vartse

då och kommunerlandstingupphandlingsförfarandeomfattning, ett
omsorgstjänster.vård- ochköpa olikaattavser

lagenSammanfattning effekterkansliNOU:shar enligtLOU avav
goda eko-till1998-02-08 lettupphandling, NOU-rapportoffentligom

Även fördyringarupphandlingen.offentligaeffekter i dennomiska om
ha bidragit tillLOUockså beräknashar nettorapporterats samman-en

år, vilketkronormiljarderallmänna 3,3för detlagd besparing per
offentligaden totalavärdetcirka procentmotsvarar avaven

ochhar gjorts i kommunernettobesparingamaDeupphandlingen. stora
kommunala bolag.
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Enligt skrivningar i uppfattningenär lagens effekterrapporten om
positiv, framförallt i statlig och kommunal sektor. Bland kommunala
bolag och i landstingen bilden splittradär deäven störstamer om

bådaaktörerna i de tämligen positiva.är LOU respekteras igrupperna
utsträckning och efterlevsstörre bättre tidigare regelverkän om

offentlig upphandling. Reglerna överprövning skadeståndoch harom
bidragit till detta allmänt ökad uppmärksamhet påmen en
upphandlingsfrågor följd LOU infördes har varitatt änsom av mer
avgörande. LOU har enligt nämndens kansli bidragit till fleratt
upphandlingar anbudsförfarandegörs i konkurrens. Samtidigtgenom
har konkurrensen i de enskilda upphandlingama ökat. Detta har i sin tur
lett till lägre priser har kunnat erhållas bibehållenmedatt eller
förbättrad kvalitet. Det särskilt kommunernaär har ökat andelensom
upphandlingar anbudsförfarande i konkurrens. ocksåDet ärgenom
bland kommuner ökningen annonsering vid upphandling undersom av
tröskelvärdena har varit Totalt harstörst. enligt LOU lettsett rapporten
till effektivisering den offentliga upphandlingen. Upphandlandeen av
enheter med central styrning har i utsträckningstörre andra enheterän
uppnått positiva effekter medan enheter med styrning och kontrollsvag

fåtthar mindre positiva effekter.
Mot bakgrund bland vad anförtsannat utred-av som ovan anser

ningen utredningens bedörrmingar ochatt rekommendationer inte torde
medföra några negativa kostnadseffekter för landstingen och
kommunerna. Enligt utredningens bedömning kan i stället välen
genomförd upphandling vad gäller vårdavtalen leda till besparingar i
form lägre kostnader och ökad effektivitet.av

Utredningens bedörrming, vårdavtal skall föregåsatt upphand-ettav
lingsförfarande, kan komma medvetandegöra för vissaatt upphand-
lande enheter det åligger dem genomföraatt upphandlingsför-att ett
farande de inhandla vård- och omsorgstjänster.att En följdom avser av
utredningens bedömning de sjukvårdshuvudmänär inteatt som
tidigare i någon omfattningstörre genomfört upphandlingar till en
början fåkan vissa ökade utbildningsbehov för sin personal. Kostnaden
för denna utbildning uppkommer inledningsvis. Kostnaderna är
emellertid nödvändiga för kunna genomföra och följaatt upp en
upphandling i sig kan komma leda till lägre kostnader och ökadattsom
effektivitet.
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direktivGenerella19

samtliga kom-tilldirektivregeringensbeaktahaftharUtredningen att
åtagandenoffentligautredare prövasärskildamittéer och attom

konsekvenserregionalpolitiskaredovisadir.l994:23, attom
konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa1992:50,dir. attom

detochbrottslighetförkonsekvenserredovisa1241994:dir. attsamt
upphävdesdirektiv1996:49. Dessadir.arbetetbrottsförebyggande

kommittéförord-bestämmelser ioch1999januariden 1 ersattes av
1998:1474.ningen

betänk-iförslagenkommittéförordningen skall, ett§Enligt 14 om
kommuner,förintäkternaellerkostnadernapåverkar staten,ande

konse-dessaberäkningenskilda,andraellerföretaglandsting, aven
samhällsekono-innebärbetänkandet. Om förslagenredovisas ikvenser

enligtgällerredovisas. Vidareövrigt, skall dessaikonsekvenserrniska
kostnads-föreslås gällerdetfinansiering skall närbestämmelsen att en

landsting.ellerför kommunerintäktsminskningarochökningar staten,
betänkandeförslagen ikommittéförordningen sägs15 § ettI att om

iskall konsekvensernaälvstyrelsen,kommunalaför denbetydelsehar
det-gällerbestämmelsenbetänkandet. Enligtiavseendetdet anges

det brotts-ochbetydelse för brottslighetenharförslagnär ettsamma
olikaservice ioffentligsysselsättning ochförförebyggande arbetet,

konkurrensför-arbetsförutsättningar,småför företagslandet,delar av
för jäm-företags,tillförhållandei störrevillkor i övrigtmåga eller

nå demöjligheternaförellerochmellan kvinnor attmänställdheten
målen.integrationspolitiska

bedöm-ochframlagda förslagendeinteUtredningen attanser
områdennämndasådan inverkannågonfårbetänkandetiningarna

motiverad.konsekvensernaredovisning ärnågon särskildatt av





269örfattningskommentarF1491999:SOU

Författningskommentar20

hälso-åliggandenlandstingensbestämmelserfinns§ HSLI 3 om
18 §framgåråliggandensjukvårdsområdet. Kommunernas avoch
HSLtillförarbetenikommenteratsharBestämmelserna nämnareHSL.

1990/91:14.och1981/82:97prop. prop.
kommunalkonkurrens iökad1992/93:43iförslagGenom omprop.

HSL.18ochi 3stycketredjeinfördesverksamhet nyttett
bestämmelserna rättitilläggetenligtfickkommunenellerLandstinget

landstingetuppgifterutföra demedavtal att somsluta omatt annan
tilladesDet ävenenligt lagen. attför enkommuneneller ansvarar

får överlämnasintedockmyndighetsutövninginnefattaruppgift som
bestämmelserna.stödmedsubjektprivaträttsligttill avett

understrävandenaregeringenuttalade6 f.sid. attpropositionenI
verksam-kommunalaolikadetaljregleringenminskaår varitflera avatt

ratio-väljafrihetlandstingensoch attkommunernasökaochheter att
Ökade användamöjligheter entreprena-produktionsmetoder. attnella

Regeringenutveckling.dennalinje mediregeringenenligtliggerder
goderbjudaskallenligt HSLlandstingvarjevidarekonstaterade enatt

Trotslandstinget.inom attbosattasjukvård dem ärochhälso- som
uttalatssid. 331981/82:97 attprop.till lagenförarbetenaenligtdet

verksamhetenmåste bedrivasjälvlandstingetinnebärintedetta att
sid.propositionårs1992/93förtidpunktenvidregeringenenligtrådde

någonmedavtalträffakundelandstingethuruvida annanosäkerhet7
enligtgälldeDetsammaverksamheten.driftenföratt avsvaraom

förinomskyldighetkommuners att envadregeringen ramenavser
godprimärvård ochgoderbjudaförsöksverksamhet enen

kommunalmedförsöksverksamhetdistriktstandvård enligt lagen om
bestämmelsernatilltillägginfördesPå grund häravprimärvård. somett

medavtalfår slutarespektive kommunenlandstingetklargjorde att
rskr.uppgifternalagregleradeutföra denågon attomannan

iinfördesinnebörd ävenmotsvarandeBestämmelser1992/93:105. av
försöksverksamhet1991:1136lageni 3 §ochTVLi 5 §§ SoL,4 om

primärvård.kommunalmed
införafråganregeringenberörde attäven1992/93:43I omprop.

Något förslaganbudsupphandling.obligatoriskgenerella krav
därvidgjordeRegeringenpropositionen.iemellertid intepresenterades

riksdagenföreläggasskulle1992 etthöstenunderdetbedömningen att
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förslag till lag offentlig upphandling, för bl.a. statligaom gemensam
myndigheter, kommuner och landsting innebär anpassningsom en av-
regelsystemet till EG:s direktiv. Vidare hänvisade regeringen till detatt
vid tidpunkten tillsatts interdepartementaläven arbetsgrupp meden
uppgift frågan med obligatoriskpröva anbudsupphandlingatt detnär
gäller egenregiverksamhet. Med beaktande dessa analyser skulleav
arbetsgruppen lägga fram förslag inriktningen och omfattningenom av

med obligatoriska reglerett system upphandling i konkurrensom av
offentlig verksamhet i regi. Arbetsgruppen skulle även övervägaegen
och lämna förslag vilka områden i den kommunala verksamhetenom

obligatorium skulle kunna gälla. Iett Ds 1992:121 behandladessom
frågandärefter införa sådant obligatorium.att ettom

Ett avtal vård sluts i form vårdavtal eller samverkans-som avser av
avtal. Begreppet vårdavtal finns inte definierat i lagtexten. Ordet
samverkansavtal förekommer i 5 § LOL och i 5 § LOS. Inte i
någondera lagen emellertid vad med sådant avtal.anges ettsom avses
Av bestämmelserna framgår enbart läkarvårdsersättning elleratt
ersättning för sjukgymnastik enligt respektive lag endast lärrmas till den

har samverkansavtal med landstinget rörande sinsom verksamhet.
I betänkandet med begreppet vårdavtal, redovisas iavses som

avsnitt 3.5.2, sådana avtal landsting/kommuner ingår medsom
privata/enskilda vårdgivare en fysisk stiftelse ellerperson, en en annan
juridisk person och där fritt och oberoendeparterna föreskrifter iav
lag träffar avtal vårdgivaren skallatt verksam med offentligom vara
finansiering. Ett samverkansavtal innebär enligt definitionen i
betänkandet, jfr. avsnitt 3.5.3, den private vårdgivaren,att dvs. en
specialistläkare eller sjukgymnast, kommer medöverens landstingeten

bedriva verksamhet medatt ersättning enligtom nationellt fastställda
bestämmelser. Avtalets innehåll och de beslutade ersättningsformema
bestäms LOL eller LOS och förordningama FOLav och FOS.av

I betänkandet bedömningengörs upphandlande enhetersatt
tecknande vårdavtal i huvudsak skall föregåsav upphandlingsför-ettav
farande enligt LOU kapitel 11. Vidare konstaterar utredningen detatt
inte föreligger någon upphandlingssituation då upphandlande enheter
tecknar samverkansavtal med enskilda läkare och sjukgymnaster
kapitel 12.

Det har under pågåendedet utredningsarbetet, utredningensom
pekat under avsnitt ll.3.2, visat sig det föreligger betydandeatt ett
behov innehållet i de begreppatt användsav vid anskaffningensom av
hälso- och sjukvårdstjänster klargörs och definieras. Det viktigt inteär
minst med hänsyn till utredningen kommit tillatt slutsatsen tvådeatt
olika avtalstyperna upphandlingssynpunkt skall behandlasur olika.
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tvådedefinitionenlämpligtdet är att avUtredningen attanser
kommunernasochlandstingensdärHSLiinavtalstypema tas

definitionlagregleras. Enutföraremedavtalslutamöjligheter annanatt
eftersomLOSellerLOLienbartintekan t.ex.avtalen gesav

andramedvårdavtalteckna ävenkankommunernaellerlandstingen
vilkassjukgymnasterochläkareenskildadevårdgivare ängrupper av

lagar.i dessareglerasersättningar
innebördenlegaldefinitionföreslår därför avUtredningen att aven

börDeti § HSL.in 3syfte börklargörandei tasbåda avtalstypernade
samverkansavtalavtalandra änvårdavtalmed somframgå det avsesatt

vårdgivare.medsluterlandstingen annan
medslås fast§ HSLi 3vidare attbörmeningutredningensEnligt

medträffarlandstingetavtalsamverkansavtal enett somavsesett
ochi LOLföreskrivsvadsjukgymnastellerläkare attenskild somom

definitionenföreslagnadenAvverksamheten.förgällaskallLOS
vadgårdetsamverkansavtal utöverinteavtalframgår är ett omettatt
blirföreliggerskillnaderbeaktansvärdaHSL. Om§i 3föreskrivssom
ochLOLstycketförsta§§vårdavtal. 5Ibetraktaavtalet ettatt som

HSL3 §tillhänvisninguppfattningutredningensenligtLOS bör en
Vidaresamverkansavtal.medvadbeträffande ansergöras avsessom

LOLi 5 §stycketbehålla tredjeskälfinnsintedet attutredningen att
utgå.därförbörstyckenDessaLOS.respektive
bestått i analyserahararbetehuvudsakliga attUtredningens enom

sjukvårdshuvud-innanLOUtillämpaskyldigsjukvårdshuvudman är att
tillhandahålla tjänsten.skallutförarevilkenbestämmer sommannen

vilketproblem,skapatfråga harråder i dennaoklarhetDen som
enkätunder-genomfördautredningendenframgår minstinte avav

tillämpningsfrågortillhärtill ochMed hänsynsökningen. att av
förslårregleringuttryckliglösasbörförevarande slag genom en
tredje§in i 3böri LOUreglernahänvisning till tasutredningen att en

tecknandeupphandllande enheterserinranHSLstycket attomensom
föregåsskallutförare ettprivataolikamedvårdavtal avav

1996/97:99yttrande iLagrådetsjfr.upphandlingsförfarande prop.
8.bilagauppdragsarkeologiangående m.m.,

uttryckliguppfattningutredningensenligtvidarebörDet genom en
tecknandelandstingstillämplig vidinteframgå LOU ärreglering avatt

hindrarDettasjukgyrrmaster.ochläkareenskildamedsamverkansavtal
iföreskrivsliknande detförfarandeinteemellertid ett somatt

Även uttryckligmedvissa fall.itillämpasupphandlingslagen kan en
blifrågan kommakanhandi sistasjälvfallet attgällerreglering att

EG-domstolen.föremål prövningför av
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Med hänsyn till utredningens arbete och direktivens utformning
lämnar utredningen enbart förslag till ändringar i 3 och 18 §§ HSL

5 § TVL.samt
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yttrandenSärskilda

ChristianyttrandeSärskilt experternaav

Lowénoch PerFischerström

patienternaåstadkommas ochvårdutbudet garanterasmångfald iSkall
lång-vårdgivarnaför privatavården dei krävskvalitetochkontinuitet

vårdgivare medprivatverksamregler. Attstabilasiktiga och somvara
situationprivatedenfinansiär entreprenörensendalandstinget görsom

avtalandra sektorer. Kortainomförhållande tilli entreprenörerunik
avtalstidensvidfinansieringaralternativaandratill ut-möjlighetutan

vårdverk-privatför nyetableringförutsättningargång inteskapar av
vårdgiva-och medelstoreför den mindreblirFöretagarriskensamhet.

grundläggandesituation. Utredningen saknari dennaför stor enren
under dessaupphandlingsförfarandehuranalysnödvändigoch ettav

vård offent-privat medpåverka utbudetförutsättningar kommer att av
kanupphandlingalternativandravilkafinansiering utöverlig samt som

medavtalaeller kommundå landstingetstå tillbuds ut-attannanavser
vården.föra

sjukvårdenochråder inom hälso-situationsärskildaMed den som
nationella ersättningssyste-nuvarandedenödvändigtvi detfinner att

långsiktighet,samverkansavtal, vilka kan garantera engenommen
upphandling.alternativ tillbibehållas utvecklas,måste och ettsom

innefattar de mindremångfaldreellsyfte skapai ävenDetta att somen
sjukvårdslageni hälso- ochdärför riktigtdetvårdgivama. Vi finner att

offentligmedläkarvård sjukgymnastikochbedrivenprivatvid avtal om
vårdavtal.båda samverkans-avtalstypernafinansiering de respange

införassjukvårdslagen bördet i hälso- ochinteVi däremot attanser
upphandling. Dettaoffentligtill lagennågon särskild hänvisning om

upphand-uppfattning intryckutredningensstrid medikan ettattavge
tecknandeföregå sjukvårdshuvudmannenslingsförfarande skall även

enskildavårdavtal medrespektive tecknandesamverkansavtal avav
övergångs-samverkansavtal eller särskildavårdgivare grund avsom
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bestämmelser omfattas lagen läkarvårdsersättning respektive 1a-av om
ersättning för sjukgymnastik.gen om



275yttrandenSärskilda1999:149SOU

SjöbergKerstinyttrandeSärskilt experternaav

Sandströmoch Lena

ochlandstingsgällerråder detförhållanden närsärskildaDe som
sjukvårdstjäns-ochhälso-tillhandahållandeförkommunens avansvar

analyseratsochredovisats etthabordedessaanskaffandeoch avter
fö-möjligtdetförutredningen, göra attiingående attsättbetydligt mer

förutsätter.direktivenövervägandende somreta
erbjudalandstingenskallsjukvårdslagenochhälso- en3 §Enligt

landstingetinombosatta samtsjukvård dem ärochgod hälso- som
stadigva-ochfolkbokföringslagen16enligt §kvarskrivnadem ärsom

erbju-fallockså i andrafårlandstingEttlandstinget.inomvistasrande
landsting,ibosattsjukvård den är annatettoch omhälso-da som

fördessutomLandstingendet.landstingen kommer överens svararom
tillförorganisationändamålsenligfinns attlandstingetinomdet enatt

tillstånd krä-vilkasläkareellerfrån sjukhusoch transportera personer
inrättadesärskilttransportmedelmed ärutförs somtransportenattver

ändamålet.för
ochgod hälso-erbjudaskallvarje kommun§ stadgasI 18 att en

ibostadellersådan boendeforrniborsjukvård åt dem avsessomsom
ellersocialtjänstlagentredje stycket§och 21stycketandra20 § som

iboendefonnsådan särskildiborkommunenbeslutefter avsessomav
sambandiskallVarje kommunlag. även2stycket§ första69 samma

erbjudasocialtjänstlagen,§0omfattas ldagverksamhet,med avsom
vistas där.sjukvård demhälso- ochgod somen

bestämmel-inleds medramlagsjukvårdslagenoch ärHälso- somen
sjukvården.ochhälso-mål för och kravdefinition av,som angerser

regleruppnås. deVimål skallhur dessa attinteI lagen anseranges
får träffaoch kommunerlandstingochidagfinns attangersomsom

tillfyllest.utförandet äravtal med annan om
skallsjukvårdslagenochföreslår i hälso-detUtredningen angesatt

detsamverkansavtal ärvårdavtal närellerträffaskalllandstingenatt
vår-träffaskallvård, kommunernafråga avtal samt attavsersomom

vård. kommerDettafrågan avtal attdetdavtal ärnär avsersomom
bådeingårambulansverksarnhetavtal attförvirring. I tskapa exom

vård,visssjukvårdsinrättningtillskall köras samt attpatienter rätt
avtalsådanafärden. Skallundervård, skallemellanåt avancerad ges

frånvårdåtagandedåvårdavtal de entrepre-betecknas ettrymmersom
inhymingfärdåtagande Avtalsåvälsidanörens ett perso-avomsom

utförasskullevårdåtgärderutföra deskallnal av an-annarssomsom
kannågra exempeldebaravårdavtal Dettaställda det ärär somav-
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Utredningen har inte tillräckligt analyserat de olika situationerges. som
kan föreligga.

lagarna läkarvårdsersättningI LOL ersättning för sjuk-om resp
gymnastik LOS detaljerat vad med och vilkenanges som avses er-
sättning skall vid vårdtillfällen.olika Däri också vadsom ges anges

med samverkansavtal vårdavtal.respektive De bestämmelsersom avses
utredningen vill införa i 3 § hälso- och sjukvårdslagen med finnssom

till delen iredan lagtextenstörsta i LOL och LOS
.Vi avvisar därför utredningens förslag i denna del. Om det anses er-

forderligt med ytterligare detaljregler bör dessa föras in i LOL och
LOS.

När det gäller tandvården har vi underhand till utredningen framfört
i tandvårdsverksamheten inteatt använder sig begreppet vår-man av

davtal. Inom tandvårdssystemet finns inte heller några särskilda ersätt-
ningslagar LOL respektive LOS. finnsDet intemotsvararsom som

någondet anledning i tandvårdslagen införa begreppattser ärett som
Ävenhelt främmande för tandvårdsverksarnhet. här blir svårigheterdet

Ärvad avtal tillhandahållandeatt veta ett tandtekni-som avses. om av
kertjänster vårdavtalett

Vi avvisar på angivna grunder helt de lagförslag utred-ovan som
ningen lägger fram.

Vi vidare det inte brukligtär i lagaratt hänvisa tillmenar att att
LOU gäller, mindre den inteän gäller. sådanaOmatt hänvisningar än-
då bedöms nödvändiga det naturligare införa dem i LOL ochattvore
LOS.

Både landsting och kommuner kan själva utföra åliggandensina en-
ligt hälso- och sjukvårdslagen eller träffa avtal med utföran-annan om
det. För privata vårdgivare landstingär och kommun de huvudsakliga
köparna deras tjänster någonoch egentlig marknad finns inte. Hälso-av

sjukvårdstjänsteroch måste högt ställda krav på kontinuitetmotsvara
och upprätthållande kompetens inom verksamheten. Dessaav omstän-
digheter borde utredningen på tydligare lagt tillett sätt grund för be-
dömningar och förslag.
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LundgrenBjörnyttrandeSärskilt expertenav

Generellt

analysdjupareochredovisningutförligaresaknasutredningen enI en
produ-från skildatjänsterolikaupphandlingvidkonsekvenserna avav

medhärvidlagjämförelsesjukvårdenochhälso- samtinom encenter
tjänster.andra

sjukvårdslagenochHälso-

börramlag. Lagen9822763, HSL, är1sjukvårdslagenochHälso- en
iförslagensynnerheti närdetaljbestämmelser,tillförasdärför inte
ii dagfinnsbestämmelseri sak-. Denågottillförprincip inte nytt som

får slutaoch kommunlandsting§§, ochoch 18 ett3 att enangersom
fördeuppgifterutföra denågonmed ansvararavtal att somomannan

tillfyllest.jagHSL, ärenligt anser
1och lagenLOLläkarvårdsersättning993:l65 1lagen lI om

rubrikredanLOS finnssjukgymnastikförersättning1652993: enom
utredningenvårdavtal. Om närma-ochsamverkans-paragrafoch omen

aktuellaför däravtaldessaregleraochpreciseravill grupper avre
närrmdai deställetidetaljbestämmelsersådanavårdgivare, bör anges

iuttalandenmedtillräckligtdetAlternativt kanersättningslagama. vara
medkan tecknasvårdavtalAttförfattningskommentarer.ochmotiv

3 § HSL.redananförs,framgår,vårdgivareövriga avovansom
of-992215281till lagenhänvisai lagarbrukligtinteDet omär att

intelagdennadärmindreLOU, attupphandling änfentlig att ange
och sjuk-för hälso-detutredningenOmfall,i visstgäller attanserett

tillhänvisninghänvisning, börpåkallat medändåvårdens del är enen
därförbörvårdavtal. Dettabaraoch inteavtalallaomfattaLOU anges

itillämpligLOU inteUppgiften ärHSL,styckettredjesist i § att3 om
LOS.ochi LOLsamverkansavtal börfråga angesom

andvårdslagenT

tandvårdslageni §i dag 5finnsbestämmelsedenJag att somanser
någonfår medsluta avtallandstingochl985.125, att ettangersom

folktandvårddessochlandstingetuppgifterutföra deatt somannan om
tandvårdsverksamhetentillfyllest. Ienligt lagen,för är an-ansvarar
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vänds för övrigt inte begreppet vårdavtal. Dessutom finns det inte hel-
ler inom tandvårdssystemet några särskilda ersättningslagar mot-som

LOL och LOS,svarar
Om utredningen ändå påkallatdet med den föreslagna regle-anser

ringen bör enligt min mening lydelsen i sin helhet skrivas och inteut
med enbart hänvisning till HSL.som nu en
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Kommittédirektiv

15281992:LagenTillämpningen omav

ochhälso-LOUupphandlingoffentlig
sjukvårdstj änster Dir.

1998: 12

1998.januariregeringssammanträde den 8vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

tillämpningenuppgift analyseramedtillkallasutredaresärskild attEn
ochpå hälso-upphandling LOUoffentlig1992:1528lagen omav

bedrivavårdgivaren för kunnaenskildedensjukvårdstjänster där att
avtalträffahänvisad tillfinansieringoffentlig ärmedverksamheten att

sjukvårdshuvudman.med en
skallUtredaren

frånnågon skillnadfinnsdetförredogöra om0
ochför hälso-teckna avtalmellanupphandlingssynpunkt att

andra tjänster,försjukvårdstjänster och
därdvs.respektive samverkansavtalvårdavtalanalysera om0

l993zl65lersättningsnivåer lagenochersättningsformer styrs omav
för199321652 ersättninglagenochläkarvårdsersättning om

enskildmedförordningartillhörandesjukgymnastik samt en
anbudsförfarande iföregås upphandlingvårdgivare skall ettgenomav

med LOU,enlighet
upphandlings-frånnågon skillnaddet finnsförredogöra om0

samverkansavtal,vårdavtal respektivetecknamellansynpunkt att
ochsjukhusprivatagällerdettillämpningen LOUanalysera närav0

drivsochliknandestiftelser ellerideella utansjukhem är somsom
vinstmotiv,

enskildaföretableringlagvårdavtal enligtanalysera omen ev.om0
föreslagitssjukvården,ochvårdavtal inom hälso-vårdgivare med som
1997:179,SOUslutbetänkandeSamverkansdelegationen i derasav

LOU.i enlighet medupphandlasskall
lämnagemenskapsrättenockså förinomskallUtredaren ramen

förändraslagstiftning börså fall nuvarandei hurtill ochförslag om
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eller kompletteras frågai upphandling vårdgivareenskilda inomom av
hälso- och sjukvårdsområdet.

Bakgrund

Reglering till enskildaersättning vårdgivare och omfattningenav av av
den vård de tillhandahållersom

Ersättning för och omfattningen privat utförda hälso- ochav
sjukvårdstjänster regleras avtal mellan de vårdgivamaenskildagenom

sjukvårdshuvudmannen.och Företrädesvis skall detta ske s.k.genom
vårdavtal i vilka kommer överens Verksamhetsinriktning,parterna om
åtaganden, omfattning, lokalisering, ersättningsfrågor Parternam.m.
har dock möjlighet ingåäven s.k. samverkansavtal viaatt de statligt
reglerade ersättningssystemen. Dessa ersättningssystem innebär att
ersättningsformer och ersättningsnivåer lagen 1993:1651styrs av om
läkarvårdsersättning och lagen 1993:1652 ersättning förom
sjukgymnastik tillhörande förordningar. Detsamt direkta finansierings-

ligger i detäven fallet på sjukvårdshuvudmannen.ansvaret Ettsenare
samverkansavtal innebär i den enskilde vårdgivarenstort sett att
kommer med landstingetöverens få bedriva verksamhet medattom
ersättning enligt nationellt fastställda bestämmelser.

Om det inte bedöms finnas något behov den enskildeav
vårdgivarens insatser inom landstinget eller del detta, kanav
landstinget teckna vårdavtalvägra elleratt samverkansavtal och
därmed hindra vårdgivaren får bedrivaatt verksamhet med offentlig
finansiering.

Upphandling hälso- och sjukvårdstjänsterav

Det övergripande regelverket för offentlig upphandling lagenär
1992:1528 offentlig upphandling LOU. LOU har tillkommitom

följd Sveriges förpliktelser enligt EES-avtaletsom en och ansluterav i
övrigt till de direktiv offentlig upphandling antagits inomom som
Europeiska gemenskapema EG. Huvudregeln konkurrens-är att
möjligheterna på marknaden skall utnyttjas och upphandlingen skallatt

affärsmässig och genomföras ovidkommandevara hänsyn.utan Lagen
formerna för anbudskonkurrens,styr tidsperioder och annonsering, val

anbudsgivareav m.m.
Under hösten 1995 inkom det förfrågan från Spri- Hälso- ochen

sjukvårdens utvecklingsinstitut till Nämnden för offentlig upphandling
NOU gällde huruvida vårdavtal för privatläkarvårdsom skall föregås
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lagenmedi enlighetanbudsförfarande omupphandling genomav
detsvarade närmastNämnden attupphandling. att anseoffentlig var

nyetableringvidvårdavtalingåupphandlingssituation avattensom
tillämpas.skulledärförLOUvårdgivare ochprivatpraktiserande att
åtagande,vårdavtalireglerasskalldet ettnämndenEnligt är som

förformerrapportering,förformerVerksamhetsinriktning,ersättning,
därutöverupphandlingsrekvisit. Omtypiskam.m.kvalitetssäkring man

offentligvårdgivama tillprivatadeknytavårdavtal för ensluter att
sluternämnden,enligtinnebär detta, attjourorganisation manm.m.

för.landstingetuppgifterutföranågon förmedavtal svararatt som
ochmeningskiljaktigledamöternämndensminoritetEn avvarav

vanligfrånavvikervårdavtal oftasttecknandetanförde bl.a. enatt av
utfördfå tjänstvissönskarlandstingendärupphandlingssituation, en

oftavårdavtal kommerVidorganisationen.utanför dennågon egnaav
ståföreslås förlandstingetsamtidigtutifråninitiativet som

finansieringen.

hälso- ochupphandlingsynpunkter påLandstingsförbundets av
sjukvårdstjänster

ochenskilda läkarevårdavtal medinteLandstingsförbundet attanser
iupphandling och harföregåsbehövaskallsjukgymnaster enav

sådanavårdavtal inte utgörSocialdepartementettillskrivelse menat att
i EG:slandsting eller kommunertilltjänsteravtal avsessomom
deninförLandstingsförbundetharVidareupphandlingsdirektiv. av
mellanför samverkanSl995:10delegationentillsattaregeringen

Samverkans-sjukvård s.k.denochhälso-offentligprivat och
ochlandstingmellanvårdavtalhävdatdelegationen att

betraktasjukgymnasterochläkare ärprivatpraktiserande att ensom
Landstingsförbundet harsamverkansavtal. attmenatvariant av

kravomfattasbehövervårdgivare intevårdavtal för dessa av
Enligtupphandlas.behöversamverkansavtal inteeftersomupphandling

enligt LOUupphandlingsförfarandeskall dockLandstingsförbundet
juridiskamed ävenvårdavtal tecknassåvälgälla när ompersoner,

vårdavtal tecknassjukgyrrmastik,läkarvård och närtjänsterna rör som
sjukgymnaster.läkare ochvårdgivareenskildaandramed än
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Samverkansdelegationens synpunkter upphandlingpå hälso- ochav
sjukvårdstjänster

Huvudresonemanget i NOU:s beslut vårdavtal i tillatt motsatsom
samverkansavtal skall upphandlas i vårdavtaletdetär möjligtatt är att
frångå gällande nationella bestämmelser ersättning för utfördaom
tjänster och det därmed uppstår konkurrenssituationatt blanden om

pris och kvalitet. Enligt Samverkansdelegationensannat uppfattning
kan lika väl hävda det möjligheten fåatt är verksamman att vara som

vårdgivareprivat med offentlig finansiering föremåletär försom
konkurrens, det vill huruvidasäga landstinget i form av
samverkansavtal beviljar etablering eller inte.en

Ett motiv enligt Samverkansdelegationenannat svårtdetgörsom att
upphandlingssynpunkt betrakta vårdavtal och samverkansavtalur på

olika det i inledningensätt är att överläggning mellan berördaav en
kan oklart huruvida den önskvärdaparter etableringen kommervara att

resultera i vårdavtal eller samverkansavtal.ett Snarareett förefaller det,
enligt delegationens mening, mycket sannolikt först underatt man
förhandlingstidens gång kommer fram till och i vilken utsträckningom

önskar från lagengöra läkarvårdsersättningavstegman eller lagenom
ersättning för sjukgymnastik. I denna situationom sigter en

upphandling redan etablerad relation onödig krångligochav en som
enligt Samverkansdelegationens mening, varför det sannolikt leder till

avstår från teckna vårdavtal.att Dettaattman kan enligtresonemang
delegationens uppfattning leda tvåtill olika slutsatser det gällernär
frågan upphandling. Antingen såvälskall samverkansavtalom som
vårdavtal upphandlas enligt LOU eller också skall med hänsyn till den
offentligrättsliga lagstiftningen varken samverkansavtal eller vårdavtal
behöva bli föremål för upphandling.

Samverkansdelegationen eftersom det finnsattanser numer en
möjlighet träffa samverkansavtal påatt begränsad tid och tillrättenatt

etablering ända till pensionsåldempermanenten därmed tagits såbort,
behöver tryggheten i de samverkansavtalen inte annorlundanya änvara
i vårdavtal. Bland påett grund härav försvagasannat enligt
delegationens uppfattning det offentligrättsliga förargumentet en
särställning vad gäller kravet upphandling.

Samverkansdelegationen har grund ovanstående i sittav
delbetänkande Styrning och samverkan SOU 1996:175 detmenat att
klart bör framgå kommentaren till lagstiftningen samverkansavtalav att
och därmed medgivande till personligett etablering, i normalfallet skall
gälla tillsvidare och det måste finnasatt särskilda skäl för att sam-
verkansavtal och etableringstillstånd skall tidsbegränsas motivet förom
särställning upphandlingssynpunkt skall kunna hävdas. Delegationenur
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lagenklargöratillsättas förutredning bör attvidare omhar ansett att en
sjukvårds-hälso- ochinomtillämpligupphandling äroffentligom

frågan.imeningarråder deladedeteftersomområdet,
SOUslutbetänkandeockså sittiharSamverkansdelegationen

sjukhemochmånga sjukhus ärprivatauppmärksammat1997:179 att
långharstiftelservinstmotiv. Dessadrivsstiftelserideella utan ensom

vården ochbedrivnaoffentligtmed densamverkantradition av
sjukvårdsproduktionensamladedenintegrerad delbetraktas avsom en

enligtdärfördetfall handlarsida. I dessasjukvårdshuvudmännensfrån
därdvs.vanlig mening,entreprenader iintedelegationen enom

ibedrivitstidigareoftaverksamhetbefintligentreprenör övertar somen
sinamedenlighetdriver istiftelserideellaregi. Dessalandstingets egen

Enligtsina fastigheter.årtionden ochsjukvård sedan ägerstadgar
spelreglerstabilalångsiktiga ochsamverkansdelegationen är en

modifieringochöverlevnadinstitutionersförutsättning för dessa aven
därförverksamheter bör övervägas.för dessaLOUtillämpningen av

ochhälso-upphandlingdet gällerbedömning närRegeringens av
sjukvårdstjänster

vårdgivare,privata1996/97:123propositionregeringensI somom
bedömningenregeringengjordejuni 1997,iriksdagen att enantogs av

tillämpningen lagenanalyseraförtillsättasbörutredning att omav
sjukvårdstjänsterochgäller hälso-LOU detupphandlingoffentlig när

finansieringoffentligmedverksamhetenbedrivaför kunnadär attman
landsting.avtal medträffatillhänvisad ettär att

Uppdraget

huruvida lagenför analyseratillsättasbörsärskild utredareEn att
tillämplig vadLOUupphandlingoffentlig1992:1528 är avserom

bedrivakunnaförsjukvårdstjänster därochhälso- attman
träffa avtaltillhänvisadfinansieringoffentligmedverksamheten är att

ingåendehuruvidaanalyseraskall särskiltUtredarenlandsting.med ett
enligt lagenersättningdvs.samverkansavtalvårdavtal respektiveav

l993:1652läkarvårdsersättning eller lagenl993:l65l omom
föregåsvårdgivare skallenskildasjukgymnastik medersättning för av

Härvidmed LOU.i enlighetanbudsförfarandeupphandling genom
sådana avtalvårdavtalhuruvidasåledes analyserasskall utgör om

EG:sieller kommunertill landstingtjänster avsessom
upphandlingsdirektiv.
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Utredaren skall klarläggaäven eventuella skillnader i olika
upphandlingssituationer. Här skall särskild uppmärksamhet ägnas

fråneventuella skillnader upphandlingssynpunkt vid tecknandet av
avtal för hälso- sjukvårdstjänsteroch och för andra tjänster. Vidare
skall särskild uppmärksamhet eventuellaägnas skillnader från
upphandlingssynpunkt mellan vårdavtalteckna ochatt samver-
kansavtal. Vidare skall utredaren analysera privata sjukhus ochom
sjukhem drivs ideella föreningar, stiftelser, kooperativsom som etc.

vinstmotiv föranleder särställning från upphandlingssynpunkt.utan en
Om utredaren kommer fram till vårdavtal med enskildaatt

vårdgivare skall upphandlas enligt LOU, alternativt både vårdavtalatt
och samverksansavtal skall upphandlas enligt LOU, skall utredaren
inom för gemenskapsrätten lämna förslag till såoch i fall hurramen om
nuvarande lagstiftning bör förändras. Om utredaren kommer fram till

vårdavtalvarken eller samverkansavtal skallatt upphandlas enligt LOU
skall förslag, inom för gemenskapsrätten, lämnas till och i såramen om
fall hur den nuvarande lagstiftningen bör förtydligas eller kompletteras

frågai upphandling enskilda vårdgivare inom hälso- ochom av
sjukvårdens område. Vidare skall utredaren lämna förslag till eventuell
särreglering från upphandlingssynpunkt för privata sjukhus och
sjukhem drivs vinstmotiv.utansom

Samverkansdelegationen har i sitt slutbetänkande SOU 1997:179
föreslagit gällande lagstiftning rörande villkorenatt för läkare ochnu
sjukgymnaster, dvs. lagen 1993:1651 läkarvårdsersättning ochom
lagen 1993:1652 ersättning för sjukgymnastik, upphävs ochom

med lagersätts etablering för enskilda vårdgivare vårdavtal.meden om
Tanken med denna lag bl.a. vårdgivareär andraäven läkareatt ochän
sjukgymnaster skall ha möjlighet bedriva verksamhet iattsamma
alternativa driftfonner. Utredaren skall därför också analysera om
vårdavtal enligt sådan lag skall upphandlas i enlighet med LOU.en ev.

Utredaren oförhindradär frågorandraatt kan blita upp som
aktuella under utredningens gång.

Utredaren skall samråda rådetmed för konkurrens på lika villkor
mellan offentlig och privat sektor 1997:145, Konkurrensverket,
Nämnden för offentlig upphandling, företrädare för privatpraktiserande
vårdgivare sjukvårdshuvudmännenrespektive med andra berördasamt
organ.

Vidare skall utredaren beakta regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23, redovisa de regionalpolitiskaatt konsekvenserna dir.
1992:50, redovisa jämställdhetspolitiskaatt konsekvenser dir.
1994:124 och redovisa konsekvenser för brottslighetenatt och det
brottsförebyggande arbetet dir. 1996: 124.
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uppdragetRedovisning av

den 15regeringentilluppdragsittredovisa senastskallUtredaren mars
999.1

Socialdepartementet
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Tilläggsdirektiv

sjukvårds-1998:01SUtredningen om

upphandling Dir.
1999:21

1999.4regeringssammanträde denBeslut vid mars

uppdragetSammanfattning av

särskild1998 harjanuaribemyndigande den 8regeringensEnligt en
lagentillämpningenuppdrag analyseramedtillkallatsutredare att av

ochhälso-upphandling LOUoffentlig1992:1528 om
bedrivavårdgivaren för kunnaenskildesjukvårdstjänster där den att

avtalträffahänvisad tillfinansieringoffentligmedverksamheten är att
antagitUtredningen hardir. 1998:12.sjukvårdshuvudmanmed en

sjukvårdsupphandling.1998:01SUtredningennamnet om
redanomfattasskall, vadutredarensärskilde utöverDen avsom

utredabeaktande gemenskapsrätten,och meddirektivgivna omav
tillämpligLOU är

mellansjukvårdsverksamhethälso- ochöverlåtelse driftenvid avav0
och kommuner,landsting

sjukvårdstjänster tjänsterhälso- ochdå köperkommuner samt0
sådan ochhälso-i samband medomvårdnadallmänrörande som ges

sjukvård,
tandvårdstjänster,vid landstingens köp av0

kommundrivenfrån landstingsdriven elleravknoppningvid s.k.0
rörande allmänverksamhetsjukvårdsverksamhet ochochhälso-

sjukvård,sådan ochhälso-omvårdnad i samband medgessom
företagshälsovårdstjänsteroch kommuners köpvid landstings av0

från privata enheter.

vårdgivaren ifrågan enskildeockså denanalyseraUtredaren skall om
främstsjukvårdshuvudmannenförhållande till är att ense som

situationervid deeller företagarearbetstagareuppdragstagare, som
skall analysera.utredaren närmare
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Bakgrund

LOUss tillämplighet vid landstings och kommuners överlåtelse av
driften hälso- och sjukvårdsverksamhet till landsting ellerett annatav

kommunannanen

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har till
önskemålregeringen framfört lagändringar det möjligt förgörom som

kommuner och landsting utvidga samverkan mellan huvudmännenatt
vård- omsorgsornrådetoch S98/656/ST. Dessutom har Samman-

läggningsdelegerades arbetsutskott Skånei läns landsting samt
SkåneKommunförbundet i i skrivelse till regeringen begärten en

lagändring innebär kommun efter överenskommelse medattsom en
fålandstinget skall möjlighet för driften primärvårdenatt svara av

S97/8952/S.
propositionenI 1997/982113prop. Nationell handlingsplan för

äldrepolitiken konstaterades det i vissa fall finns rättsliga hinder föratt
skapa den organisation och samordning vårdenatt ochav omsorgen

önskvärd. Regeringen därförär i propositionen uttryck försom attgav
de lagliga förutsättningarna för samverkan bör förstärkas och att man
har för avsikt skyndsamt frågadenna återkommaochöveratt medse
erforderliga förslag till lagändringar.

Enligt lagen 1991:1136 försöksverksamhet med kommunalom
primärvård får kommun erbjuda primärvård kommunen ochen om
landstinget detär och Socialstyrelsenöverens lämnat tillstånd.sittom
Lagen tidsbegränsad och gällde utgångentill år 1998. Ivar av
propositionen prop. 1997/98:189 Patientens ställning konstaterade
regeringen det bakgrund det ställningstagandeatt gjordesmot iav som
propositionen Nationell handlingsplan för äldrepolitikenom var
olämpligt långsiktigt ställning till pågåendedenatt tamer
försöksverksamheten med kommunal primärvård. Försöksverksam-
heten har enligt beslut riksdagen förlängts utgångentill år 1999.av av

Förslaget lagändring i de nämnda skrivelsernatasom som upp ovan
och innebär landsting och kommun efteratt ettsom en
överenskommelse skall kunna bedriva verksamhet påvarandra
entreprenad, inrymmer emellertid rad aspekter måsteen som
analyseras. En viktig aspekt LOUär tillämplig sådaniärom en
situation.
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hälso- och sjukvårdstjänsterköpKommunernas tjänstersamtav
med sjukvårdomvårdnad samband sådan hälso- ochrörande allmän i

framgårsjukvårdskyldigheter vad hälso- ochKommunernas avavser
sjukvårdslagen 1982:763, HSL. nämndaoch17-25 §§ hälso- Av

framgår det bl.a. varje kommun skall erbjuda godbestämmelser att en
sjukvård sådanadem bosatta i boendeforrnerhälso- och ärsom som

får§ socialtjänstlagen 1980:620.i 20 eller 21 Kommunernaavses
sjukvård,stycket erbjuda hälso-enligt 18 § andra HSL och iäven

vistas i kommunen. Kommunerna skall sinhemmet dem planerasom
sjukvård utgångspunkt sådani befolkningenshälso- och med behov av

framgår fårvård. stycket HSL det sluta18 § sista kommunAv att en
någonavtal med utföra de uppgifter kommunenattannan om som

för. Till följdenligt lagen detta drivs i dag bl.a. flertalettansvarar av
företagsjukhem privata eller stiftelser och andra ideellaavav

organisationer. Svenska Kommunförbundet tillhar Utredningen om
sjukvårdsupphandling framfört önskemål utredningen skallävenattom
genomföra tillämplighetanalys LOU:s vid kommunernas köpen av av
vård- från privata vårdgivare.och omsorgstjänster

Landstingens köp tandvårdstjänsterav

bor i särskilda boendeformerPersoner för service omvårdnadochsom
bor i bostad så vårdoch har behovsamt stortpersoner som egen som av

och/eller jämställasdet kan med behovet boendehosattomsorg
sjukhem eller motsvarande skall fr.o.m. den januari1 1999 erbjudas att

fåavgift muntillstånd fåsitt bedömt tandvårdoch nödvändigutan
utförd den avgift inom den hälso- ochöppnamot tas utsom
sjukvården. Landstingen förutsätts träffa avtal eller överenskommelser

vårdgivaremed privata eller folktandvården hur denna uppsökandeom
verksamhet efterföljandeoch den nödvändiga tandvården skall fungera
och Detta kan, enligt vad anförs i 1997/98:1l2, skeersättas. som prop.
efter det sedvanligt upphandlingsförfarande Regeringenägtatt ett rum.

vidareuttalade i propositionen inte föreslåbereddatt attman var nu
lagstiftning verksamheten skall konkurrensutsättas. Regeringenattom

ivill stället avvakta med ställningstagande eftersom det tillsattsett en
utredning skall LOU:s tillämplighet vidgöra översynsom en av
landstingens köp hälso- sjukvårdstjänsteroch från privataav
vårdgivare. Socialutskottet uttalade i bet. 1997/98:SoU25 det äratt
angeläget den uppsökande verksamheten och den tandvårdsbehand-att
ling därefter blikan nödvändig konkurrensutsätts. Inte hellersom

ansågutskottet tiden föreslå obligatorisk upphandlingattmogen en av
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avvakta medoch uttalade bl.a. börverksamhetdenna ettatt man
sjukvårdsupphandlingUtredningentill dessställningstagande om

slutfört sitt uppdrag.
folktandvården tandvårdslagenskall vidare enligt §7Landstingen

tandvårdfullständig förför regelbunden och1985:125, TVL svara
år år. tandvårdfyller idet de 19 Dennaoch ungdomarbarn ärt.o.m.

patienten. Enligt § TVL landstingenavgiftsfri för 7huvudsak ges
vårdgivare folktandvården utföraförmöjlighet anlita andra än attatt

tandvård. betänkande förklarade utskottettidigare nämndaIdenna att
möjlighet väljapatienter har mellaninte obetydligt antal attett

tandvård.folktandvård Socialutskottet anförde i betänkandetoch privat
utveckling led i förbättringenpositivt denna ettatt som avserman

folktandvården tandvården.och den privatakonkurrensvillkoren mellan
mening fler utnyttjarangeläget landstingenligt utskottetsDet är att

verksamheten.möjligheten konkurrensutsättaatt

från landstingsdriven och kommundriven hälso-Avknoppning och
sjukvårdsverksamhet allmän omvårdnad samband med sådanisamt
hälso- och sjukvård

genomförts inomI utredning Stockholms läns landstingsomen om
vårdgivarelandstingets relationer till privata anförs det att

sjukvårdsområden sjukvårdsledningaroch ibland kontaktas av
vårdgivare, främst läkare, anställda hos landstinget. Deärsom
uttrycker därvid sin önskan bryta sig delar den verksamhetatt ur av

de f.n. engagerade i och bedriva den delen i privat regi.ärsom
Bakgrunden oftast de vissa behov eftersatta eller denär äratt att attser
nuvarande verksamheten och organisation förmårdess inte tillgodose

på framhållsbehoven tillfredsställande landstingets utredningIsätt.ett
falldet eftersom det i dessa sig entreprenadläggning ellerröratt, om

viss landstingsdrivens.k. avknoppning verksamhet, det lagligaav
tillvägagångssättet därefter genomföra upphandling. Motivetär att en

harför detta landstinget skyldighet förvalta skattemedelär att atten
affärsmässigt och såledesbästa skall välja densätt entreprenör som

kan de bästa villkoren för utföra tjänsten. Dessutomsammantaget attge
syftar upphandlingsreglema till konkurrens lika villkor mellanen

sjukvårdsnämndenmarknadens leverantörer. Om hälso- och beslutar att
sålunda föreslagenupphandla tjänst innebär det samtidigt enligten

måsteutredningen beslut konkurrensutsätta dennaatt tas attom
verksamhet. eller direktivBesked konkurrensutsättning ochom

måste dåeventuellt deltagande i anbudsgivning till de enheter iom ges
Ålandstingets regi berörs. andra sidan kan det enligt utredningensom
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Utredningengod idé."stjäl"landstingendå uppfattas enomsom
be-träffandepågår LOUdettillhänvisar översynatt aven

sjukvårdstjänster.

Företagshälsovård

9 juni 1998 Dnrremissyttrande deniKonkurrensverket har ett
FöretagshälsovårddepartementspromemorianA98/688/AL över en

offentligabl.a. anfört1998:17samhället Dsi att resurserresurs
intesjukvård enligt den nationellaochhälso-ärnnade ersätta taxanatt

månföretagshälsovård. detsubventionera I denanvändas förbör att
på driversjukvårdande enheterverksamhet definnas behovkan somav

liksom arbetsgruppen,företagshälsovård Konkurrensverket, attanser
ändamål. Konkurrensverketform förvårdavtal bra dettakan vara en

utredningpåminna det tillsattssammanhangivill dettaäven attom en
offentlig1992:1528tillämpningen lagenför analyseraatt av om

sjukvårdstjänsteroch och därdet gäller hälso-upphandling LOU när
medvårdgivaren för kunna bedriva verksamhetenenskildeden att

hänvisad till träffa avtal medfinansieringoffentlig är att en
sjukvårdshuvudman.

ställning förhållande tillvårdgivarensDen iprivata
sjukvårdshuvudmannen

i remissyttrande 16 april Dnrhar den 1998Konkurrensverket ett
betänkandet Klara Spelregler SOU 1997:179 bl.a.S97/8997/S över

enskildei betänkandet denanfört det inte klarlagtatt omsynes vara
förhållande sjukvårdshuvudmannenvårdgivaren främsti till är att anse

företagare.eller klarläggauppdragstagare, arbetstagare Attsom
vårdgivarenförhållandet enligtmellan landstinget den enskildeoch är

uppnå effektivväsentligt förKonkurrensverkets bedömning att
sjukvården. föreslagiti därför i remissyttrandetsamverkan Verket har

sjukvårdsupphandling får till uppgift klarläggaUtredningen attatt om
förhållande.dettaäven

Upphandlingsförfarandet

sjukvårdsupphandling föregående årUtredningen har underom
genomfört samtliga sjukvårdshuvudmänenkätundersökning tillen

få sjukvårdshuvudmännensbland för vetskap synpunkterattannat om
LOU. studie har visat flertalDenna landsting och kommuneratt ett
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någonbesvärlig tillämpa de önskar formfinner lagen ochatt att av
någon avtalsmall vidbeskrivning förfarandet och kan användassomav

upphandlingsförfarande enligt LOU.genomförandet ettav
Regeringen tillsatt utredning Fi 1998:08har översynen om av

för offentlig upphandling. utredning utredaNämnden Denna skall bl.a.
organisationen Nämnden för offentlig upphandling och vilken rollav

vilka uppgifter den bör ha i framtiden med hänsyn till behovetsamt av
offentlig upphandling. utredningentillsyn Den skall även göraav en

i 6bestämmelserna kap. LOU bl.a. upphandlingöversyn av som avser
sjukvårdstjänster.hälso- ochav

Uppdraget

Gemenskapsrättens principer gäller offentlig anskaffning,all även
sådan inte i direktivregleras EG:s offentlig upphandling.som om

sjukvårdsupphandlingUtredningen tillhar uppgift analyseraattom
LOU:s tillämplighet vid landstingens köp hälso- ochav
sjukvårdstjänster från vårdgivare.privata frågaDenna har naturligen

frågoranknytning till de berörts Mot denna bakgrundsom ovan.
framstår det följdriktigt utredaren i uppdrag fortsätta sittatt attsom ges

frågorarbete med de faller inom direktivsdettasom ram.
Regeringen därför sjukvårdsupphandlingUtredningenattanser om

skall utreda huruvida LOU tillämplig överlåtelsevid hälso- ochär av
sjukvårdsverksamhet mellan landsting och kommuner. Huvud-

finansieringsansvaretmannaskapet och förutsätts oförändrat.vara
ocksåRegeringen utredaren skall utreda LOU:sattanser

tillämplighet vid kommunernas köp sjukvårdstjänsterhälso- ochav
sjukvårdslagenenligt hälso- och 1982:763 och tjänster rörande

omvårdnadallmän enligt socialtjänstlagen 1980:620 isom ges
sådansamband sjukvård, frånmed hälso- och vårdgivare.privata

Därutöver skall utredaren LOU:s tillämplighet vidöverse
landstingens köp tidigare beskrivna tandvårdstjänster tjänstersamtav
för ungdomstandvård.barn- och

Vidare regeringen utredaren skall LOU:söverattanser se
tillämplighet vid s.k. avknoppning från landstingsdriven eller
kommundriven sjukvårdsverksarnhethälso- och verksamhetsamt

omvårdnadrörande allmän i sådansamband med hälso- ochsom ges
sjukvård. Regeringen vill i detta sammanhang erinra Nämndenattom
för offentlig upphandling NOU fick regeringsuppdrag 26den juniett
1997 utreda kommuners och landstings möjligheter enligt lagenatt
1992: 1528 offentlig upphandling LOU och gemenskapsrätten attom
genomföra frånköp sina företag Uppdraget redovisades denegna m.m.
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beakta vadsjukvårdsupphandling börUtredningen1998.17 ommars
In98/642/KL.i NOU:ssägs rapportsom

frågan upphandlingslagensutredaskallUtredaren även om
företags-köpoch kommunerslandstingsvidtillämplighet av

från enheter.privatahälsovårdstjänster
enskildefrågan denanalyserautredarenSlutligen skall om

sjukvårdshuvudmannen främstförhållande till ärvårdgivaren i att anse
företagare.ellerarbetstagareuppdragstagare,som

förslagmed destår fritt kommautredaren översynenDet att som
Utredningen Fi 1998:08medi samarbetetill ochledakan att om

med förslagupphandling, komma inoffentligförNämndenöversyn av
upphandlingvidkan användasförfarandelämpligttill ett avensom

sjukvårdstjänster.ochhälso-
angivna direktiveni de tidigarevadskallUtredaren sägsutöver som

Fi 1998:08kommunförbundet och Utredningensamråda med Svenska
offentlig upphandling.förNämndenöversyn avom

uppdragetRedovisning av

avslutatursprungliga direktivenskall enligt deUtredningsarbetet vara
nödvändigttilläggsdirektiv det1999. Dessaden 15 görsenast mars

därförskallför utredningsuppdraget. Utredarenytterligare tidmed
utgångentill regeringen föresitt samlade arbeteredovisa resultatet av

år 1999.av
Socialdepartementet
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Enkät

sidaföregående"terminologibeskrivningen" på innanläsVänligen
fyllsenkäten

lämnatsenkät hari dennaSvaren av
Namn ........................................................................................................... ..
Landsting/kommun ...................................................................................... ..
Telefon ......................................................................................................... ..

VÅRDAVTAL

Fråga

vårdavtal i dagmånga har landstinget/kommunenlöpandeHur

träffat undervårdavtal landstinget/kommunenmånga hardessaHur av
1997-07-01--1998-06-30perioden

.... .. .................... ............................................ .... .......... ........................ ....... ....

ingångna period harmånga vårdavtalen under nämndaHur ovanav
enligt lageninte tidigare varit verksammamedträffats personer som

sjukgymnastikläkarvårdsersättning ersättning föreller lagen omom

vård-många träffats med enskildunder perioden haravtalenHur av en
fysiskgivare en person
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många perioden ingåttsHur avtalen under har med stiftelse ellerav en
någon organisation drivs vinstintresseutanannan som

mångaHur avtal under perioden ingåttshar med juridisken annan per-
son

Fråga 2.

lång vårdavtalenHur avtalstid har

mångaI hur vårdgivarenfall har övergångvid från samverkansavtal till
vårdavtal återgå tillrätt samverkansavtalet utgångenefter vård-att av
avtalets giltighetstid

Fråga 3.

Fråga

Sker upphandlingsförfarandet på olika avsikten träffasätt är attom
avtal med vårdgivareenskild en fysisk person, stiftelse elleren en en

juridisk Det vill har den juridiska vård-säga formannan person. som
givaren någonverkar i betydelse för hur upphandlingsförfarandet skall

rumäga
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upphandlingsunderlaget harvårdtjänster harVilka avsettstyper omav
på visolikaformulerats

riktatpå förfrågningsunderlag varitexempelolikaSänd gärna somoss
juridiskvårdgivare, stiftelse ellerenskildtill person.en annanenen

Fråga 5.

många fallvill imånga anbuden förhandlats. Det hurfall harhurI säga
någotpris annatkvalitet, utförande, ellerförhandlinghar skett om

SAMVERKANSAVTAL

Fråga

många samverkansavtal har landstinget/kommunen i daglöpandeHur

....n..... .......................................................................................................... ...

många dessa samverkansavtal har landstinget/kommunen träffatHur av
perioden 1997-07-01--1998-06-30under

.- u. . . . . ...................---.................................................................. ...... ........... .. . . .
................. . ... .. . .... .. . . ................................................. . ... ........ . ....... ... ....... ....... .

Fråga 7.
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Fråga

föregåttsmånga samverkansavtal har förfarande enligtHur ettav
LOU

ÖVERVÅRDGIVARE ÅR65

Fråga 9.

många vårdavtalHur har träffats med under tidenpersoner som
år1997-07-Ol--1998-06-30 fyllt 65 därför enligtoch 9 § lagen om

läkarvårdsersättning och 9 § lagen ersättning för sjukgymnastik inteom
automatiskt till ersättning enligt gällande taxoräger rätt

LOU

Fråga 10.

Har landstinget/kommunen under perioden 1997-07-01--1998-06-30
vårdgivaremedgett fyllt 65 år verksam enligt gällandeatten som vara

läkarvårdstaxa eller sjukgymnasttaxa Om frågan ärsvaret ange
många vårdgivarehur under perioden medgetts till fortsatträttsom

verksamhet.
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fåttavtalenharlång giltighetstidHur

Fråga 11.

beskriv huringås villDetavtalinitiativet till sägaVem ettatttar
vårdproducenters önske-får olikavetskaplandstinget/kommunen om

avtalmål träffaatt

Fråga 12

vårdavtal ellerlandstinget/kommunen väljerBeskriv vad avgör omsom
avtalsfonnsamverkansavtal som

.n.......... .............................................................. ............................................

Fråga 13.

avtalsforrnlandstinget/kommunen denbeslutarvilket skedeI somom
samverkansavtalvårdavtal ellerväljas blirskall

Fråga 14.

ingåendeupphandlingsreglema vidlandstinget/kommunenHur ser
sjukvårdstjänster landstinget/kom-Beskriv huravtal för hälso- ochav

fördelar/svårigheter medoch eventuellatillämpar reglerna belysmunen
upphandling.reglerna om
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Danmark

Inledning

andraSjukvård ifrånhämtadebilaganiredovisas ärUppgifterna som
RobinsonCheck Ham,från HealthJönsson,Arvidssonländer avav

från NOU1994:15 ochfrån SOU379,från SpriBenzeval, rapport
med läkare,avtalsamband medianbudsförfarandekravbeslut om

86/95-21.Dnr
Deskattefinansierat.sjukvårdssystemetoch ärhälso-danskaDet

för hälso-harbeskattningsrättmedpolitiska ansvaretregionala organen
lands-svenskademotsvarandesjukvården. Amtskommunernaoch

förharkommunerFredriksbergsoch ansvaretKöpenhamnsochtingen
harAmtskommunemasjukhusväsendet.danskadetfinansieringen av
denförinomöppenvård bedrivsför denockså ansvaret ramensom

sjukförsäkringen.skattefinansierade allmänna

Produktion

allmännadenfinansierasöppenvårdproduktionAll genomsomav
medmåste avtalhapraktikerprivataskötssjukförsäkringen somav

yrkesgrup-från försäkringen. Defå ersättningföramtskommunerna att
allmänpraktiserandeförsäkringenförinom ärarbetar ramensomper

sjukgymnaster,öppenvård, tandläkare,specialister ihusläkare,läkare
psykologer.fotvårdare ochkiropraktorer,

KöpenhamnamtskommunernadrivsochSjukhusen samtägs avav
Rigs-sjukhus,statligtfinnsDärutöverkommuner.Fredrikbergsoch ett

finan-vård. sjukhushögspecialiserad Dettaförhospitalet, ansvararsom
sjukhusetsutnyttjarfrån amtskommunernaersättningsieras somgenom

vinst-drivs iprivata sjukhusenstakaDanmarkfinns iDettjänster. som
beta-patientenfinansieradeoffentligtintesjukhussyfte. Dessa är utan

försäk-vård. Emellertid finns privataerhållenförkostnadernasjälvlar
sjukhuskostnadema.täckerdelvishelt ellerringar som
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Primärkommunernas ansvar

Kommunerna i Danmark har för bl.a. gruppboende och stödansvaret
till de psykiatriska patienter bor i hem. Kommunernaegetsom ansvarar
också för förebyggande insatser, barnhälsovård för hemsjuk-t.ex. samt
vård vårdoch vid institutioner för äldreboende, plejehem. Genom avtal
med husläkama amtskommunen för läkarinsatsema vid pleje-svarar
hemmen. För rehabilitering och viss socialomvårdnad har ochamts-
primärkommunema delat och finansierar hälftenett ansvar oavsettvar

vården produceras amtskommunen eller primärkommunen. Detom av
delade enbart år.under 67 Primärkommunemaansvaret avser personer
har det fulla finansieringsansvaret för äldre Det finns ipersoner.
Danmark olika vårdhem,privata företrädesvis olika privata plejehem,

drivs med offentlig finansiering. Primärkommunema ingår därvidsom
avtal till offentlig finansieringrätt med den privataom entreprenören.
Etableringen föregås anbudsförfarande.ettav

Ofentlig finansiering den bedrivnaprivat öppenvårdenav

All produktion öppenvård finansieras den offentligaav som genom
sjukförsäkringen sköts, tidigare privatpraktiserandenänmts,som av
vårdgivare, har ingått avtal med amtskommunema. Avtalen löpersom
tills vidare, omförhandlas regel år.men vart annatsom

I Danmark finns inte någon motsvarighet till de vårdavta-svenska
len. Däremot finns avtal ityp de svenskaen stortav sett motsvararsom
samverkansavtalen.

Ersättningen och övriga villkor för de privat praktiserande vård-
givama grundas i sin helhet de avtal och prislistor förhandlatssom
fram mellan Sygsikringens forhandlingsudvalg SFU och de privat-
praktiserande vårdgivamas organisationer. Resultatet förhand-av
lingarna framgår Landsoverenskomsten.av

På det lokala planet finns möjligheter till kompletterande avtal för
de privatpraktiserande vårdgivama Ävenredan etablerade.är vidsom
dessa tilläggsavtal ersättningen och övriga villkorstyrs de avtalav som
förhandlats fram mellan regional nivå.parterna

Möjligheterna till etablering för privatpraktiserande vårdgivare i
Danmark helt kopplatär till befolkningsunderlaget och kan endast ske
genom

Övertagande praktik,av en
utvidgning praktik kräver tillstånd och behovsprövat,ärav och
utökning grund ökning i befolkningsunderlaget.av
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samarbejdsudvalgetunderrättanovemberi sam-skallAmtet senast
etableringområdelandstingsnivå vilketinomarbetsorganisationen en

behovetfått beskedsamarbetsorganisationenNär ommöjlig.är
området.aktuelladetivårdgivamaetableradedetillfrågas först

utgångenföresamarbetsorganisationen, avDärefter annonserar
hurochetableringförområden öppnaärvilkafebruarimånad, som

Samarbetsorganisationensig.etablerakanvårdgivaremånga som
etablering.tillerhållervilka rättkrav,utifrån ställdabeslutar som

årligen.såledesoffentliggörsnyetableringtillMöjligheterna
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Nederländerna

Inledning

Sjukvård andrafrån ihämtadebilaganiredovisas ärUppgifterna som
RobinsonCheck Ham,från HealthJönsson,Arvidssonländer avav

1994:15.från SOU379 ochfrån SpriBenzeval, rapport
sjukvården skerochnederländska hälso-denFinansieringen av

Finansieringenförsäkringslösningar. ärolikakombination avgenom en
offentlig.procent75drygtdelentill större

Produktion

600 pri-äldreboendeinstitutioner för bl.a. är750NederländemasAv
anknytningflesta harvinstsyfte.drivas i Defår de inteEnligt lagvata.

understödjare.protestantiskakatolska ellertill antingenbl.a.
SpecialistvårdallNästanföretagare.regeliAllmänläkare är egna

kon-harföretagarespecialistläkamapå sjukhusen; ärdrivs somegna
månadslön.anställd medpersonalmed sjukhuset. Annan ärtrakt

öppenvårdenbedrivnadenfinansieringOfentlig privatav

obligato-sjukvårdsutgifter AWBZexceptionella ärförFörsäkringen
skatte-står holländskaunder detallaomfattarFörsäkringenrisk. som

handikappade.arbetslösa ochfamiljemedlemmar,ävensystemet,
Denavgifterna.hälftenbetalararbetstagarenArbetsgivaren och var av
medallaobligatorisk förförsäkringen ZFWoffentliga ärandra

finansierasFörsäkringen sättvissinkomst under gräns. sammaen
AWBZ.som

vård-svenskanågon motsvarighet till definns inteNederländernaI
till vissavtalstypfinnshävda denkanavtalen. Däremot att somenman

samverkansavtalen.påminner svenskadedel om
för bestämmaförhandlingsprocesslagregleradfinnsDet atten

ersättningVilka tjänstervårdproducentema.tillersättningar gersom
således mellanframförhandlassjukförsäkringarnaenligt de offentliga
Sjukkassomas Cen-myndighetoch centralintressentemade olika en
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tralråd. ocksåDenna bestämmer riktlinjer för ersättningar och godkän-
de avtal slutits mellan sjukkassoma och vårdpro-de enskildaner som

ducentema.
Staten har dessutom viss kontroll allmänläkamas etableringöveren

med till offentlig finansieringrätt särskild lag reglerargenom en som
minimi- och maximistorleken för allmän läkarpraktik. finnsDeten

mångakontroll hur positioneräven föröver specialistläkare fåren som
öppenvårdetableras för vid sjukhusen.

Som framgått såledesspelar betydelsefull roll i detstatenovan en
nederländska hälso- sjukvårdssystemet,och det finns bety-även om
dande privata på såvälinslag finansierings- produktionssidan. Pri-som

produktion och kapacitet regleras regeringen.ytterstser, av
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Tyskland

Inledning

Sjukvård i andrafrånhämtadebilaganiredovisas ärUppgifterna som
RobinsonHam,Checkfrån HealthJönsson,Arvidssonländer avav

1994:15.från SOUoch379från SpriBenzeval, rapport
olikasjukvården skerochtyska hälso-denFinansieringen genomav

cirkaoffentligdelövervägandetillFinansieringen ärförsäkringar.
fastställduppgår tillinteinkomstharAlla80 procent. ensomensom

Övriga till densiganslutaväljakanförsäkrade.obligatoriskt attnivå är
privat.sigförsäkraellerförsäkringenoffentliga att

Produktion

vård.och slutenuppdeladestriktTyskland öppeniProducentema är
harvårdgivareprivatpraktiserandebedrivsvårdenDen somöppna av

slutenenbartbedriverSjukhusen nästanförsäkringskassan.avtal med
hälftenUngefärfrån försäkringen.friståendevård. Sjukhusen är av

ochKyrkorkommuner.ochregi delstateroffentligdrivs isjukhusen av
medansjukhusencirka 35organisationerfrivilliga äger procent av

regi.vinstsyfte i privatdrivs medsjukhusendelresterande av
självför-karaktärentyskaför det ärdragutmärkande systemetEtt av

regleradei lagligtsammanslutnaläkarnakassaanslutnavaltning. ärDe
helaadministrerardelstatsnivå. organisationerDessaorganisationer
ochförskrivningaretableringar, följerreglerarersättningssystem, upp

avtalsluterkostnadskontrollen. Dedelsköterremisser storsamt aven
också mellanAvtal slutsorganisationer.delstatliga mot-med kassornas

nivån.nationelladenorganisationersvarande

öppenvårdenbedrivnadenfinansiering privatOffentlig av

enligtläkarnasjukkassornavården gäller ersätter ettdenFör öppna att
framvården principenhardenInomfee-for-servicesystem. öppnas.k.

tillhaftutbildningvissmed rättalla läkarevaritår 1993till att
organisationeroch läkarnaskassomaanslutning till kassan, även om
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haft begränsa etableringenrätt i specialiteteratt med överskottstora av
läkare. Numera tillåts inte några etableringar i regioner harnya som

läkartäthetstörre tioän behovsprövad vårdnivå.överprocent Den
behövsprövade nivån har fastställts centralt för hela Tyskland. Läkare

år68 får inteöver ha kvar sin anslutning till kassan. I Tyskland finns
det inte någon motsvarighet till de svenska vårdavtalen för
privatpraktiserande läkare. De avtal finns kan till viss del jämförassom
med de svenska samverkansavtalen.

Läkarna erhåller ersättning för de behandlingar han eller hon utför
enligt särskild byggertaxa poängsystem. Alla ingreppen ettsom
klassificeras och relativt värde formiett Detta skerpoäng.ges av
federal nivå. På delstatsnivå förhandlar läkarnas och kassomas organi-
sationer fram årlig budget för varje distrikt. Denna överförsen som en
klumpsumma till läkarnas organisationer. Vid årets slut beräknas
poängvärdet för varje distrikt och läkaren får sin ersättning i relation
till sina prestationer. Genom producera mycket kanatt han öka sin egen
inkomst, samtidigt sjunker poängvärdet.men

På sjukhussidan sker inte någon liknande kollektiv förhandling.
Sjukhusen förhandlar och För den slutnavart vårdenett. upprättar
delstatema sjukhusplaner. Dessa planer vårdbehov, inriktninganger
och lokalisering. För kunna sluta avtal medatt försäkringskassa behö-

sjukhuset etableringstillstånd från delstaten.ver

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ligger utanför sjukvården. Familjen har huvudansvaret
för omvårdnaden. Emellertid har det införts äldrevårdsförsälcringen

successivt trädde i kraft under 1995-1996.som Försäkringen är avsedd
ekonomiskt stöd tillatt familjer vårdarge äldre. Alternativt skallsom

försäkringen täcka de fulla kostnaderna för vård vid sjukhem.
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Storbritannien

Inledning

andraSjukvård ifrånhämtadebilaganiredovisas ärUppgifterna som
RobinsonHam,Checkfrån HealthJönsson,Arvidsson avländer av

från NOUoch1994:15från SOU379,SprifrånBenzeval, rapport
läkare,medavtalmedsambandianbudsförfarandekravbeslut om

86/95-21.Dnr
hälso-statligtskattefinansieratNHS ärHealth System ettNational

sjukvårdensochhälso-förpolitiskaDetsjukvårdssystem. ansvaretoch
nivån.nationellapå denliggerinriktningochomfattning

Produktion

viddelsregi,offentligivården producerasfinansieradeoffentligtDen
Personalenvårdforrner. ärolikaidelssjukhus, öppnastatligt ägda
läkare ärdrivs dockHusläkarverksamhetenNHS.anställd somavav

NHS.medkontraktharochföretagare somegna
Storbri-År iläkareyrkesverksamma000100cirkadetfanns1997
general36cirkadessa procent1997:179. AvSOUtannien var

verk-ochfinansieradeoffentligtAlla GP:sGP:s.practitioners var
olikaarbetade idem80Cirkabolag.i grupp-procent avegnasamma

mottagningar.
Storbritan-isjukdomarvård veneriska ärochfallakutaEndast av

såle-fungerarGPEnvård vid sjukhus.förrernisskravundantagnanien
sjukvården".till"grindvaktdes som en

delarharFundholdersnämligenGP:s;två avfinnsDet somtyper av
fundholdersochpatienterlistadesinaför varssjukvårdsbudgeten non

LHA. EnAuthorityHealthLocalrespektiveadministrerasbudget av
Enligt Samver-sjukhusen.medavtaltecknarfundholderGp ärsom

konkurrensutsättssjukhuseninnebär dettakansdelegationen attsystem
SOULHAochfundholdersfrån GPupphandlingenmedsambandi

180.1997:179 sid.
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Kommunernas ansvar

Kommunerna har för äldreomsorg och institutionsboende föransvar
äldre.

Offentlig finansiering bedrivnaprivat öppenvårdav
lldetI engelska hälso- och sjukvårdssystemet finns bara fmasiär,en

företrädsNHS, lokalt den District Health Authoritiessom DHAav
inom vilken bor. Tillhandahållaransvaret ligger hos DHA. Vidman
sidan NHS finns liten växande privat sektorom finansierasen men som
med privata försäkringar eller direktbetalningar.

Det politiska för hälso- och sjukvårdensansvaret omfattning och
inriktning finns på den nationella nivån. National Health Services
NHS skattefinansierat,är statligtett hälso- och sjukvårdssystem.
Budget fördelas via den regionala nivån till den lokala nivån, DHA och
Family Health Authoriy FHSA.

Den offentligt finansierade vården produceras i offentlig regi. Hus-
läkarverksamheten, primärvården, bedrivs läkare före-ärav som egna

och har avtaltagare med NHS.som 5Privat vård bedrivs i huvudsak vid privata vårdenheter det finnsmen
privat verksamhet inomäven NHS. Det hänger med allaattsamman
specialister med självständig ställning har behandlarätt privataatt
patienter vid det sjukhus där de arbetar. l

I Storbritannien finns inte någon motsvarighet till de svenska vård-
avtalen. Det finns däremot avtalstyp liknande de svenskaen samver-
kansavtalen. Således ersättningär och andra villkor för de privatprakti-

vårdgivarnaserande helt reglerat Statement of Fees andgenom
Allowances payable general Medicalto England and Allowances
payable general Medicalto England and Wales.

Behovet husläkare bestäms nationell nivå ochav möjligheterna
till nyetablering Medicalutannonseras. Practice Committee MPC
beviljar etableringar husläkare. Etablering kan enbart skesom genom
att

Vakanser och sökandenautannonseras intervjuas eller
Etablerade husläkare ansöker få utöka praktikenatt med ytterli-om

läkare.gare en

Andra vårdgivaregrupper läkareän

Samverkansdelegationen har i betänkande SOU 1997:179 konstaterat
de allra flesta privatpraktiserandeatt sjukgyrrmastema i Storbritannien
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sjuk-privataenstakaenbartochfinansieringoffentlig attarbetar utan
NHS.förinomGP:smedkontraktmed ramenarbetargymnaster

yrkesverk-de25cirkadelegationen procentkonstaterade att avVidare
EnbartNHS.utanföranställdaprivat ensjuksköterskorna ärsamma År 1997företag.iverksammasjuksköterskorna varärdel egnaringa av

regleringnationellIngenföretagare.sjuksköterskor2000cirka egna
alltblirdettabli sinmöjlighet trotssjuksköterskomas att egen,omfattar

arbetaridagsjuksköterskorDeföretagare.sjuksköterskor somfler egna
inomochbarnmorskorprivataheltblandfinnsföretagareegnasom

äldreomsorgen.
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