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Processen
Successiv avrapportering av läget i projektet
Avrapportering från tjänstemanna nivån (formellt)
 HSN den 27 mars => avrapporteras att-satser som
avser HSN i budget
 LS den 14 april => avrapporteras hela
framtidsplanen i särskild bilaga till budget
 Samtliga underlag och rapporter görs tillgängliga
Landstingsfullmäktige fattar beslut samband med
budgeten i juni
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Planering för SLL:s programkontor
2011
FHS
1.0
Arbete

FHS plan
utvecklas
‒ 40 000 svt

Beslut
‒ 300 000

övb
‒ 20 000 övb

Beslut
FHS fastslås

2012
FHS
2.0
Delprojekt
klara på
tjänstem
annanivå
ca sista
februari

Juni 2012:
Första omgång
beslut:
•profiler för
akutsjukhusen
•investeringar
vid och utanför
akutsjukhusen
• lokaler för
barnsjukvård

2013
FHS
3.0

2014
FHS
4.0

2015
FHS
5.0

Fortsatt arbete med att förfina FHS struktur
samt genomföra förflyttningar

Tillkommande struktur- och investeringsbeslut

2016
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Programkontoret o framtidsplanen
Programkontoret
Profiler
akut
sjukhusen
Forskning

Specialist
-centrum

Barn

Akut
Investeomhänder ringar
tagande

Psykiatri

Geriatrik

Hälsofrämjande

eHälsa

Personal
kompetens
försörjning

Rehab

Framtidsplanen 2.0

Nytt
uppdrag
utifrån
LFbeslut

Nytt
uppdrag
utifrån
LFbeslut

Nytt
uppdrag
utifrån
LFbeslut

Karolinskas
programkontor
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Försök att ha en bred, öppen och transparat
process - många ”rykten och påstående”…
Barnsjukvård på
Danderyd

Karolinska bestämmer
vilken vård det ska
vara på sjukhusen

Det blir ingen
akutmottagning
på NKS

Karolinska östra blir kvar/
inte kvar

Samarbetet med KI
fungerar inte
Psykiatrin ska flytta
till Bromma

ALB blir kvar i nuvarande
byggnad

Löwet blir dyrt
Produktionen kommer inte
att upprätthållas
om vi inte får göra
investeringarna
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Övergripande utmaningar
 Finansieringen
 Kapaciteten
 Styrningen
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Utmaning
finansiering

Hur öka effektivitet och
produktivitet
i hälso- och sjukvården?

Hur omfattande investeringar
kan göras?

Hur bör budgeten de närmaste åren
utformas för en rimlig ”inflygning”
för NKS?

Hur omfattande investeringar
kan göras i MT och IKT?

Hur säkra effektivitet i
investeringarna?

Hur utnyttja befintlig infrastruktur
på bästa sätt?

Hur kan omställningen
göras på bästa sätt?

Hur får vi en effektiv
hälso- och sjukvårdsstruktur?
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Utmaning
kapacitet

Hur ser kapaciteten ut under
omställningen?

Hur ska vi hantera de akuta flödena?

Hur ska barnsjukvården
organiseras?
Hur ska psykiatrin organiseras?
Vilken kapacitet ska finnas i respektive
akutsjukhus?
Hur ska geriatriken organiseras?
Vilken kapacitet ska finnas
vid specialistcentra?
Hur ska specialistcentra utformas?
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Utmaning styrning

Hur styr vi mot
en vård som sätter patienten först?

Hur får vi patienterna att
”gå rätt” i strukturen?

Hur skapas incitament för
att arbete med effektivitet
och produktivitet på alla nivåer?

Hur får vi en effektiv
gemensam IT-lösning?

Hur skapas incitament för utskiftning
från sjukhusen?

Hur skapas incitament för att
göra rätt investeringar?

Hur skapas incitament för ett nära
samarbete med specialistcentra
och andra aktörer?

Hur skapas incitament för att
utveckla bra E-tjänster?

Hur skapas incitament för en
effektiv omställning?

Hur ska avtalet med K se ut när
NKS finns?

