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Avtal om rättspsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset
Karsudden
Ärendebeskrivning
Avtalet mellan Stockholms läns landsting och Landstinget Sörmland om
rättspsykiatrisk vård vid Karsudden och som löper t o m sista december
2014 föreslås sägas upp och snarast ersättas med ett nytt avtal med kortare
löptid.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-24
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

säga upp befintligt avtal om psykiatrisk vård vid Regionsjukhuset
Karsudden till upphörande senast den 31 december 2014

att

uppdra till förvaltningen att förhandla fram ett nytt avtal med
Landstinget Sörmland om rättspsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset
Karsudden.

Förvaltningens motivering till förslaget
Gällande vårdavtal mellan Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen och Landstinget Sörmland har i sin nuvarande
utformning gällt sedan den 1 januari 2005. I och med SLL:s förlängning i
september 2007 löper innevarande avtalsperiod till och med den 31
december 2014. Om uppsägning inte sker senast den 31 december 2012
löper avtalet vidare i ytterligare fem år, till och med den 31 december 2019.
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Osäkra förutsättningar med ändrad lagstiftning mm
Landstingets långsiktiga behov av rättspsykiatrisk vård är i dagsläget svårt
att bedöma och hänger samman med den reformering av den psykiatriska
tvångslagstiftningen som föreslås i utredningen Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Förslaget, som
föreslås träda i kraft den 1 januari 2016, innebär bland annat omfattande
förändringar av förutsättningarna för vård av psykiskt störda
lagöverträdare. Förslaget remissbehandlas för närvarande.
Innan den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningens framtida utformning och
dess konsekvenser för landstinget har klarnat så utgår SLL:s
behovsplanering från ett oförändrat behov av rättspsykiatrisk vård sett till
vårdvolymer.
Eventuellt fortsatta långsiktiga vårdköp från Karsudden bör också föregås
av en bedömning om förutsättningarna för en hemtagning till vård i egen
regi. En sådan utredning är inte meningsfull att göra innan klarhet råder
kring lagstiftningen och hur den påverkar vårdbehoven.
Önskvärt med ett mer strikt vårdavtal
Landstingets kortsiktiga behov av vård på Karsudden behöver regleras i ett
avtal som tydligare än tidigare preciserar vårdens innehåll och kvalitet
inklusive uppföljning samt mer harmonierar med kraven på den
rättspsykiatri som drivs i egen regi inom SLL. Resultatet från en medicinsk
revision, som genomförs under hösten av Karsudden och dess samverkan
med SLL, kommer att utgöra ett underlag i avtalsarbetet. De ekonomiska
villkoren behöver också omarbetas i avtalet. Det är i det sammanhanget
viktigt att domskälen från det genomförda skiljedomsförfarandet tas
tillvara så att den fondering som Karsudden upparbetat kommer SLL till del
och att ett nytt avtal reglerar villkoren för hur vårddygnskostnaden sätts
och beslutas.
Ett tvåpartsavtal behövs
När SLL valde att förlänga avtalet 2007 beslutade Västra
Götalandsregionen (VGR) för sin del att lämna det avtalsreglerade
samarbetet den sista december 2012. Av formella skäl behöver detta
regleras så att avtalet med Karsudden omfattar enbart SLL och Landstinget
Sörmland för den återstående tiden (2013-2014) av gällande avtal.
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Ekonomiska konsekvenser
Bifall till förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Resultatet av en under hösten 2012 planerad medicinsk revision kommer
att ingå i kommande avtal genom att eventuella förbättringsområden för att
öka patientsäkerheten beaktas.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Bifall till förslaget innebär inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Bifall till förslaget innebär inga miljökonsekvenser.
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