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Utmaning inom beroendevård m m
Ärendet
Maria Beroendecentrum har lämnat en utmaning avseende beroendevård,
som omfattar Maria Ungdom och s k Mini-marior, Beroendecentrum
Stockholms sydliga mottagningar, en specialistmottagning för patienter
med affektiva problem och en avdelning för somatiskt svårt sjuka
missbrukare. Maria Beroendecentrum har också utmanat
vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar.
Ärendet kommer att behandlas i centrala samverkansgruppen den 12 mars
2008.
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att Maria Beroendecentrums utmaning avseende öppenvårdsmottagningar
inom beroendevården tillstyrks och därmed beaktas i samband med
förestående upphandling inom beroendevården
att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med delårs- och
årsbokslut
Förvaltningens synpunkter
Den upphandling av Maria Beroendecentrums nuvarande verksamhet som
enligt LOU skall genomföras under våren 2008 är mycket omfattande.
Verksamhetens årsomsättning uppgår till ca 170 mkr och omfattar både
öppen och sluten vård, såväl akut som planerad. Detta måste tas i
beaktande vid ställningstagande till omfattningen av ytterligare
upphandlingar.
De verksamheter som anges i Maria Beroendecentrums utmaning omfattar
både vanliga öppenvårdsmottagningar och mer specialinriktade
verksamheter.
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Utmaningen avseende vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar har
genom HSN:s beslut i februari redan tillmötesgåtts.
Grundidén med att uppmuntra till utmaningar är att härigenom skapa
större mångfald inom sjukvården med fler alternativa vårdgivare. Start av
en specialavdelning, enligt förslaget i utmaningen, för somatiskt svårt sjuka
beroendepatienter får ses som en helt ny verksamhet vilken HSNförvaltningen har att ta ställning till.
En av utmaningarna avser en mottagning för patienter med affektiv
problematik. Upphandling av sådana verksamheter kommer att ske inom
vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Behovet av sådana
specialverksamheter bedöms vara större inom dessa verksamheter än inom
beroendevården.
Maria Beroendecentrum har i sin utmaning även anmält intresse för
ordinära öppenvårdsmottagningar inom beroendevården, samt för Maria
Ungdom och s k Mini-marior. Av dessa alternativ bör ordinära
öppenvårdsmottagningar prioriteras eftersom en sådan inriktning bäst
svarar mot syftena med utmaningar.
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