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Besvarande av skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om
behovet av konsekvensanalys inför beslutet om
upphandling av psykiatri Nordöst
Ärendet
I skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Birgitta Sevefjord (V)
att hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att göra en ordentlig
konsekvensanalys inför upphandlingen av den psykiatriska sluten och
öppenvården på Nordöst.
att i konsekvensanalysen beakta inkomna konsekvensbeskrivningar från
berörd verksamhet och brukar- och patientföreningar samt redovisa
konsekvensanalysen i god tid innan beslut om förfrågningsunderlaget ska
fattas

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens synpunkter
Landstingsfullmäktige beslutade den 9 december 2008 att upphandla
allmänpsykiatri för befolkningen i nordost.
Konsekvensbeskrivningar inför upphandlingen
Förvaltningen har i arbetet med att utarbeta förfrågningsunderlaget haft
samrådsmöten med berörda kommuner.
De behovsgrupper som kommunerna ser som angelägna är unga vuxna,
särskilt nämns de unga med självskadebeteende, personer med psykisk
sjukdom och samtidigt missbruk samt personer med neuropsykiatrisk
diagnos
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Förvaltningen har i kravspecifikationen tagit hänsyn till dessa synpunkter.
Samråd har även genomförts med brukar- och anhörigföreningarna.
Därvid framkom önskemål om att ge brukar- och anhörigföreningarna
möjlighet att på ett mer strukturerat sätt medverka i utvecklingen av
vården. Eftersom även slutenvården berörs av föreliggande upphandling
diskuterades hur patienter eventuellt skulle behöva förflyttas vid förändring
från frivillig vård till tvångsvård. RSMH och IFS har gemensamt yttrat att
man inte kan acceptera att patienter transporteras mellan olika sjukhus.
Så är inte heller tänkt, utan alla patientförflyttningar ska ske inom samma
byggnad på Danderyds sjukhus eftersom där kommer att finnas både
privata och landstingsdrivna vårdavdelningar. Noteras kan att det under
2008 inom Psykiatri Nordost var 28 patienter som vid sammantaget 30
tillfällen under pågående vårdtillfälle tvingades byta vårdform från frivillig
vård till tvångsvård.
Organisationerna framförde också att det är ett naturligare gränssnitt
mellan frivillig vård och tvångsvård såsom det är planerat i denna
upphandling, än en gränsdragning mellan öppen och sluten vård som var
fallet med förra årets upphandling av Psykiatri Sydost.
Förvaltningen har även inhämtat synpunkter från nuvarande vårdgivare om
de verksamheter som ska upphandlas samt tagit del av en skriftlig
konsekvensbeskrivning från psykiatri Nordväst.
Betydelsen av skriftliga samverkansöverenskommelser och tydliga skriftliga
rutiner mellan den privata vårdleverantören och landstingets enheter har
lyfts fram i kravspecifikationen.
I arbetet med att utarbeta kravspecifikation och utvärderingskriterier har
förvaltningen samarbetat med en extern medicinskt sakkunnig.
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