FREDERIKSHAVN GENNEMFØRER DET FØRSTE
SUNDHEDSUDBUD MED FUNKTIONSKRAV
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Abena A/S sikret større fleksibilitet og bedre
ressourceudnyttelse i behandlingen af inkontinens. Løsningen er et resultat af Frederikshavn
Kommunes udbud med funktionskrav på sundhedsområdet – som det første i landet. Ideen i
udbud med funktionskrav er, at der stilles krav til resultatet og ikke fremgangsmåden, hvilket
giver plads til alternative og innovative løsninger.
Frederikshavn Kommune har i udbudsmaterialet kort og kontant beskrevet, at opgaven går ud
på ”at knække omkostningskurven”. Det vil sige, at virksomhedernes løsninger skal resultere
i, at udgifterne til inkontinensprodukter stiger mindre, end den demografiske udvikling vil føre
til med det nuværende udgiftsniveau. Kommunen har derudover stillet krav til bleernes kvalitet
og vejledningen af kommunens sundhedspersonale. Resten af løsningen er op til virksomhederne.
Abena vandt udbuddet med en løsning, der indebærer undervisning af borgere og sundhedspersonale i brugen af inkontinensprodukterne. Formålet er at gøre borgerne mere selvhjulpne
og give sundhedspersonalet bedre forudsætninger for at vejlede borgerne. Desuden har Abena
en bevillingsportal, hvor borgerne kan bestille bevilgede produkter. Det letter proceduren for
den enkelte borger, og samtidig får kommunen et overblik over, hvad borgerne bestiller. Det
giver kommunen et godt udgangspunkt for at målrette den faglige assistance.
Frederikshavn Kommune har kortlagt, at både de ældre borgere og sundhedspersonalet er
blevet mere tilfredse som følge af udbuddet. Desuden har udbuddet medført en nedgang i
antallet af bevillinger på 4 pct. Samtidig er omkostningerne pr. bevilling reduceret med 21 pct.
Det er besparelser, der er opnået uden en stigning i utilsigtede følgegener eller andre kvalitetsproblemer.

”Jeg er meget positiv omkring aftalen med Abena, og jeg glæder mig til at følge
udviklingen på området. Ved denne form for udbud er det muligt at nå frem til nye
løsninger, som medfører en højere kvalitet hos borgerne og samtidig også en
bedre ressourceudnyttelse for kommunen. Jeg er meget tilfreds med, at
Frederikshavn Kommune går foran med denne type udbud og prøver nye
muligheder for samarbejde mellem det offentlige og private.”
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