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Vårdavtal med Psykiatri Sydväst om Rättspsykiatrisk
vård 2009.
Ärendet
Vårdavtalet omfattar sluten rättspsykiatrisk vård med säkerhetsklass ett
och två för den vuxna befolkningen i hela länet år 2009. Avtalet är ettårigt
men med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget. Kostnaden uppgår
till ca 80 mkr.
Ärendet har behandlats i Programberedning för psykiatri och missbruk.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
godkänna avtal för perioden 2009-01-01 – 2009-12-31 med Psykiatri
Sydväst (SLSO) om rättspsykiatrisk sluten vård.

att

Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Gällande avtal med Psykiatri Sydväst löpte ut den 31 december 2008 efter
att 2006-2007 års avtal förlängts ett år. Hälso- och sjukvårdsnämnden
angav den 5 februari 2008 i ärendet ”Psykiatriöversyn” en utveckling mot
en sammanhållen rättspsykiatrisk vård där frågorna om vårdens innehåll,
kvalitet och samordning mellan de rättspsykiatriska vårdenheterna ges
ökad betydelse.
Beskrivning av verksamheten
Avtalets målgrupp är personer 18 år och äldre som
-

efter beslut av domstol överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller
-

är anhållna, häktade eller intagna på en enhet för rättspsykiatrisk
undersökning eller

-

är intagna i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller

-

har en farlighetsproblematik som omöjliggör vård vid psykiatrisk
vårdenhet eller annan rättspsykiatrisk vårdenhet.
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Vårdgivaren skall tillhandahålla planerad och akut psykiatrisk och
rättspsykiatrisk vård dygnet runt veckans alla dagar för patienter i behov av
vård i säkerhetsklass ett (mycket hög) och två (hög). Förvaltningen anser
inte att avtalet på ett tillfredsställande sätt för närvarande tillgodoser
behovet av rättspsykiatrisk vård eftersom vårdplatserna är för få och de
lokaler som vården bedrivs i har brister. Dessa brister måste lösas när nya
rättspsykiatriska vårdlokaler kan tas i anspråk vilket beräknas ske år
2011/2012.
Förändringar 2009
Vårduppdraget ansluter i sina huvuddrag till föregående års uppdrag men
har förtydligats bl a kring samverkan med Regionsjukhuset Karsudden,
samordning och uppföljning av länets vårdplaceringar samt att Vårdgivaren
skall ta emot psykologer under utbildning.
Vårduppdraget har synkroniserats med den övriga rättspsykiatriska vården
i länet exempelvis när det gäller patienternas behov av missbruksvård,
hjälpmedel, HVB-hemsplaceringar samt sysselsättning/aktivitet.
Ersättningsvillkoren ansluter i sina huvuddrag till tidigare avtal med 100 %
ersättning/vårddygn. Ersättningen höjs med 2 % jämfört med 2008 års
nivå. Nytt är att Beställaren tar hela kostnadsansvaret vilket medför att de
psykiatriska klinikerna inte längre betalar för LRV- och LPT-vården hos
Vårdgivaren. Nytt är också att vite faktureras på 3,5 % om inte
måluppfyllelse uppnås på utvalda variabler.
Uppföljning
En till uppdraget anpassad uppföljningsplan har utarbetats som dels följer
den av HSN beslutade Leverantörsuppföljningsmodellen, dels är
synkroniserad med länets övriga rättspsykiatriska vård.
Följande uppföljningsvariabler är knutna till 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. Miljö. Vårdgivaren är miljöcertifierad.
Konsekvenser för patientsäkerheten: förbättrade
De förändringar som föreligger i avtalet med bättre samverkan med
Regionsjukhuset Karsudden, bättre samordning och uppföljning av
vårdplaceringar samt bättre synkronisering med övrig rättspsykiatrisk vård
torde leda till större patientsäkerhet, trots uppgiven platsbrist.
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Medel för avtalet finns avsatta i Budget 2009.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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