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Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om
problemen när ny vårdgivare tar över psykiatrin i
Sydöst.
Ärendet
I en skrivelse 2009-01-27 till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Birgitta
Sevefjord (V) dels att hälso- och sjukvårdsnämnden får en redovisning av
vilken beredskap som finns för att säkerställa tillräckligt med läkare när
den nya vårdgivaren Carema Hjärnhälsan AB startar sin verksamhet den 1
mars 2009 dels att hälso- och sjukvårdsnämnden får information om vilken
uppföljningsplan som finns för verksamheten samt vilka åtgärder hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning avser att vidta om verksamheten inte
fungerar enligt avtal från 1 mars.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen krävde vid upphandlingen av Psykiatri Sydost att minst 20
procent av alla besök hos öppenvårdspsykiatrin ska vara läkarbesök. I det
vinnande anbudet från Carema Hjärnhälsan AB så beräknade man att göra
ca 21 procent läkarbesök. I antal så kommer läkarbesöken vara ca 20 000 st
per 12 månadersperiod efter 1 mars, 2009.
Det finns ingenting i avtalet som anger hur många läkartjänster Carema
Hjärnhälsan AB ska ha utan det är Vårdgivarens ansvar att anställa de
personer som krävs för att kunna uppfylla uppdraget.
Förvaltningen har inför driftstarten haft regelbundna möten med VD och
medicinskt ansvarig för Carema Hjärnhälsan AB för att följa bland annat
personalsituationen och då framförallt läkarbristen. Förvaltningen har fått
försäkringar från Carema Hjärnhälsan att rekrytering av läkare pågår för
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fullt och att om man inte klarar av att redan från den 1 mars ha alla
läkartjänster bemannande med fast anställd personal så har man via
Caremas eget bemanningsföretag Rent-A-Doctor tillgång till läkare med
specialistkompetens. I skrivande stund är två läkare nyanställda och
ytterligare är på gång. Förvaltningen kommer även framledes att ha
regelbundna möten med vårdgivarens ledning för att följa utvecklingen.
Den uppföljningsplan som förvaltningen arbetar efter är den som fanns
med i förfrågningsunderlaget och som vi senare kom överens om vid
avtalstecknandet. I denna uppföljningsplan följer vi bland annat
besöksstatistiken månatligen. För tre av nyckeltalen i uppföljningsplanen
finns det ett vite som utfaller om vårdgivaren inte når fastställda mål. Två
av dessa mål kan sägas vara avhängigt läkartillgången. Mindre än 10
procent av patienterna ska vänta mer än 30 dagar till ett första besök på
mottagningen och andel patienter som efter tre besök har en fastställd
diagnos ska vara mer än 90 procent. Om vårdgivaren i genomsnitt under ett
år inte klarar dessa 2 mål så utfaller ett vite på ca 2,6 miljoner.
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