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Landstingsstyrelsen

Utmaningar inom psykiatrisk vård

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Allmänna utskottet föreslår utmaningar inom den psykiatriska vården skall utgöra
underlag för upphandlingar.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att utmaningarna avseende den psykiatriska vården skall utgöra underlag för upphandlingar
att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden fastställa antalet upphandlingar och dessas
innehåll
att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med delårs- och årsbokslut.
Stockholms läns landsting har beslutat införa flera nya modeller för att öka mångfalden av vårdgivare och utförare. Utmaningsrätten innebär att en extern aktör kan utmana landstingsdriven verksamhet genom att lämna förslag som innebär att verksamheten utvecklas och drivs mer effektivt än idag.
Även inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården finns problem med väntetiderna, som varierar kraftigt inom länet. Inom delar av länet får endast hälften av patienterna en besökstid inom fyra veckor.
Antalet utmaningar, inklusive intressenter för avknoppning, som hittills inkommit till
landstinget uppgår inom vuxenpsykiatrin till 22. Några av dessa avser mindre speci-
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alverksamheter inom den psykiatriska vården medan de flesta avser öppenvårdsmottagningar inom befintlig vård- struktur. Utmaningar har också inkommit avseende
delar av öppenvården, främst med inriktning mot patienter med depressions- eller
ångestproblem, efter mönster från vad som prövats i Skåne. Utmaning av en hel psykiatrisektor förekommer också.
Antalet utmaningar, inklusive intressenter för avknoppning, avseende barn- och ungdomspsykiatrisk vård uppgår hittills till 9. Dessa avser, liksom inom vuxenpsykiatrin, öppenvårdsmottagningar, specialverksamheter, öppenvårdsmottagning för vissa
diagnosgrupper och i ett fall en hel geografisk vårdenhet.
Väntetiderna inom den allmänpsykiatriska vården i länet är oacceptabelt långa. En
tredjedel av patienterna får vänta mer än fyra veckor på ett första besök. Telefontillgängligheten är därtill bristfällig. Produktiviteten bör kunna höjas och väntetiderna
därmed nedkortas. Erfarenheterna från andra vårdgrenar indikerar att de problem
inom psykiatrin som redovisats ovan skulle kunna minskas genom att fler vårdgivare
ges möjlighet att bedriva psykiatrisk vård på landstingets uppdrag.
Med utgångspunkt från utmaningarna föreslås att ett antal upphandlingsobjekt utformas och att antalet upphandlingsobjekt fastställs av Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Den översyn av psykiatrins inriktning och struktur som
genomförs nu bör kunna lämna bidrag till upphandlingsunderlaget, liksom även
tvärtom, utmaningar kan lämna bidrag till nytänkande inom den nuvarande
psykiatrins struktur.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Allmänna utskottet har den 12 november 2007; enligt landstingsdirektörens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen besluta att utmaningarna avseende den psykiatriska
vården skall utgöra underlag för upphandlingar, att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden fastställa antalet upphandlingar och dessas innehåll, att återrapportering av
vidtagna åtgärder sker i samband med delårs- och årsbokslut.
S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att avslå ärendet.
”Den särskilda ordningen med så kallade utmaningar är ett olämpligt arbetssätt för
att utveckla hälso- och sjukvården. Det övergripande syftet bakom arrangemanget
består endast av att åstadkomma privatiseringar som självändamål. Det understryks
av det faktum att det enbart är offentlig verksamhet som tillåts utmanas – aldrig en
befintlig privat entreprenad.
I det aktuella ärendet finns ingen analys av nuvarande problembild eller vilka olika
handlingsvägar som kan stå till buds för att ytterligare stimulera effektivitet och kvalitet inom psykiatrin.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat om en stor översyn av allmänpsykiatrins vision och uppdrag. Med förslaget att starta upphandlingar utifrån
inkomna utmaningar föregrips helt denna översyn. Det rimliga vore att avvakta
översynen och sedan bedöma vilka åtgärder som ska vidtas. Om eventuella
upphandlingar då ska övervägas bör de också kompletteras med att egen-regi anbud
upprättas.”
Raymond Wigg (mp) lät anteckna att han, om han haft rösträtt, skulle ha biträtt soch v-ledamöternas förslag.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 november 2007 bifogas (bilaga).
Ärendet har behandlats i Centrala samverkansgruppen den 14 november 2007.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 21 november 2007.

