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Vårdavtal beroendevård för vuxna 2011, Stockholms
läns sjukvårdsområde, Beroendecentrum Stockholm
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller 2011 års avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO), Beroendecentrum Stockholm, om specialiserad beroendevård för
vuxna, 18 år och äldre.
Avtalet gäller för tiden 2011-01-01 till och med 2011-12-31 med möjlighet
att förlänga 2 år, ett år i taget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-02-03
Vårdavtal daterat 2011-02-03 om beroendevård för vuxna inkl bilagor
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna avtal med SLSO, Beroendecentrum Stockholm, om
specialiserad beroendevård för vuxna för perioden 2011-01-01 -2011-12-31.

Förvaltningens motivering till förslaget
Vårdavtal med SLSO om specialiserad beroendevård för vuxna löpte ut den
31 december 2010.
Nyheter och förändringar
Samarbetet med kriminalvården utökas i enlighet med bla riktlinjerna i den
antagna Missbrukspolicyn. Tre olika samarbetsområden har identifierats:
- en ny mottagning i samarbete med frivården för män med
missbruk/beroende som dömts för relationsvåld
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-

mottagning för patienter som dömts för grov rattonykterhet
Neuropsykiatriska utredningar och behandling för kvinnor och män
på fängelser och inom frivården.

Avtalet 2011 har utvecklats genom tydligare krav på vårdgivaren att särskilt
beakta vårdbehoven hos patienter
- som är suicidnära
- med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk
- med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Vidare ska vårdgivaren särskilt beakta vårdbehoven hos åldersgrupperna
- unga vuxna 18 till och med 24 år
- äldre personer, 65 år och äldre
För nämnda patient- och åldersgrupper skall vårdgivaren, i sitt vårdutbud
erbjuda särskild mottagning eller särskilt team.
För att möta det kraftigt ökade behovet av utredningar av neuropsykiatriska
funktionshinder så har beställningen av denna vårdtjänst i stort sett
fördubblats.
Beställda volymer 2011 har, i jämförelse med 2010, i öppenvård ökat med
7,4 procent och i slutenvård minskat med 14,8 procent.
Ersättningen är som i tidigare avtal uppdelad på en fast uppdragsrelaterad
ersättning, en produktionsrelaterad ersättning och en målrelaterad
ersättning.
Den produktionsrelaterade ersättningen har förändrats enligt
nedanstående tabell
Vårdtjänst
Ersättning
Ny ersättning 2011
2010
Poängpris 1.0 i öppen vård
960: 910: Vårddygn 1 i sluten vård
5500: 5500: Vårddygn 2-6 i sluten vård
4400:4400: Vårddygn 7-> i sluten vård
2750:2750: Vårdygn 1 slutenvård akutavd*
8500:Vårddygn 2-6 i slutenvård akutavd* 6800: Vårddygn 7-> slutenvård akutavd*
4250:*Ny för 2011
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Den målrelaterade ersättningen är i 2011-års avtal oförändrat 3,5 procent
av ersättningsramen. Av de uppföljningsvariabler som finns i
uppföljningsplanen är 8 variabler kopplade till målrelaterad ersättning om
Beroendecentrum Stockholm inte når avtalad målnivå. Vite i årets avtal
finns t ex om Beroendecentrum Stockholm inte börjar KVÅ-registrera.
KVÅ är en av Socialstyrelsen förvaltad nationell klassifikation av
åtgärder utförda inom hälso- och sjukvården och används bl.a.vid den
obligatoriska rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister, (PAR).
De 5 variablerna där vite finns är:
- diagnosregistreringsgrad i öppen vård efter första läkarbesöket
- suicidförebyggande åtgärder
- KVÅ-registrering öppenvård
- KVÅ-registrering i slutenvård
- andel genomförda vårdplaner
I den målrelaterade ersättning ingår också miljöcertifiering med 0,5 procent
Bonusersättning finns på 3 variabler:
- Andel patienter som erbjuds och accepterar behandling i Smaditverksamheten. (Smadit-verksamheten är en samverkan mellan
beroendevården, polisen, tullen, Trafikverket, Transportsstyrelsen
m fl mot rattonykterhet)
- Bonus för lokal mottagning för att vårda patient som först kommit
till akutmottagningen
- kompetenshöjning inom verksamheten genom anställning av fler
vidareutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter. Dessutom om fler
färdigutbildade psykiatriker anställs.
Ersättningsramen för Beroendecentrum Stockholm år 2011 är c:a 426,9 mkr,
vilket är en ökning med c:a 12,3 mkr. I denna ingår dels en volymökning, dels
en fördubbling av neuropsykiatriska utredningar samt en ny satsning på vård
för kriminalvårdspatienter.
Ekonomiska konsekvenser
Medel finns avsatta i budget.
Konsekvenser för patientsäkerheten
Oförändrad.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Oförändrad.
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Miljökonsekvenser av beslutet
Oförändrade.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Olle Olofsson
Avdelningschef
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