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Landstingsstyrelsens
allmänna utskott

Hantering av utmaningar inom psykiatrisk vård
Ärendet
Landstinget har beslutat att införa flera metoder för att öka mångfalden av
vårdgivare. En av dessa metoder är utmaningsrätten, vilken innebär att en
externa intressent kan utmana landstingsdriven verksamhet genom att
lämna förslag som innebär att verksamheten kan drivas mer effektivt än i
dag. Detta ärende avser utmaningar inom den psykiatriska vården.
Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen den 30 oktober 2007
och kommer att tas upp för slutbehandling den 14 november 2007.
Förslag till beslut
Allmänna utskottet 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
Förvaltningens synpunkter
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.
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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.
Samråd i ärendet har ägt rum med HSN-förvaltningen och Stockholms läns
sjukvårdsområde.
Antalet utmaningar, inklusive intressenter för avknoppning, som hittills
inkommit till landstinget uppgår inom vuxenpsykiatrin till 22. Några av
dessa avser mindre specialverksamheter inom den psykiatriska vården
medan de flesta avser öppenvårdsmottagningar inom befintlig vårdstruktur. 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 barnoch 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.
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. Antalet upphandlingsobjekt bör fastställas av Hälso- och
sjukvårdsnämnden efter bedömning av bl a administrativ resursåtgång. För
att erfarenheter av olika sätt att organisera och bedriva den psykiatriska
vården skall vinnas bör upphandlingsobjekt med olika innehåll utformas.
Den översyn av psykiatrins inriktning och struktur som HSN-förvaltningen
nu genomför bör kunna lämna bidrag till upphandlingsunderlaget.
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Inkomna utmaningar (inkluderande avknoppningar) inom
psykiatrin per 2007-10-31

Vuxenpsykiatri
Psykiatrisk sektor
Öppenvårdsmottagningar
Mottagningsverksamhet, vissa diagnoser
Specialverksamheter

Antal
2
10
6
4

Totalt

22

Barn- och ungdomspsykiatri
Hel vårdenhet
Öppenvårdsmottagningar
Mottagningar, vissa diagnoser
Specialverksamheter

Antal
1
4
2
2

Totalt

9

