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Förlängning av avtal med Landstinget Sörmland om
rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård vid
Regionsjukhuset Karsudden
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 18 mars 2013 beslutat att teckna
avtal med Landstinget Sörmland om rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk
tvångsvård. Avtalet är tecknat för perioden 1 januari 2013 till och med
31 december 2015 med möjlighet till förlängning i högst tre (3) år, ett år i
taget. Förhandlingar om förlängning är avslutade och resulterade i
föreliggande avtalsförslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2015-02-17
Avtal med bilagor
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 Landstinget Sörmland,
organisationsnummer 232100-0032, om rättspsykiatrisk vård och
psykiatrisk tvångsvård vid Regionsjukhuset Karsudden för tiden 1
januari 2016 till och med 31 december 2018 med möjlighet till
förlängning med högst tre (3) år, minst ett år i taget.

Förvaltningens motivering till förslaget
Förvaltningen har löpande följt upp verksamheten. Uppföljningarna sker
enligt de sex kvalitetsområden som landstinget beslutat att all uppföljning
ska följa. Resultatet av uppföljningarna innebär att förvaltningen har ett
fortsatt stort förtroende för vårdgivaren.
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Mot bakgrund av strukturen och omfattningen av den rättspsykiatriska
vården och den psykiatriska tvångsvården i Stockholms läns landsting finns
ett fortsatt behov av den vård som erbjuds av Regionsjukhuset Karsudden.
Genom en avtalsförlängning på tre (3) år erhålls stabilare förutsättningar
för vården.
Avtalet följer de gemensamma uppdragsbeskrivningar som tidigare
fastställts. Avtalet med bilagor är oförändrade förutom förlängd
avtalsperiod, smärre redaktionella ändringar och förtydliganden samt en
viss uppräkning av ersättningsnivåerna för att kunna träffa ett treårsavtal.
Landstinget Sörmland beslutade den 11 mars 2015 att godkänna
avtalsförlängningen och att teckna avtal med Stockholms läns landsting.
Ekonomiska konsekvenser
Den totala avtalskostnaden för år 2015 bedöms bli 126,2 miljoner kronor,
förutsatt samma beläggning som år 2014. Med samma förutsättning
bedöms avtalskostnaden, exklusive prisjustering enligt avtalet, bli 137,7
miljoner kronor år 2016.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Avtalsförlängningen innebär sannolikt en förbättrad patientsäkerhet under
avtalsperioden i och med att Regionsjukhuset Karsudden genomgår en
modernisering med förbättrade fysiska förhållanden för patienterna.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Avtalsförlängningen får inga ändrade konsekvenser för jämställd och jämlik
vård.
Miljökonsekvenser
Avtalsförlängningen bedöms inte få några ändrade miljökonsekvenser.
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