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Förlängning av avtal om vuxenpsykiatrisk vård i Södra
Stockholm och sluten vård Psykiatri Sydöst

Ärendet
Ärendet gäller förlängning av 2009 års avtal med Stockholms läns
sjukvårdsområde, Södra Stockholms psykiatri och Psykiatri Sydöst. När de
två avtalen nu förlängs kommer SLSO att organisera verksamheterna i en
klinik. Förlängningsavtalet tecknas med Stockholms läns sjukvårdsområde,
Södra Stockholms psykiatri, som vårdgivare.

Ärendet har beretts i programberedningen för psykiatri och missbruk och
informerats i sjukvårdsstyrelsen Stockholms stad och Ekerö samt i
sjukvårdsstyrelsen Söder.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO), Södra Stockholms Psykiatri om psykiatrisk öppen- och sluten
specialistvård för vuxna, 18 år och äldre, inom Stockholms stadsdelar
Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Södermalm, samt
sluten vård och myndighetsutövning i kommunerna Haninge, Nacka,
Nynäshamn, Tyresö och Värmdö för perioden 2010-01-01 --- 201012-31

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Psykiatrisk öppen- och sluten specialistvård för vuxna, 18 år och äldre,
inom Stockholms stadsdelar Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och
Södermalm tillgodoses genom avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde,
Södra Stockholms Psykiatri.
I avtal med Psykiatri Sydöst tillgodoses behovet av sluten vård och
myndighetsutövning i kommunerna Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö
Bilaga
Förlängningsavtal

1 (4)
HSN 0903-0213

2 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-02-02

och Värmdö. (öppenvården i dessa kommuner tillgodoses genom avtal med
Carema Hjärnhälsan AB).
Avtalet med Södra Stockholms psykiatri och Psykiatri Sydöst löpte ut 200912-31. Avtalet gav möjlighet till förlängning i högst två år, ett år i taget.
Avtalet förlängs nu för perioden 2010-01-01 --- 2010-12-31. I förlängningen
av avtalet har vissa kompletteringar/justeringen förts in. Dessa
förändringar redovisas längre fram i detta tjänsteutlåtande.
Då det två avtalen nu förlängs kommer SLSO att organisera
verksamheterna i en klinik.
Behovsanalys och ersättning
Befolkningen 18 år och äldre inom södra Stockholm uppgick år 2009 till
246 275 personer och beräknas öka till 250 940 personer år 2010, en
ökning med ca 1,8 procent. I sydöstra länet beräknas en befolkningsökning
med ca 2 procent från 203 856 personer år 2009 till 208 070 personer år
2010.
Förändring av ersättningsvillkor
Inom både Södra Stockholm psykiatri och Psykiatri Sydöst har tidigare
beställningen av sluten vård i förhållande till behov varit något låg. Då
avtalet nu förlängs har beställningen av slutenvård ökats med 1100
vårddygn. Även en viss ökning av beställd öppenvård har skett genom att
tillföra den 1000 poäng.
På ett antal öppenvårdsenheter har under 2009 prövats ersättning för s.k.
telefonbesök, dvs längre telefonsamtal som föranleder en journalanteckning
(0,1 poäng). Försöken har utfallit väl och under 2010 införs därför
telefonersättning på samtliga öppenvårdsenheter.
Ersättningen för slutenvårdsdygn 1 har sänkts från 9000 kr till 7000 kr per
dygn för att komma i ungefärlig nivå med ersättningen till den upphandlade
verksamheten i Nordöst. Sänkningen har frigjort medel som återfördelats
till ersättning för myndighetsansvaret för patienter som tvångsvårdas enligt
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Målrelaterad ersättning är år 2010 knuten till samma fem variabler som
2009, nämligen specifik diagnos, kvalitetsregistret BipoläR,
telefontillgänglighet, väntetider och miljöcertifiering. Om vårdgivaren inte
når målnivåerna utdöms vite. Den målrelaterade ersättningen utgör 3,5
procent av den totala ersättningen.
För att stimulera kvalitetsutvecklingen har år 2010 ett antal centrala
kvalitetsfrågor lyfts fram och bonus har knutits till fastlagda målnivåer.
Bonus utbetalas för följande sex kvalitetsvariabler:
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1. Komplexa vårdbehov: Organisatorisk struktur samt namn och
yrkeskategori på de behandlare som arbetar med patienter med komplexa
vårdbehov pga psykisk sjukdom och missbruk, 50 000 kr.
2. Skriftliga vårdplaner: Individuella skriftliga gemensamma vårdplaner för
patienter med komplexa vårdbehov undertecknade av psykiatri,
beroendevård och patient, 150 000 kr.
3. Avvikelserapportering: System för manuell och elektronisk rapportering
av avvikelser tillgängliga för patienter, närstående och deras föreningar
lokalt på varje vårdenhet, 30 000 kr.
4. Brukarråd: Brukarråd med protokollförda möten undertecknade av
brukar- och anhörigföreningarna fyra gånger per år, 100 000 kr.
5. Patient/Närståendeutbildning: Utbildning för patienter och närstående
(minst 2 utbildningar omfattande minst 5 möten vardera), 200 000 kr.
6. Väntetider: Antal patienter som väntat mer än 30 dagar skall vara noll,
400 000 kr.
Totalt har det avsatts 930 000 kronor för bonusutdelning.
I övrigt är ersättningsvillkoren från 2009 oförändrad år 2010.
Förändring i uppföljningsplanen
Uppföjningsplanen är justerad för att följa de nya kvalitetsmål som är
kopplade till bonus.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för avtalet år 2010 med Södra Stockholms Psykiatri och
Psykiatri Sydöst blir 500 330 845 kr, vilket är en ökning med 6 492 000 kr
eller 1,3 procent jämfört med år 2009. Kostnadsökningen ryms inom
psykiatrins totala budget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Konsekvenser för patientsäkerheten: oförändrad.
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård: oförändrad.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför följande konsekvenser för miljön: oförändrade.
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