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Avtal om specialiserad ätstörningsvård

Ärendet
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås godkänna att nuvarande avtal med
Stockholms Centrum för Ätstörningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO) förlängs. Avtalet omfattar specialiserad ätstörningsvård för
befolkningen i hela Stockholms län.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna tilläggsavtalet med Stockholms Centrum för Ätstörningar,
Stockholms läns sjukvårdsområde, för perioden 2009-01-01 – 2009-12-31,
avseende specialiserad ätstörningsvård till en kostnad av 70 mkr

Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Inför 2006 upphandlades specialiserad ätstörningsvård som ett komplement
till den landstingsdrivna vården inom Stockholms Centrum för Ätstörningar.
Avtal slöts med AB Mando och Capio Anorexi Center AB för tre år och
dessa avtal har förlängts för perioden 2009-01-01 – 2010-12-31. I avtalen
finns optionsmöjligheter och dessa har utlösts med beslut enligt delegationsordningen. För år 2009 innebär detta att ersättningstaken höjts för AB Mando
till 39 mkr och för Capio Anorexi Center AB till 24 mkr.
Föreliggande tilläggsavtal samt ovan nämnda optioner innebär att den
specialiserade ätstörningsvårdens budgetram för innevarande år förstärks med
10 procent inklusive prisuppräkning, vilket ger ett utökat vårdutbud genom att
slutenvården utökas med 13 % och öppenvårdsbesöken med i genomsnitt
6 %.

Bilaga:
Tilläggsavtal med Stockholms Centrum för Ätstörningar
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Behov
De epidemiologiska data som finns att tillgå ger vid handen att antalet unga
kvinnor i Stockholms län som har anorexi kan uppskattas till ca 1500 personer,
antalet som har bulimi till ca 3000 personer. Beträffande antalet unga män är
bedömningarna ytterligt osäkra men sannolikt kan det röra sig om 150 personer
med anorexi respektive 300 med bulimi. Beträffande ätstörningar utan närmare
specifikation (där Binge-Eating Disorder = BED ingår) anges oftast en
uppskattad förekomst som är 3-5 gånger så vanlig som anorexi och bulimi
tillsammans.
Dessa beräkningar avser förekomst av ätstörningar totalt sett och det finns
ingen samlad bild av hur stor andel av dessa som lämpligen bör få vård inom
den specialiserade ätstörningsvården. Den ökande tillströmningen av patienter
till den specialiserade ätstörningsvården som kan noteras beror sannolikt på
flera saker - till exempel att vården gjorts mer känd och tillgänglig vilket kan
innebära att patienterna förändrat sitt sökmönster samt att patienter som tidigare
inte sökte vård nu gör det.
Beskrivning av den specialiserade ätstörningsvården
Samtliga verksamheter inom den specialiserade ätstörningsvården har
identiska uppdragsbeskrivningar även om vårdutbudet är olika mycket
differentierat och omfattningen i volymer skiljer sig åt.
Stockholms Centrum för Ätstörning inom SLSO, vars verksamhet är
lokaliserad på Södermalm på Wollmar Yxkullsgatan, är den största
vårdgivaren inom vårdområdet med mer än hälften av vårdutbudet och en
vårdkedja med ett stort antal väl differentierade insatsformer; heldygnsvård,
vård av hela familjer i lägenheter, dagsjukvård, dagvård, gruppbesök,
familjebesök, läkarbesök och övriga besök samt mobila akutteam.
AB Mando, som har verksamhet vid Huddinge sjukhus och vid Danderyds
sjukhus, är den största privata vårdgivaren och deras vårdutbud omfattar
heldygnsvård, vård av hela familjer i lägenheter, dagsjukvård, dagvård,
läkarbesök och övriga besök.
Capio Anorexi Center AB, som har sin verksamhet förlagd vid Löwenströmska sjukhuset, har ett vårdutbud som omfattar heldygnsvård, dagsjukvård, läkarbesök och övriga besök. Båda de privata vårdgivarna tar även
emot patienter från andra län och andra länder.
Verksamheten vid Stockholms Centrum för Ätstörningar omfattar 1400
patienter per år jämfört med de båda privata vårdgivarnas vardera ca 200
patienter per år och för samtliga vårdgivare gäller att hälften av dessa är nya
patienter. Stockholms Centrum för Ätstörningar är den enda enheten som får
bedriva tvångsvård vilket motsvarar drygt hälften av vårddagarna.
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