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Tilläggsavtal om förlängning av vårdavtal om barn- och
ungdomspsykiatrisk vård och behandling med
Stockholms läns sjukvårdsområde för 2011-2012
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller förlängning under år 2011 och 2012 av två tilläggsavtal till
grundavtal daterat 2009-04-28 med BUP-divisionen inom Stockholms läns
sjukvårdsområde. Avtalen avser länsgemensam och lokal barn- och
ungdomspsykiatrisk vård.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-02-03
Två tilläggsavtal till vårdavtal daterat 2009-04-28 om lokal barn- och
ungdomspsykiatrisk vård respektive länsgemensam barn- och
ungdomspsykiatrisk vård.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna förlängning av avtalet med BUP-divisionen, Stockholms
läns sjukvårdsområde för perioden 2011-01-01- - 2012-12-31 avseende
länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård

att

godkänna förlängning av avtalet med BUP-divisionen, Stockholms
läns sjukvårdsområde för perioden 2011-01-01- - 2012-12-31 avseende
lokal barn- och ungdomspsykiatrisk vård

1 (5)

HSN 0812-1500
HSN 0812-1498

2 (5)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-02-03

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Beställningen till barn- och ungdomspsykiatriska divisionen (BUP-divisionen) omfattar två avtal, ett för lokal vård (BUP-mottagningar) och ett för
länsgemensam verksamhet. Det lokala avtalet är i sin tur uppdelat i fyra
delbeställningar, ett för varje verksamhetsområde. Det länsgemensamma
avtalet består av tre delverksamheter, mellanvård, klinikvård inkl behandlingshemsvård och specialmottagningar.
Befolkningen 0-17 år uppgick år 2009 till ca 372 400 (varav ca 49 procent
är flickor och 51 procent är pojkar) i de kommuner där BUP-divisionen har
ett områdesansvar och till ca 439 000 i hela länet.
Antalet nya ärenden med frågeställning ADHD eller autismspektrumtillstånd har ökat med ca 30 procent årligen de senaste åren. Det har medfört att det varit svårt att minska väntetider för utredning och behandling
trots omprioriteringar inom verksamheten, kompetenssatsningar och
tilläggsbeställningar.
Förstärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin
Regeringen har träffat överenskommelser med SKL om kortare vårdgarantitider för barn och unga med psykisk ohälsa än de som är fastställda i
Hälso- och sjukvårdslagen och i förordningen om vårdgaranti. Överenskommelsen mellan SKL och regeringen innehåller möjlighet för landstinget
att få del av ett statligt bidrag under förutsättning uppsatta mål för tillgänglighet uppnås.
År 2011 är målnivån 0-7-30-30, dvs den nivå som parterna tidigare enats
om att man skulle uppnå år 2011. Till skillnad från den författningsreglerade vårdgarantin som gäller första besök och behandling på specialistnivå,
omfattar vårdgarantitiderna om förstärkt vårdgaranti för barn och ungdomar även en garantitid för fördjupad utredning på specialistnivå.
HSNf bedömer att det kommer att vara störst svårigheter att uppnå vårdgarantitiderna för fördjupad utredning och behandling av frågeställningarna ADHD och autismspektrumtillstånd på grund av den stora ökningen
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av just dessa ärenden. Den höjda ambitionsnivån för tillgänglighet till barnoch ungdomspsykiatri har medfört utökade volymer i årets avtal.

Förlängning av avtal om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk
vård för år 2011
Avtalet omfattar fjorton lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Det är en förlängning av år 2009 års avtal. Avtalet innehåller ingen
pris- och löneuppräkning för år 2011. Antalet 0-17-åringar ökade med 1,7
procent (drygt 6000 barn) jämfört med året innan i de områden där BUPdivisionen har områdesansvar.
För att kunna hålla samma tillgänglighet till första besök som tidigare har
beställningen utökats för att kompensera för befolkningsökningen.
Fler utredda och diagnostiserade barn har lett fram till ett stort ökat behov
av läkemedelsbehandling för ADHD varför en utökad beställning för detta
varit nödvändig. Den utökade beställningen kommer att gälla från 1 april
2011 och för helt år 2012.
Sammantaget medför befolkningsökningen samt att fler får läkemedelsbehandling att antalet aktuella patienter förväntas uppgå till ca 4,8 procent
av åldersgruppen år 2011, dvs knappt 18 000 barn. Det innebär en förväntad ökning med drygt 1500 aktuella patienter jämfört med tidigare, en
ökning med ca 10 procent.
Den målrelaterade ersättningen uppgår till 3,5 procent och vite utgår om
målen inte uppfylls. Ambitionsnivån har höjts för de kvalitetsindikatorer
som är kopplade till den målrelaterade ersättningen.
Ersättningen för avtalet uppgår till drygt 321 mkr år 2011 om beställda volymer uppfylls till 100 procent och om målnivåerna för alla kvalitetsindikatorerna uppnås fullt ut. Det innebär en ökning på ca 3 procent. Volymerna uppgår år 2011 till 207 200 poäng, en ökning med ca 3 procent.
I januari 2010 fattade HSN beslut om att landstinget ska medverka i tre av
länets barnahus/barncentrum, Kungsholmen, Sollentuna och Huddinge.
Ett tilläggsavtal om BUPs medverkan i dessa tre barnahus/barncentrum
har tecknats för del av år 2010 och hela år 2011. För år 2011 uppgår ersättningen till 2 mkr.
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Ersättningsmodellen som infördes 1 januari 2009 innebär att volymer utöver det tak som finns i avtalet endast ersätts med 10 procent av den rörliga
ersättningen. För att åstadkomma ett utbud i nivå med behovet för ADHD/autismspektrumutredningar är det möjligt för vårdgivaren att öka volymerna av neuropsykiatriska utredningar och behandlingsinsatser utöver de
nivåer som finns i ordinarie avtal genom tilläggsvolymer som ersätts fullt
ut.

Förlängning av avtal om länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Avtalet omfattar klinikvård, mellanvård och specialmottagningar som är
länsövergripande verksamheter som har ett uppdrag för hela länets befolkning inklusive barn som bor i kommuner där Tiohundra eller privata vårdgivare har områdesansvar. Antalet 0-17-åringar ökade med 1,5 procent i
hela länet jämfört med året innan.
Avtalet är en förlängning av år 2010 års avtal och innehåller smärre justeringar i förhållande till detta. Avtalet innehåller ingen pris- och löneuppräkning för år 2011.
Beställda volymer har utökats med 1,5 procent vilket motsvarar befolkningsökningen i hela länet. Ambitionsnivån har höjts för de kvalitetsindikatorer som är kopplade till den del av ersättningen som är målrelaterad.
Ersättningen för länsgemensam barn- och ungdomspsykiatriska vård uppgår till totalt drygt 284 mkr för år 2010 om beställda volymer uppfylls till
100 procent och om målnivåerna för alla kvalitetsindikatorerna uppnås fullt
ut. Det är en ökning med ca 2,5 procent.
Av 284 mkr avser ca 131 mkr klinikvård som förutom heldygnsvård och
dagvård även innehåller akutmottagning inkl telefonrådgivning samt ett
specialistteam för ungdomar med psykos- och bipolär sjukdom. Avtalet
med klinikvården omfattar drygt 400 barn/ungdomar, drygt 6000 vårddygn i heldygnsvård eller klinikansluten dagvård samt ca 1250 akuta besök
för drygt 800 patienter som besöker akutmottagningen. Ca 20,8 mkr avser
köpt vård vid behandlingshem.
Ca 69 mkr avser den länsgemensamma öppenvården, specialmottagningar,
som utgörs av ett flertal olika små verksamheter. En utökad beställning för
barn med allvarligt självskadebeteende har gjorts på grund av ökat efter-
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frågetryck. Behandling för unga sexuella förövare övergår från projekt till
ordinarie verksamhet.
Knappt 63 mkr avser mellanvård, som utgörs av fyra funktioner som ger
insatser till barn som har större behov än vad öppenvårdsmottagning kan
ge men som inte behöver slutenvård. Det kan t ex röra sig om behandling i
hemmet.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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