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Uppdrag i landstingsfullmäktiges budget 2007 som fortsätter 2008 för hälsooch sjukvården i Stockholms läns landsting
Uppdrag i budget 2007

Handlingsplan

Tidsplan

Ta fram strategi för att uppnå
jämlik och jämställd vård.
Vårdresultaten ska analyseras och
utvärderas utifrån mäns
respektive kvinnors villkor.

Handlingsprogrammet införs
systematiskt i vårdarbetet.

HSN fattade den 4
mars 2008 beslut om
handlingsprogram.

Patienten ska få aktiv hjälp av
sjukvården att söka sig till
vårdgivare med kort väntetid.

Är sedan 2006 reglerat i
allmänna villkor och gäller för
alla avtal som därefter
tecknats.
Projekt om 0 köer i vården
utöver vårdgarantin påbörjas
januari 2008.

Information i HSN
april 2007

Den av Stockholms läns landsting
antagna Folkhälsopolicyn ses
över och utvecklas.

Uppdraget ligger på Cefam
arbete pågår och beräknas
avslutas 2009.

Kommentar

Ärendet behandlades
i HSN december
2007.
Avrapportering sker
månadsvis till
HSLG.
Ärende till LF
augusti 2008.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007

Reviderad 2008-06-30

Handlingsplan
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Tidsplan

Samverkan med andra aktörer i
samhället som kan bidra till ett
hälsosammare Stockholms län.

Uppdrag från HSLG. I slutet
av december 2007 möte där
nätverk med deltagare från
HSN-förvaltningen, CFF,
Länsstyrelsen, KSL samt
Försäkringskassan
konstituerades.
Kartläggning gjorts inom
ramen för KFA:s bildande.
Även tagits upp i RUFS av
Forum

Kartläggning av
pågående aktiviteter,
Forums och HSNförvaltningen,
presenteras under
hösten 2008.

Inför trygghetskvitto för äldre.

Uppdraget ligger i
geriatriköversynen som är
avslutad. Arbetet med
införandet av trygghetskvitto
pågår.

HSN fattade den 29
april 2008 beslut om
geriatriköversynen
och framtida
uppdrag.

Särskilda äldreteam kan
organiseras inom närsjukvården.

Uppdraget ligger i
geriatriköversynen som är
avslutad. Arbetet med att följa
upp och utvärdera äldreteamen
pågår.

Avrapportering vid
regelbundna
styrgruppsmöten.

Kommentar
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
Fortsätt utveckla direktintag av
äldre på geriatriken för att
undvika onödiga besök på
akutmottagningarna.
En översyn av den psykiatriska
vårdens uppdrag, organisation
och kostnadsläge, öka
entreprenörers möjlighet att
medverka till en förbättrad
psykiatri, utredning om behov av
ytterligare utbyggnad inom
psykiatrin, både inom vuxenbarn- och ungdomspsykiatrin.
Fortsätt utveckla kvaliteten i
förlossningsvården, som ska vara
trygg och utgå från varje familjs
behov.
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Handlingsplan

Tidsplan

Uppdraget ligger i
geriatriköversynen som är
avslutad. Arbete pågår med att
införa ett bonus och vites
system.
Översynen är avslutad och
arbetet med att implementera
slutsatserna pågår.

HSN fattade den 29
april 2008 beslut om
geriatriköversynen
och framtida
uppdrag.
HSN fattade den 5
februari 2008 beslut
om psykiatriöversynen och
framtida uppdrag.

Ingår i uppdrag för
auktorisation i inom
förlossningsvården. Styrgrupp
har haft sitt första möte och
arbetet påbörjat med
auktorisation av förlossningar,
vilket innebär att regelbok tas
fram, en kvalitetsutveckling
med deltagande av såväl
beställare som
vårdproducenter. Dessutom
kommer en beställarrevision
gällande MVC och deras
användning av ultraljud att
göras.

Ärende till HSN
september 2008.
Beställarrevision
påbörjades i februari
2008.

Kommentar

Arbetet med förlossningsvårdkedjan pågår.
Dessutom har ett arbete påbörjats gällande
obstretiska U-ljud, upphandling eller vårdval
diskuteras.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
En platsgaranti inom
förlossningsvården utvecklas.

En vårdkedja inom MVC,
förlossnings-eftervård, fortsätter
att utvecklas.

BB-vårdens innehåll utvecklas.

En översyn och fortsatt
utveckling görs av DRGsystemet. Jämförbarheten mellan
sjukhusen ska öka. Hänsyn ska
tas till sjukhusen och andra
vårdgivares olika uppdrag.
Ersättningsnivåerna ska i
möjligaste mån vara
konkurrensneutrala.

Reviderad 2008-06-30

Handlingsplan
Hur ser handlingsplanen ut och
hur utvecklar vi platsgarantin
Sker inom ramen för
auktorisation och blir ej en
garanti utan prioriterad
förlossningsplats erbjuds.
Hanteras inom ramen för
kommande auktorisation.
Se ovan. Arbetet påbörjat novdec 2007. Möte med
potentiella vårdgivare har ägt
och kommer att äga rum.
Ingår i auktorisationsarbetet
förlossning. Arbete pågår.
Viktigt att betalning ges där
eftervården sker- sjukhus,
MVC alt. BVC.
En översyn av
ersättningssystemet för
sjukhusen pågår inom ramen
för arbetet med den ny
avtalsmodellen. Uppdraget
integreras i arbetet/uppdraget
från LRBs budgetförslag 2008
och framtagandet av
flerårsavtal för sjukhusen.
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Tidsplan

Kommentar

Ärende till HSN
september 2008

Arbete med förlossningsvårdkedjan pågår

Ärende till HSN
september 2008

Arbete med förlossningsvårdkedjan pågår.

Allmänna utskottet
2007
Ärende till HSN
september 2008

Arbete med förlossningsvårdkedjan pågår

Ärende till LF i
oktober 2008.
Ärende till HSN
september 2008.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
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Handlingsplan
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Tidsplan

Andelen dagkirurgi i stället för
sluten vård bör öka. En ny
ersättningsmodell införs.

Uppdraget ska fortsatt hanteras
som uppdrag 13.

Ärendet
behandlades i HSN
maj 2008.

I samband med detta görs en
översyn av behov av justeringar
inom sjukresesystemet.

Färdtjänstnämnden har
uppdraget för ekonomi
upphandling, planering och
genomförande av sjukresor för
befolkningen. Regelverket för
sjukresor styrs av allmänna
regler anpassat till politiska
beslut. Färdtjänstnämnden äger
så till vida frågan och
kontaktar hälso- och
sjukvårdsnämndens
förvaltning där sakkunnig i
avgiftsfrågor ingår i
utredningsgruppen.
HSN-förvaltningen arbetar
med frågan avgränsad till
förlossningspeng och
förlossningsvårdkedja.
Förslag om inriktning kommer
att presenteras på HSNs
decembersammanträde.
Steg två är att ta fram förslag
regelbok och att detta tas upp
som förslag till beslut i mars
2008. Förslaget innebär
driftstart 2009.

Hösten 2008.

Undersöka möjligheterna att
inrätta verksamheter baserade på
vårdkedjor inom några
specialistområden.

Ärendet behandlade
i HSN december
2007

Kommentar

Arbete med förlossningsvårdkedjan pågår

Ärende till HSN
september 2008.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
Patienterna ska få information om
vårdens kvalitet.

Stockholms läns landsting ska
införa en modell för rankning av
sjukhus samt
kvalitetsredovisningar. Det
kommer att underlätta patientens
val av sjukhus efter vilka
medicinska resultat som uppnåtts.
Landstinget kommer att verka för
att öppna kvalitetsredovisningar
görs inom vården. Landstinget
ska söka samarbete med bl.a.
riksdag, regering, Sveriges
kommuner och landsting samt
fristående vårdgivare i syfte att
bredda mätningarna till fler län än
Stockholm. Patienterna ska få
lättillgänglig information om
resultaten av dessa mätningar.
Patientens rättigheter ska stärkas.
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Handlingsplan

Tidsplan

Arbetsplan för införande av en
modell har presenterats för
HSLG. Politisk styrgrupp
finns.
Första publika jämförelserna
kom i januari 2008 gällande
husläkarmottagningar.
Publicerade på Vårdguiden.

Ärendet behandlades
i HSN juni 2008

Definition ”att lika enheters
publicerade resultat jämförs
och även värderas mot
önskvärt resultat”.
En modell för rakning av
sjukhusen eller delar av
verksamheterna vid sjukhusen
är framtagen.
Första publika jämförelser
gällande husläkarmottagningar
publiceras på Vårdguiden
januari 2008.
Modell för rankning av
sjukhus tas fram.
Deltar i SKL:s öppna
jämförelser.
Årliga rapporter.

Publika jämförelser
för husläkarmottagningarna
infördes i januari
2008
Ärendet behandlades
i HSN juni 2008

Kommentar

Kvalitetsparametrar skall tas fram.

Ärende till HSN
hösten 2008.
Rankningsmodell
klar under 2008.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
Centrum för allmänmedicins
uppdrag och organisatoriska
hemvist utreds.

Ersättningssystemen ska
utvecklas, kontinuerligt följas upp
och justeras fortlöpande så att
vårdens utbud möter upp mot
medborgarnas behov. Ett modernt
ersättningssystem kan bli ett
effektivt verktyg för att bättre än
idag klara landstingens
lagstadgade ansvar för
planeringen av nödvändig tillgång
på vård. Konkurrensneutralitet
ska vara en ledstjärna.
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Handlingsplan

Tidsplan

Uppföljning av CeFAMs
FoUU avtal 2006 upp i HSN
april. Avtal t o m 2007.
Avtalsförhandling inför 2008
pågår. CeFAM tillhör
organisatoriskt SLSO men
oklart hur det ska se ut i
framtiden. Förslag i HSN
november 2007.
Arbetet pågår kontinuerligt där
utvecklingskansliet har ett
samordningsansvar för att
utveckla ersättningssystemen
inom hälso- och sjukvården.
HSN-förvaltningen ansvarar
för uppdragsbeskrivningar och
ersättningsmodeller- både att
utveckla, följa utveckling samt
ansvara för fortlöpande
uppföljning och utvärdering av
effekten av ekonomiska
styrformer inom hälso- och
sjukvården samt
omvärldsbevakning av
densamma. Även svara för
metodutveckling. Således ett
offensivt arbetssätt.

Ärendet behandlades
i HSN april 2007
och
november 2007

Kommentar
Diskussioner fortgår mellan berörda parter.

Kontinuerligt
återkommande
information och
beslut i HSN under
2008.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
Krav på tillgänglighet för
funktionshindrade ska ställas
inom den verksamhet som
landstinget finansierar.

Språktolkar bör ha
sjukvårdskompetens
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Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Reglering av krav på
tillgänglighet för
funktionshindrade regleras i
resp avtal med vårdgivare.
Därmed tydliggörs
ansvarsfrågan. Locum
inventerar alla lokaler, även
externa. Rapporterna
överlämnas successivt till
HSN-förvaltningen.
Referensgrupp med
handikapporganisationerna
finns.
HSN äger ej frågan.
Avtalsägare är SLLU. Avtalet
utgör en gemensam resurs för
SLL där HSN utgör en del.

Lägesrapport i
årsbokslut 2007.
Inventeringsarbetet
avslutas under våren
2008.

Inventeringarna är överlämnade till HNS. I
inventeringarna finns förslag till åtgärder och
tidplan för genomförandet. I uppföljningsmöten med vårdgivarna skapas åtgärds- och
tidsplantidsplan för genomförande och
uppdrag.

HSN-förvaltningen
avser att återkomma
till HSN med
lägesbeskrivning
under hösten 2008.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
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Tidsplan

Ett vårdprogram tas fram för
gravida med psykisk
sjukdom/besvär.

Kartläggningsarbete pågår.

Ärende till HSN
hösten 2008.

Landstingets upphandlingar ska
utvecklas så att kontraktstiderna
kan förlängas utan ny
upphandling under förutsättning
att vårdproducenten levererar
vård av god kvalitet till bra pris.
Kvalitetskraven ges större
betydelse vid upphandling.

Krav och förutsättningar
inarbetas i
förfrågningsunderlag.
Förvaltningen arbetar löpande
med utveckling av
uppdragsbeskrivningar.
Upphandling sker enligt
gällande lagar. Avtalsansvarig
arbetar med utveckling av
avtalsprocessen genom
kontaktgrupper inom
förvaltningen. En extern
konsult är anlitad som
expertstöd.
Utredning pågår.

Rapport till HSLG i
feb/mars 2008.
Förlängning av
kontraktstiderna
behandlades som
remissvar i HSN den
29 april 2008.

Längre avtal med
kontrollstationer tecknas med
vårdgivare.

Kommentar

Geriatrikupphandling som HSN fattade beslut
om den 22 maj 2008 utgick enbart från
kvalitetskrav. (Handen och Dalen).

Aktualiseras i och
med att avtal löper
ut och ny
upphandling blir
aktuell.
Ärende till HSN
hösten 2008.

Ovanstående avtal inom geriatrik är på 4+2 år
med kontrollstationer. HSN 2008-05-22
Avtalet om hjälpmedel är på 5+2 år med
kontrollstationer. HSN 2008-06-17
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
Samarbetet med ideella
organisationer ska utökas.
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Tidsplan

Kommentar

Samarbetsavtalen med
pensionärs- och
handikapporganisationerna är
undertecknade av hälso- och
sjukvårdsdirektören samt
respektive ordförande.
Nya riktlinjer om bidrag till
ideella organisationer är
framtagna och beslutade av
HSN.

HSN fattade den 18
juni 2007 beslut om
nya riktlinjer.

Satsa på klinisk forskning inom
psykiatrin för att öka kunskapen.

PM under framtagande

PM till HSN hösten
2008

En utredning om GBS-screening
genomförs.

Utredningsunderlag har
redovisats under 2007. Slutlig
redovisning i barnberedningen.

Ärendet behandlades
i HSN maj 2008.

MPA, Medicinsk Programarbete
måste bättre implementeras inom
hälso- och sjukvården. En
översyn ska göras av förhållandet
mellan nationella och regionala
vårdprogram.

Ärendet har behandlats
tillsammans med Forum och
har nu övergått i en
kommunikativ fas med Forum
och
kommunikationsavdelningen

Ärende till HSN
hösten 2008.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
Ett fortsatt effektiviseringsarbete
bedrivs inom läkemedelsområdet
så att utrymme ges för nya
potenta läkemedel. Ta tillvara
apotekarnas kunskaper i
vårdarbetet.

Utreds hur antalet IVF –
behandlingar kan utökas.
Samarbete med privata
vårdgivare eftersträvas. Ett nytt
ersättningssystem utvecklas.

Reviderad 2008-06-30

Handlingsplan
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Tidsplan

Arbetet sker inom
läkemedelsstrategin som
antagit av fullmäktige.

Beslut i Fullmäktige
10 juni 2008.

Upphandling av farmaceutiska
kunskapstjänster avslutad.

Tilldelningsbeslut
fattat av HSN 4
mars 2008

Förhandlingar med Apoteket
om kortsiktigt försörjningsavtal 2009-2010 med omregleringsfokus pågår.

Klart juli 2008

Processen om SLL:s framtida
läkemedelsförsörjning efter
omreglering av apoteksmarknaden påbörjad.

Klart 2010.

Utredning pågår.

Kommentar

Enligt beslut i HSN
den 1april 2008
återremittera ärendet
för nytt ärende till
HSN september
2008.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Avtalen med Karolinska
Universitetssjukhuset ska ha en
mer decentraliserad inriktning på
verksamhetsnivå.

Reviderad 2008-06-30

Uppdraget pågår inom ramen
för uppdraget att ta fram
flerårsavtal.
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Förslag till
flerårsavtal ärende
till HSN 16 den
september 2008.
Avtalsmodellen
ärende till LF
oktober 2008.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007

Reviderad 2008-06-30

Handlingsplan

Hiv-mottagningen Venhälsan får
eget uppdrag för hiv-prevention
och STI-verksamhet (4 Mkr
avsätts ur LAFA: s anslag).
Venhälsan ska vara kvar på
Södersjukhuset och ges ett eget
vårdavtal.

Ett separat avtal med har
tecknats för 2008.

Funktionshindrade ska ges ökade
möjligheter att välja hjälpmedel.

HSN-förvaltningen fick,
genom beslut i HSN september
2007, uppdraget att anmäla
Stockholms läns intresse för
att delta i
”Försöksverksamheten fritt val
av hjälmedel”. Målsätningen
med projektet är att fritt val av
hjälmedel ska bli permanent.
Det införs successivt under
perioden för olika delområden.
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Tidsplan

Kommentar

Ärendet behandlades
i HSN maj 2008.

Projektet avslutas i
mars 2010.

Bakgrunden är regeringens
uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att, under 2007,
utreda frågan om fritt val av
hjälpmedel.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007
Den geriatriska kompetensen
inom närsjukvården fortsätter att
byggas ut med 10 mkr/år.

För utökning av
jourverksamheten inom
närsjukvården avsätts 50 mkr år
2007 och 100 mkr år 2008.
närakuternas verksamhet kommer
att bli föremål för översyn och
förändring.

Avtal/överenskommelser med
husläkarmottagningar/vårdcentral
er som inte uppfyller
vårdåtagandet omprövas för drift i
annan regi.

Reviderad 2008-06-30

Handlingsplan
Geriatrisk kompetens tillförs
genom Vårdval Stockholm för
husläkarverksamheten genom
möjlighet att anställa
geriatriker.
Förstärkning av/införande av
stödstrukturer för den basala
hemsjukvård för äldre
multisjuka ska genomföras.
Närakututredningen redovisas
i HSN. Har funnits politisk
referensgrupp. Avvaktar beslut
från HSN. HSN har fattat
beslut om den framtida
strukturen för närakuter och
jourverksamheter. LS har fattat
beslut om jourverksamheten
som ska ingå i det framtida
husläkaruppdraget.
Återstår att göra
uppdragsbeskrivning och
ersättningsmodeller.

Förfrågningsunderlag har
tagits fram för fyra
husläkarmottagningar.
Upphandling avslutad men
överklagad och ligger hos
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Tidsplan

Kommentar

Uppföljning av
antalet geriatriker i
primärvården
kommer att göras
under hösten 2008.

Ärendet behandlades
i HSN juni och
oktober 2007. I
samband med beslut
om budget 2008
fattades beslut om
det akuta
omhändertagandet
för Stockholms läns
landsting.
HSN fattade beslut
om nytt uppdrag i
april 2008. Ärendet
behandlades på nytt
i HSN juni 2008 ang
tidsplan för
upphandling av
lättakuter på
sjukhusen.
Hanteras endast i
sjukvårdsstyrelserna.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen
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Kammarrätten för beslut.

15

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007

Reviderad 2008-06-30

Handlingsplan

Fler demensutredningar bör
genomföras, ytterligare 10 mkr
anslås år 2007 och ytterligare 10
mkr 2008.

I avtal 2008 ingår beställningar
på demensutredningar.

Ökad kapacitet inom geriatriken,
ökning med 7 mkr/år.

Uppdrag angående
omfördelning av resurser
mellan kliniker.
Ingår i uppdraget för
geriatriköversynen.
Förslag till omfördelning av
resurser kommer att
presenteras.
Hanteras tillsammans med
uppdrag 41. En ökad ersättning
för hembesök i bostaden
kommer att ingå i det nya
ersättningssystemet. Detta
förväntas stimulera till ökning
av hembesöken hos äldre.
Avser Vårdval Stockholm och
omfattas av regelboken.
Uppföljning av besöksfrekvensen kommer att göras.

Hembesök av äldre, en utökning
med 5 mkr/år.

Uppdrag i budget 2007
Kartläggning av
äldrevårdsforskningen inom

Extra beställningar görs där
behov och möjligheter till
ökad verksamhet finns. Detta
finansieras via statliga
stimulansbidrag för äldre.

Handlingsplan
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Tidsplan

Kommentar
Köer reducerade.

Extra beställningar
har genomförts
under våren 2008
vid de flesta
geriatriska kliniker.
Avrapportering vid
årsbokslutet.
Ärendet behandlades
i HSN april 2008.

Geriatriköversynen som är klar.
Arbetet med åtgärder pågår enligt beslut.

Hanteras inom
vårdval Stockholm,
uppdraget finns med
i regelboken.

Tidsplan

Kommentar

Kartläggning genomförd 2007 Ärendet behandlades
och två enheter startade samma i HSN november
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Stockholms läns landsting, samt
ett forskningsanknutet äldrecentra
tillskapas.

år, FOU äldre Norr och FOU
äldre nordost.

2007.
Rapport om
stimulansmedel för
insatser inom vård
och omsorg av äldre
har redovisats till
HSN i mars 2008.

Ett projekt startar där Maria
Ungdom kommer att samverka
med Södersjukhusets mottagning
för våldtagna kvinnor.

Verksamheten startade under
hösten 2006. Drivs som en
vårdkedja mellan MU och
SÖS akutmottagning för
våldtagna kvinnor.
En fungerande samverkan
måste finnas mellan
Socialtjänsten, BUP samt med
SÖS och Maria Ungdom.
Planerad uppföljning
genomfördes våren 2007.
Specialistteamet består av
läkare, psykolog och
psykoterapeut. Redovisning av
uppdraget kommer att göras
tillsammans med
redovisningen av den ordinarie
avtalsuppföljningen av avtalet
med Maria Ungdom.
Uppdraget återredovisas i
psykiatriutredningen.

”Projektet” ingår i
ordinarie
verksamhet från 1
januari 2008 och
följs genom
sedvanlig
avtalsuppföljning.
Ärende behandlades
i HSN den 1 april
2008. Avtal har
tecknats med
Beroendecentrum.
Uppföljning
kommer att göras
under oktober 2008.
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Tidsplan

Inför övergångsvård för
rättspsykiatriska patienter.

Fokusrapport pågår och
beräknas vara klar vid
halvårsskiftet 2008 och för
beslut i HSN senare delen av
2008.

Ärende till HSN
oktober 2008

Valfriheten utökas successivt till
att även omfatta rätten att söka
vård inom Norden eller valfritt
EU-land.

I dagsläget inget klart. HSNörvaltningen samarbetar med
SKL där det blivit försenat och
därför ej tagits upp i HSN i
nov. Fortsatt samverkan sker
under våren med nya möten
inplanerade.

Troligt beslut från
SKL sommaren
2008.
Införande 1 jan 2009

Möjligheterna till rehabilitering
ska öka inom sjukvården. En
rehabiliteringspeng införs.

Möjligheten till rehabilitering
ska öka inom sjukvården och
en så kallad rehabiliteringspeng ska införas. HSNförvaltningen (arbetsgrupp)
arbetar med frågan om vårdval
för rehabilitering. En
handlingsplan är klar.
Uppdraget hanteras i två steg.
Första steget innebär en
avgränsning av lämpligt
område för vård-val inom
rehabiliterings-området och
som skall presenteras i HSN i
maj 2008. I steg två skall
regelverk tas fram för vårdval
samt kravspec till det som
skall upphandlas. Detta
redovisas i HSN hösten 2008

Ärendet behandlades
i HSN maj 2008
som principbeslut.
Förslag till
regelverk och
kravspec tas fram
hösten 2008.
Införande1 jan 2010.

Kommentar

SKL äger frågan där ännu inget konkret har
Hänt. Troligt beslut hos SKL under sommaren
2008. Kontinuerlig kontakt.
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