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Förlängning av avtal med PRIMA Barn- och
Vuxenpsykiatri Stockholm AB för vuxenpsykiatri i
nordöstra länet i Stockholm
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 15 september 2009 att
teckna avtal med PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB för
perioden 2010-03-01--2014-02-28. Avtalet kan förlängas i upp till tre år.
Förvaltningen föreslår i ärendet att avtalet förlängs med tre år, från 201403-01 till och med 2017-02-28.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-04-18
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med PRIMA Barn-och Vuxenpsykiatri
Stockholm AB om psykiatrisk öppen- och slutenvård med geografiskt
områdesansvar för det nordöstra länet i Stockholm, för tiden 201403-01 till och med 2017-02-28.

Förvaltningens motivering till förslaget
Avtalet omfattar psykiatrisk öppen- och slutenvård för vuxna, 18 år och
äldre, i det nordöstra länet omfattande kommunerna Danderyd, Täby,
Vallentuna, Österåker samt Lidingö och Vaxholm stad. Förra året ersatte
förvaltningen vårdgivaren med cirka 260 miljoner kronor för utförda
tjänster, varav hälften i fast och hälften i produktionsrelaterad ersättning.
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I övrigt har vårdgivaren enligt avtalet även möjlighet till målrelaterad
ersättning, efter uppfyllande av ett antal kvalitetsmått motsvarande 3,5
procent av den totala ersättningen. Kvalitetsmåtten består bland annat av
väntetider, tillgänglighet, andel patienter med minst ett läkarbesök per år,
hur väl vårdgivaren registrerar diagnoser vid läkarbesök samt hur väl
vårdgivaren registrerar besök enligt klassificerade vårdåtgärder (KVÅ). Den
totala måluppfyllelsen förra året var för PRIMA 94 procent vilket var näst
högst för samtliga åtta kliniker inom vuxenpsykiatri.
Mätningar av väntetider under det första kvartalet år 2013 visar att PRIMA
fortsatt har korta väntetider. Enligt mätningarna genomförs mellan 77 och
90 procent av alla patientbesök hos PRIMA:s mottagningar inom 30 dagar.
För andra vuxenpsykiatrikliniker varierar godkända väntetider från 51 till
93 procent. Det innebär att PRIMA har god följsamhet till kraven om
väntetider i avtalen.
Vårdgivaren har en hög telefontillgänglighet. PRIMA:s mottagningar har ett
genomsnitt på 98 procent i att besvara telefonsamtal inom godkänd tid.
Krav för att få målrelaterad ersättning är minst 90 procent.
Ytterligare ett kvalitetsmått som förvaltningen följer upp vårdgivarna med
är hur många patienter som fått minst ett läkarbesök per år. Målet för att få
målrelaterad ersättning är 80 procent. Flertalet av mottagningarna hos
PRIMA uppnådde detta mål förra året, vilket är i linje med de kliniker som
redovisar högst resultat.
I årsrapporter från Patientnämndens förvaltning sammanställs de klagomål
som patienter riktat mot psykiatriska kliniker i länet. I sammanställningen
för år 2012 noteras 28 klagomål hos PRIMAS mottagningar, eller tre
procent av de totala 978 klagomålen. Jämfört med andra
vuxenpsykiatriklinker är detta en relativt låg siffra. Likt andra kliniker
gällde de vanligaste klagomålen från patienter vård och behandling samt
kommunikation mellan behandlare och patient.
Av de patienter som fått öppenvård hos PRIMA är cirka 20 procent
hemmahörande i annat geografiskt område än nordost. I heldygnsvården är
cirka 10 procent folkbokförda i ett annat geografiskt område. Tendensen,
jämfört med andra kliniker, är att fler patienter söker till PRIMA än att
befolkningen i nordost söker till andra kliniker utanför det geografiska
området.
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I samband med nya avtal och nytt ersättningssystem år 2013 med kliniker
inom Stockholms läns sjukvårdsområde har även diskussioner förts med
PRIMA om att styra över till den nya ersättningsmodellen. Förvaltningens
inriktning är att i möjligaste mån även ersätta PRIMA enligt ny modell för
ersättning med start i början på år 2014.
Uppföljningsbesök har genomförts kontinuerligt hos vårdgivaren sedan
avtalsstarten. Resultatet av uppföljningarna innebär att förvaltningen har
ett fortsatt förtroende för vårdgivaren.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför oförändrade ekonomiska konsekvenser och kostnaden
uppgår till cirka 260 mkr per år.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön
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