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Förlängning av avtal med Capio Psykiatri AB om
beroendevård för vuxna
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 15 september 2009 att teckna
avtal med Capio Psykiatri AB. Avtalet är tecknat från den 1 november 2010
till och med den 31 oktober 2014 och kan förlängas med upp till 2 år och 9
månader. I ärendet föreslår hälso- och sjukvårdsdirektören att avtalet
förlängs med 2 år och 9 månader till och med den 31 juli 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2013-12-12
Förlängningsavtal
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 Capio Psykiatri AB om beroendevård
för vuxna i hela Stockholms län till och med den 31 juli 2017.

Förvaltningens motivering till förslaget
Capio Psykiatri AB, som är den del av koncernen Capio AB, erhöll ett avtal
om öppen och sluten beroendevård för vuxna i hela länet efter genomförd
upphandling från 2010-11-01 - -2014-10-31. Antalet avtalade
öppenvårdsbesök är 76 800 stycken per år i huvudavtalet. 2013 fick 6 800
patienter öppenvård. Slutenvården ersätts för 11 525 vårddygn per helår
och 1 980 patienter erbjöds slutenvård. Ersättningen för helår 2013 är
149 759 538 kr.
Slutenvården bedrivs på Södermalm och består av en beroendeakut som är
öppen dygnet runt alla dagar samt två vårdavdelningar. Avdelning 1 har 20
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vårdplatser och intagsavdelningen 14 platser. Mellanvården har 6 platser.
Under 2013 utfördes 110 neuropsykiatriska utredningar.
Öppenvården bedrivs främst på de lokalt integrerade mottagningarna med
stadsdelarna Södermalm, Enskede–Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck
med en gemensam mottagning vid Gullmarsplan samt med Värmdö och
Nacka kommuner. Öppenvård för metadon och
Subutex/Suboxonepatienter bedrivs främst på Södermalm i samma lokaler
som akuten och slutenvården.
Förvaltningen har löpande följt upp verksamheten. Uppföljningarna sker
enligt de sex kvalitetsområden som landstinget beslutat att all uppföljning
ska följa. Redovisningen av uppföljningen innefattar också redovisning av
resultat i patientenkäter och i förekommande fall undersökning av
telefontillgänglighet. Resultatet av uppföljningarna innebär att
förvaltningen har ett fortsatt stort förtroende för vårdgivaren.
Förvaltningen föreslår att nuvarande avtal förlängs till det slutdatum som
medges i avtalet, det vill säga till och med den 31 juli 2017. Capio Psykiatri
AB har genomfört uppdraget på ett mycket tillfredställande sätt.
Prestationerna i avtalet har uppnåtts för varje år, uppföljningsmålen har
uppfyllts till fullo och redovisade väntetider ligger inom de krav som
landstinget ställer.
Ekonomiska konsekvenser
Avtalet ryms inom befintlig budget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Nya målrelaterade krav i uppföljningsplanen ökar patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Avtalet medför oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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