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Förlängning av vårdavtal med Prima barn- och
vuxenpsykiatri om vuxenpsykiatrisk
öppenvårdsverksamhet med områdesansvar i
Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att förlänga vårdavtalet med Prima barn- och
vuxenpsykiatri när det gäller vuxenpsykiatrisk öppenvårdsverksamhet med
områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-12
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 förlänga nuvarande avtal
med Prima barn- och vuxenpsykiatri om vuxenpsykiatrisk öppenvård
med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen
med ett år, till och med den 4 maj 2018.

Förvaltningens motivering till förslaget
Prima barn- och vuxenpsykiatri (Prima) bedriver sedan den 5 maj 2013
öppenpsykiatrisk vård för vuxna med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen,
Älvsjö och Skärholmen. Avtalet gäller till och med den 4 maj 2017 och kan därefter
förlängas en eller flera gånger upp till en maximal tid av tre år. Förvaltningen ska i
så fall skriftligt påkalla förlängning senast nio månader före avtalstidens utgång,
vilket infaller den 3 augusti 2016.
Prima driver en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Liljeholmen och ett psykosteam
i Gröndal för omhändertagande av nyinsjuknade i psykos och långtidssjuka. I
Primas områdesansvar ingår bland annat att vid behov göra vårdintygsbedömningar
enligt lag om psykiatrisk tvångsvård för personer som vistas i stadsdelarna
Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt ge konsultationer till
vårdgrannar i det geografiska området.
Avtalsuppföljningen av Prima har haft fokus på kvalitet och tillgänglighet, volymer
och kostnader. Resultatet av uppföljningen 2013 till och med 2015 av
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kvalitetsindikatorer som har varit kopplade till målrelaterad ersättning visar att
Prima förbättrat sina resultat successivt och nu överträffar lägsta kvalitetsnivå för
sex av sju kvalitetsmått. Mätning av telefontillgänglighet genomförs vartannat år och
mätningen år 2014 resulterade i att Prima överträffade lägsta kvalitetsnivå när det
gäller att besvara samtal inom godkänd tid. Förvaltningen har som ett
utvecklingsarbete i samverkan med olika vårdgivare, bland annat Prima, arbetat för
en ökad rapportering till de nationella kvalitetsregistren. Syftet är att öka kvaliteten i
vården och ge möjlighet till jämförelser med andra vårdgivare. Prima uppnådde
2015 lägsta målnivå för rapportering till nationella kvalitetsregister och erhöll
målrelaterad ersättning i form av bonus.
När det gäller volymer och kostnader visade avtalsuppföljningar att mottagningen
Liljeholmen rapporterade fler besök än avtalad nivå. Ökningen var så stor att en
revision genomfördes för att förklara volymökningen och få ett underlag till
beställningen 2015. Revisionsresultatet visade att Prima felrapporterat vårdtjänster
men att det också fanns otydligheter i förvaltningens regelverk för rapportering.
Som ett resultat av revisionen ingick Stockholms läns landsting (SLL) och Prima ett
förlikningsavtal i januari 2016 med skyldighet för Prima att återbetala ersättning till
SLL. Förvaltningen har beslutat att genomföra en ny revision av Prima som kommer
att påbörjas under 2016.
Förvaltningen föreslår att avtalet med Prima förlängs med ett år dels med anledning
av positivt resultat av genomförda uppföljningar och dels för att kunna ta hänsyn till
resultatet av den förnyade revisionen vid ställningstagande kring eventuell
ytterligare förlängning.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för avtalet ryms inom beslutad budget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Förslaget innebär oförändrade konsekvenser för miljön.
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