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

att

godkänna avtalet med SLSO, Psykiatri Sydväst om psykiatrisk
specialistvård för vuxna för perioden 2011-01-01- 2011-12-31.

Förvaltningens motivering till förslaget
Vårdavtal med SLSO om psykiatrisk vård för vuxna löpte ut den 31
december 2010. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla
uppdraget till de vårdgivare som bedriver psykiatrisk vård. Den i 2010-års
avtal möjlighet att förlänga avtalet med ett år har därför inte nyttjats utan
ett helt nytt avtal tecknas from 2011.
Nyheter och förändringar
En anpassning till den utvecklade valfriheten inom psykiatrin som började
gälla den 1 januari 2011 har medfört att klinikerna numera ska vända sig
till befolkningen i hela Stockholms län. I varje vårdavtal finns dock ett
geografiskt områdesansvar angivet. I områdesansvaret ingår bl.a. att
säkerställa patientsäkerheten så att alla patienter får den psykiatriska vård
som erfordras. Vidare ingår att skriva vårdintyg samt att ha ansvar för att
ge konsultationer till vårdgrannar och kommunens socialtjänst inom det
geografiska området.
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Avtalet 2011 har utvecklats genom tydligare krav på vårdgivaren att särskilt
beakta vårdbehoven hos patienter
- som är suicidnära
- med psykossjukdom
- med affektiv sjukdom
- 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, beroende på
klinikstorlek, 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 stor sett
fördubblats. Beställda volymer 2011 har, i jämförelse med 2010, i öppen
vård ökat med 6 procent och i sluten vård ökat med 14 procent. Vid
förändringen av beställda volymer har vägts in den produktion som
kliniken presterade under 2010, strömningar av valfrihetspatienter och det
geografiska behovsindexet.
Ersättningen är som i tidigare avtal uppdelad på en fast uppdragsrelaterad
ersättning, en produktionsrelaterad ersättning och en målrelaterad
ersättning. I den fasta ersättningen ingår för den landstingsdrivna vården
en särskild ersättning för myndighetsutövningen. Myndighetsutövningen
innebär att utöva tvångsvård samt att ansvara för de rättsliga processer som
ingår i denna vård.
Den produktionsrelaterade ersättningen har sänkts enligt nedanstående
tabell
Vårdtjänst
Ersättning
Ny ersättning
2010
2011
Poängpris 1.0 i öppen vård
1085: 974: Vårddygn 1 i sluten vård
7000: 6000: Vårddygn 2-10 i sluten vård
5000: 4400: Vårddygn 11-> i sluten vård
4000: 3500: Den målrelaterad ersättning är i 2011-års avtal oförändrat 3,5 procent av
ersättningsramen.
Av de uppföljningsvariabler som finns i uppföljningsplanen är åtta variabler kopplade till
målrelaterad ersättning och om klinikerna inte når avtalad målnivå utdöms vite. De åtta
variablerna är:
- diagnosregistreringsgrad i öppen vård
- diagnosregistreringsgrad i sluten vård
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läkarkontakt/år
telefontillgänglighet, andel samtal inom godkänd tid
väntetider, andel väntande > 30 dagar
rapportering av väntetider till CVR (CentraltVäntetidsRegister)
andel mottagningar anslutna till Mina vårdkontakter på Vårdguiden
uppdaterad information på Vårdmarknad på Vårdguiden

I den målrelaterade ersättning ingår också miljöcertifiering med 0,5 procent
Som målrelaterad ersättning finns även en bonus som i årets avtal utdelas
till de kliniker som 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).
Ersättningsramen för Psykiatri Sydväst 2011 är 366 938 000 kr, vilket är en
ökning med 9 248 000 kr eller 1,62 procent jämfört med år 2010.
Ekonomiska konsekvenser
Medel finns avsatta i budget.
Konsekvenser för patientsäkerheten
Oförändrad.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Oförändrad.
Miljökonsekvenser av beslutet
Oförändrade.
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