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Avtal med tre psykiatriska kliniker om
rättspsykiatrisk vård
Ärendet
Föreliggande ärende avser avtal om rättspsykiatrisk vård med
säkerhetsklass tre, till den vuxna befolkningen i länet. Vårdgivarna är
Psykiatri Nordväst, Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatri Södra
Stockholm inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Avtalen är
ettåriga men med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget.
Ärendet har behandlats i Programberedning för psykiatri och missbruk.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna avtalen med Psykiatri Nordväst, Psykiatri Södra Stockholm
och Norra Stockholms Psykiatri inom SLSO avseende rättspsykiatrisk
vård till befolkningen 18 år och äldre för perioden 2009-01-01 –
2009-12-31.

Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Gällande avtal löpte ut den 31 december 2008 och föreliggande förslag har
arbetets fram med målsättningen att de olika rättspsykiatriska vårdgivarna
i länet tillsammans bildar ett mer samordnat vårdsystem med ökad fokus
på innehåll, kvalitet, samordning och uppföljning enligt intentionerna i
psykiatriöversynen (HSN 5 februari 2008).
Rättspsykiatriska vårdsystemet:
Föreliggande avtal utgör nästan hälften av den rättspsykiatriska slutenvård
som SLL köper. Avtalen avser rättspsykiatrisk vård på Löwenströmska
sjukhuset med 48 vårdplatser, S:t Görans sjukhus med 22 vårdplatser samt
Ytterö i Farsta med 18 vårdplatser (som dras ner till 10 vid halvårsskiftet),
samtliga säkerhetsklass 3.

Bilagor
Avtalen med aktuella bilagor
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HSN 0904-0347 (Nordväst)
HSN 0904-0348 (Södra)
HSN 0904-0349 (Norra)
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Till det rättspsykiatriska vårdsystem som SLL kontinuerligt nyttjar inom
och utanför Stockholms län räknas dessutom även:
- Rättspsykiatriska vårdsektionen i Huddinge med länsuppdrag och 48
vårdplatser i säkerhetsklass 1 och 2.
- Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Huddinge med
länsuppdrag.
- Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm, 60 vårdplatser i
säkerhetsklass 2. (Vårdavtalet sträcker sig t o m 2014) samt
- Behandlingshem när behovet av sluten rättspsykiatrisk vård inte längre
finns men patienten fortfarande vårdas enligt tvångslagstiftning.
Årets minskning av vårdplatser på Ytterö ligger i linje med den av SLSO
aviserade strukturförändring som innebär att den rättspsykiatriska vården
inom länet kommer att vara uppdelad med en nordlig (Löwenströmska
sjukhuset) och en sydlig (Karolinska Huddinge) enhet. På så sätt kan både
ökad säkerhet för patienter och personal och mer enhetlig och koncentrerad
vård med överskådlig vårdprocess uppnås. SLSO tidsplanering innebär att
vården på S:t Görans sjukhus snarast överförs till Löwenströmska
sjukhuset, preliminärt under 2010. Vården på Ytterö överförs till Huddinge
i samband med att nya rättspsykiatriska vårdlokaler kan tas i anspråk.
Beskrivning av verksamheten som föreliggande avtal avser
De tre Vårdgivarna har identiska uppdrag som i sina huvuddrag ansluter till
föregående års uppdrag. Målgruppen är vuxna som av domstol överlämnas
till rättspsykiatrisk vård men även icke dömda patienter som p g a en
farlighetsproblematik inte kan erbjudas vård inom den psykiatriska vården.
Uppdragen har också utvecklats, t ex får Vårdgivaren ett ansvar kring
patienter i behov av missbruksvård, hjälpmedel samt meningsfull
sysselsättning/aktivitet. Vidare finns tillgänglighet i öppenvård med som en
följd av den under 2008 ändrade lagstiftningen som innebär att patienter i
stället för att som tidigare befinna sig på långtidspermissioner nu efter
beslut av länsrätt ska kunna ges öppen rättspsykiatrisk vård. Externt köpta
vårdplaceringar ska samordnas och följas upp tillsammans med den
Rättspsykiatriska vårdsektionen i Huddinge. Slutligen ska Vårdgivarna
förutom att primärt vårda patienter från sina geografiska ansvarsområden
även kunna ta emot patienter från andra delar av länet. I
prioriteringshänseende har patienter från övriga länet med en
rättspsykiatrisk dom företräde framför patienter med annan psykiatrisk
tvångsvård och frivillig vård från det egna geografiska ansvarsområdet.
Beställd volym vårddygn motsvarar antal vårdplatser på årsbasis.
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Vid Ytterö (Psykiatri Södra Stockholm) har beställda antal vårddygn dragits
ned och motsvarar en minskning från 18 till 10 vårdplatser från
halvårsskiftet. Neddragningen motiveras av en minskad beläggning vilket
beror på ett minskat inflöde och att lokalerna av säkerhetsskäl ibland inte
är lämpliga för rättspsykiatrisk vård. Om slutenvårdsutbudet på Ytterö
genom neddragningen skulle visa sig vara för litet så bedömer förvaltningen
att vårdbehovet kan tillgodoses på övriga rättspsykiatriska enheter i länet.
En till uppdraget anpassad uppföljningsplan har utarbetats som dels följer
den av HSN beslutade leverantörsuppföljningsmodellen, dels är
synkroniserad med länets övriga rättspsykiatriska vård.
De tre vårdgivarna har identisk ersättningsmodell som liksom föregående
år är tredelad med en fast, en rörlig och en målrelaterad del. Eftersom
antalet patienter som ska vårdas inom rättspsykiatrin avgörs av domstol
ligger omfattningen av detta uppdrag till stor del utanför såväl
Vårdgivarens som Beställarens kontroll. Liksom förra året ska Beställaren
stå för full kostnadstäckning men i årets avtal ska Vårdgivaren å sin sida
återbetala eventuellt överskott i verksamheten till Beställaren. En
regelbunden uppföljning av volymer och kostnader kommer att göras.
Beställaren avser att i samråd med SLSO förbättra ersättningsmodellen.
Avtalens kostnader för 2009 är:
Psykiatri Nordväst
Norra Stockholms psykiatri
Psykiatri Södra
Totalt

172,8 mkr
63,6 mkr
54,8 mkr
291,2 mkr

Den egenproducerade vården utgår från 2008 års utfall inklusive 2 procent
uppräkning.
Följande uppföljningsvariabler är knutna till högst 3,5 procent vite om inte
målen uppnås.
1. Patientfokuserad vård. Patienterna ger dokumenterade omdömen på
vården.
2. Patienteffekt. Patienterna beskriver sin psykiska hälsa, sociala
funktionsförmåga och livskvalitet.
3. För HVB-hemsplacerade patienter skall Vårdgivaren redovisa en strategi
och handlingsplan för att säkerställa individbaserade kostnadsfördelningar
med berörda kommuner.
4. Miljö. Vårdgivaren är miljöcertifierad.

4 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-04-06

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Medel för avtalen finns avsatta i Budget 2009.
Konsekvenser för patientsäkerheten: förbättrade
Bättre samverkan med Regionsjukhuset Karsudden, bättre samordning och
uppföljning av vårdplaceringar samt bättre synkronisering med övrig
rättspsykiatrisk vård torde leda till större patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård: förbättrade
Lika uppdrag kring t ex missbruksbehandling, hjälpmedel,
sysselsättning/aktivitet samt bättre synkronisering med övrig
rättspsykiatrisk vård torde leda till mer jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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