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Förslag att upphandla specialiserad beroendevård för vuxna
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att upphandla öppen- och sluten beroendevård
enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-25
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla öppen- och
sluten specialiserad beroendevård för vuxna samt

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag med
precisering av objektets omfattning.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 27 januari 2015 i slutlig
budget för 2015 att se över förutsättningarna för att förnya de
upphandlingar av psykiatrisk vård som har gjorts under senare år liksom
förutsättningarna för ytterligare upphandlingar.
De förändringar som krävs med anledning av genomförandet av framtidens
hälso- och sjukvård ska beaktas i förfrågningsunderlagen. Det inkluderar
bland annat väl sammanhållna vårdprocesser kring patientens samlade
vård- och omsorgsbehov och att vårdgivarnas uppdrag samt beskrivningsoch ersättningssystem stödjer nätverkssjukvårdens utveckling.
Den somatiska hälsan har fått större fokus, men behöver på olika sätt
förstärkas ytterligare inom den psykiatriska vården. Detta framför allt vad
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gäller de svårast psykiskt sjuka så att de får tillgång till somatisk sjukvård i
samma utsträckning som andra medborgare.
Generellt förväntas befolkningsökningen i Stockholms län, störst i åldrarna
20-35 år, medföra en ökad tillströmning av patienter. En kontinuerlig
metodutveckling för effektivare psykiatriska behandlingar och minskad
stigmatisering bidrar också till ökat vårdsökande.
Förvaltningen bedömer att en privat vårdgivare kommer att kunna
tillgodose behovet av den kompetens som behövs för att driva specialiserad
beroendevård för vuxna och medverka till att upprätthålla ett likvärdigt
vårdutbud av beroendevård i hela länet. Erfarenheter från tidigare
upphandlingar är goda med flera potentiella vårdgivare.
Befintlig upphandlad verksamhet vars avtal löper ut
Efter upphandling 2008 driver Capio Psykiatri AB beroendevård som
omfattar ett brett utbud av frivilligvård relaterad till alkohol och/eller
narkotika och/eller läkemedel.
Öppenvård
En öppenvårdsmottagning, belägen på Södermalm
Lokala integrerade öppenvårdsmottagningar
Södermalms beroendeteam drivs i samarbete med Södermalms
stadsdelsförvaltning och Södra Stockholms Psykiatri.
Beroendemottagningen i Sickla bedrivs i samarbete med Nacka kommuns
beroendevård och beroendemottagning i Gustavsberg i samarbete med
Värmdö kommun.
Akut- och heldygnsvård
Capio Maria tillhandahåller en akutmottagning med öppet dygnet runt,
en vårdavdelning för akut och planerad abstinensbehandling med
20 vårdplatser, en intagningsavdelning med 14 vårdplatser samt
mellanvårdsverksamhet med 6 vårdplatser för planerade inläggningar som
ett alternativ när behovet är mer än öppenvårdens utbud och när
slutenvårdens omhändertagande är för omfattande.
Sammanlagt 40 vårdplatser, samtliga belägna på Södermalm i Stockholm.
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Tilläggsuppdrag
Som tillägg till huvudavtalet driver Capio en alkohol- och hälsomottagning,
belägen i Sickla i Nacka kommun, som vänder sig till personer med
missbruksproblematik men utan att ha behov av samtidiga
socialtjänstsinsatser. Mottagningen startade våren 2014.
Ett andra tilläggsuppdrag avser öppenvårdsinsatser till boende på
Bandhagshemmen – ett hem för vård och boende beläget i Enskededalen
och Hägersten.
Kostnaden för avtalet inklusive tilläggsuppdraget uppgick till 174 miljoner
kronor år 2014. Antalet patienter uppgick till cirka 6300. Därutöver togs
535 patienter emot från andra län. Under året hade de ungefär 89 000
besök och 11 800 vårddygn. Antal besök är något lägre och antal vårddygn
något högre än avtalade volymer. Avtalskostnaden översteg den avtalade
taknivån något men där sänktes samtidigt ersättningen per prestation.
Verksamheterna enligt huvudavtalet startade 1 november 2010. Avtalet har
förlängts en gång och kan inte förlängas ytterligare efter den 31 juli 2017.
Pågående uppdrag och aktiviteter
Förvaltningen har ett antal uppdrag med anknytning till beroendevården
som kan komma att påverka förvaltningens förslag till
förfrågningsunderlag.
−

−
−

Beroendevårdens framtida struktur och innehåll ska utredas liksom
dess plats i Framtidsplanen och förutsättningar för fler integrerade
mottagningar mellan beroendevård och psykiatri.
Revidering pågår av den mellan kommunerna och landstinget
gemensamma policyn kring beroende- och missbruk.
Ett arbete pågår i samverkan mellan förvaltningen, polismyndigheten
och länets kommuner för att se över och utveckla omhändertagandet av
personer som omhändertagits enligt lag (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Arbetet
finansieras genom särskilda statliga projektmedel.

Ekonomiska konsekvenser
Förfrågningsunderlaget anpassas till gällande budgetram.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Förslaget bedöms inte få några miljökonsekvenser.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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