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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna förslag till avtal mellan socialnämnden och Region Uppsala avseende psykosvårdens 
beroendeteam under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31, 1 805 000 kr. 
 
 
Ärendet 
Uppsala kommun och Region Uppsala har delat på finansieringen av psykosvårdens 
beroendeteam sedan 2006. I beroendeteamets insatser ingår sociala stödinsatser och 
medicinsk vård. Arbetsgivaransvaret för verksamheten ligger hos Akademiska sjukhuset.  
 
Psykosvårdens beroendeteam vänder sig till en målgrupp med psykossjukdom eller bipolär 
sjukdom och en beroendeproblematik med substansberoende. Samarbetet mellan Region 
Uppsala och kommunen om målgruppen går tillbaka till psykiatrireformen på 1990-talet och 
den uppdelning som då gjordes mellan landstinget och kommunen. Beroendeteamet ingår i 
sektionen för psykosvård och rättspsykiatri.  
 
Psykosvårdens beroendeteam erbjuder medicinsk vård och socialt stöd till målgruppen. 
Insatserna ges integrerat och samordnat. Målgruppens särskilda svårigheter gör det viktigt 
med samordnade insatser. Samverkan med närliggande verksamheter som beroendepsykiatrin 
och socialtjänstens beroendevård är av stor betydelse. Beroendeteamet har en mottagning vid 
ingång 10 på akademiska sjukhuset. Hembesök och uppsökande verksamhet är viktiga delar i 
arbetet. Teamets insatser syftar till att den enskilde ska få en bättre psykisk hälsa och ett 
minskat missbruk. Organisatoriskt arbetar beroendeteamet i gränslandet mellan psykosvården 
och beroendepsykiatrin och kommunens omsorgsnämnd och socialnämnd. Mot bakgrund av 
att målgruppens huvudsakliga svårigheter utgörs av beroende och missbruk så bedöms 
målgruppen tillhöra socialnämndens ansvar. De insatser som målgruppen kommer till del 
genom beroendeteamet och som är kommunens ansvar är sociala stödinsatser som förebygger 
allvarligt missbruk. Genom insatserna från beroendeteamet så kan mer genomgripande och 



kostsamma vårdinsatser undvikas. Insatserna ger enskilda patienter möjlighet att klara ett eget 
boende eller ett gruppboende.  
 
Psykosvårdens beroendeteam är en del i närvårdssamverkan mellan Region Uppsala och 
Uppsala kommun. Beroendeteamet fyller en viktig funktion med stöd till en utsatt målgrupp. 
Det integrerade arbetssättet har visat sig framgångsrikt och särskilt gentemot en målgrupp 
med en allvarlig psykisk sjukdom och ett missbruk. Förvaltningen föreslår en fortsättning 
med ettårigt avtal och en översyn av verksamhetens organisatoriska styrning samt 
kostnaderna för verksamheten.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Psykosvårdens beroendeteam finns med i planeringen av mål och budget för 2019 och 
finansieras via kommunbidraget. För 2018 uppgår ersättningen till 1 769 tkr. Sedan avtalet 
2014 har det skett en årlig uppräkning av ersättningen med en procent. Med en procents 
uppräkning blir kostnaden för 2019 1 805 tkr. 
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Parter 
Uppsala kommun, genom socialnämnden, och Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, 
verksamhetsområde psykosvård.  
 
Uppdrag 
Psykosvårdens beroendeteam vänder sig till personer som har en psykossjukdom eller bipolär 
sjukdom, samt en pågående missbruks- och beroendeproblematik. Verksamheten ska erbjuda 
ett strukturerat stöd av lågtröskelkaraktär samt insatser för att förbättra personens hälsa och 
sociala situation.  
 
Avtalet är begränsat till verksamhet i Uppsala kommun.  
Insatserna ska samordnas med befintliga resurser inom Uppsala kommun och Region 
Uppsala.  
 
Avtalstid 
Detta avtal gäller 2019-01-01 – 2019-12-31.  
Under året ska en dialog föras mellan Uppsala kommun och Region Uppsala om fortsatt 
verksamhet och organisatorisk styrning. En uppsägning av avtalet ska meddelas av respektive 
part senast den 31 mars. 
 
Kontaktpersoner 
Kontaktperson för Region Uppsala: Tarja-Leena Kirvesniemi 
Kontaktperson för Uppsala kommun: Ulf Eiderbrant 
Dessa personer svarar för de löpande kontakterna under avtalstiden.  
Kontaktpersonerna ingår i styrgruppen.  
 
Styrgrupp 
Styrgruppen består av representanter från psykosvården vid Akademiska sjukhuset, och 
socialförvaltningen. Styrgruppen träffas en gång per år under avtalsperioden samt då behov 
finns.  
 
Avtalshandlingar 

1. Detta avtal 
2. Verksamhetsbeskrivning 
3. Tjänstebeskrivning samordnare 

 



 
Uppsägning av avtalet 
Ömsesidig uppsägning av detta avtal är 9 månader.  
 
Uppföljning 
Verksamheten lämnar statistik vid styrgruppens möten samt vid delårsbokslut och bokslut.  
Verksamhetens volymer anges i en åldersgruppering, 18-40 och över 40; könsfördelning; 
boende i egen lägenhet eller särskilda boenden. 
Vid årsbokslut ska en kvalitetsuppföljning redovisas avseende avvikelser och behov 
förbättringar avseende vårdkvalitet.  
 
Ersättning 
Den överenskomna ersättningen från Uppsala kommun för 2019 är 1 805 000 kr. Av 
ersättningen avser 73 procent lönekostnader och 27 procent hyra och andra omkostnader. 
Årlig uppräkning av ersättningen ska ske med 1 procent.  
 
Ersättningen från kommunen utgör hälften av den totala kostnaden. Region Uppsala svarar för 
den andra hälften av kostnaderna. Region Uppsala fakturerar socialnämnden tertialvis.  
 
Godkännande 
Avtalet äger giltighet efter parternas godkännande.  
 
Underskrift 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt.  
 
 
 
Uppsala 2018-   Uppsala 2018- 
 
För Uppsala kommun   För Region Uppsala 
 
 
 
 
Ordförande socialnämnden   sjukhusdirektör, 
    Akademiska sjukhuset 



 

 

Psykosvårdens beroendeteam 20170101 – 20180531 
Psykosvårdens beroendeteam personal 
Psykosvårdens beroendeteam består av 1 specialistsjuksköterska, 2 skötare och 1 beroendeterapeut. Teamet 
bemannas vidare med specialistläkare i psykiatri en dag/vecka. Psykosvårdens beroendeteam har vid behov 
tillgång till kurator, psykolog och arbetsterapeut som alla utgår från psykosmottagning A eller B.  
Patientgruppen 
Patientgruppen består idag av 33 patienter, 10 kvinnor och 23 män. 
Diagnoser vid psykosvårdens beroendeteam 

• Patienter med psykos- eller schizofrenidiagnos: 24 (18 schizofreni) 
• Patienter med bipolärsjukdom: 6 
• Patienter med schizoaffektiv sjukdom: 1 
• Patienter med ångestsyndrom: 1 
• Patienter med ADHD: 4 

 
• Patienter med samsjuklighet autismspektrumstörning: 3 

 
• Patienter med alkoholbruksdiagnoser: 10 
• Patienter med blandmissbruksdiagnoser: 16 
• Patienter med cannabisdiagnoser: 8 
• Patienter med amfetaminmissbruksdiagnoser: 2 

Slutenvårdstillfällen 
• Under perioden 20170101 – 20180531 har 10 unika patienter vårdats inom den psykiatriska slutenvården.  
• Ett fåtal av dessa har vårdats upprepade gånger inom den psykiatriska slutenvården under denna period 

och ger därför en sammanlagd summa på 16 slutenvårdsinläggningar.  
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