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Organisatoriskt överförande av Venhälsan/Psykhälsan
från Karolinska Universitetssjukhuset till
Södersjukhuset AB
Ärendet
I 2007 års budgetbeslut framgår att verksamheten vid Venhälsan ska återgå
till Södersjukhuset efter att ha organisatoriskt tillhört Karolinska
Universitetssjukhuset sedan 2004 och att man ska få ett eget vårdavtal via
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Psykhälsan är en med
Venhälsan intimt förknippad verksamhet som nu också föreslås vandra
samma organisatoriska väg.
Förslag till beslut
Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna organisatorisk överföring av Venhälsan/Psykhälsan från
Karolinska Universitetssjukhuset till Södersjukhuset AB snarast
Förvaltningens synpunkter
Venhälsan och Psykhälsan etablerades i början av 80-talet som polikliniska
verksamheter med särskilt fokus på män som har sex med män och för att
förebygga, diagnostisera och behandla sexuellt överförda sjukdomar i
denna målgrupp. Fokus har naturligtvis i mångt och mycket legat på HIV
men man har även arbetat med övriga veneriska sjukdomar samt personer
med problem kring den sexuella identiteten. Sedan 2004 har man även haft
uppdrag via Psykhälsan att arbeta med gruppen lesbiska kvinnor. En
särskild inriktning på prevention har funnits där verksamhet - förutom på
Södersjukhuset - även bedrivits på Klara HIV-mottagning.

Bilaga
Skrivelse från Södersjukhuset AB och Karolinska Universitetssjukhuset, 2007-10-19
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I samband med den strukturförändring som benämndes 3S genomfördes
2004 övergick Venhälsan och Psykhälsan organisatoriskt till Karolinska
Universitetssjukhuset men fysiskt förblev verksamheterna kvar på
Södersjukhuset. Motivet för denna förändring var att i 3S-anda samla
denna form av högspecialiserad vård under en huvudman för att därmed
uppnå kvalitetsmässiga och logistiska vinster, framför allt söka garantera en
jämn kvalitet inom hela landstinget.
I budgetbeslut för år 2007 anges att Venhälsan ska återta sin organisatoriska plats inom Södersjukhuset och att man ska teckna ett eget vårdavtal
med hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån dessa nya förutsättningar.
Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset är överens om att
genomföra denna övergång, se bilaga. Man har inlett förberedande arbete
och ett avtalsförslag finns framtaget vid hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning. Målet är att övergången ska vara klar och verksamheten
återstarta på Södersjukhuset från och med 1 januari 2008.
Södersjukhuset AB har ställt följande krav för att överta verksamheten:
• att enheten erhåller acceptabla ekonomiska villkor
• att det finns ett beskrivet uppdrag sanktionerat av beställaren,
hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen anser att dessa båda krav från Södersjukhuset är en
förutsättning för verksamhetsövergången och vill tillägga att det även måste
finnas absoluta krav på att verksamheten fortsätter sträva att rätta till de
brister som påpekades i 2006 års utredning av HIV-vården inom SLL och
som framför allt berörde kostnadseffektivitet, produktivitet och svårigheter
att nå samma goda behandlingsresultat som HIV-verksamheten vid
Karolinska Universitetssjukhusets enheter, framför allt den vid Karolinska
Huddinge.
Avseende enheten Psykhälsan anser förvaltningen det tveklöst att man har
sin mest adekvata och naturliga organisatoriska hemvist i anslutning till
Venhälsans verksamhet och därför föreslås en övergång av denna enhet ske
samtidigt under samma premisser som tidigare beskrivits.
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