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Uppdrag i landstingsfullmäktiges budget 2008 för hälso- och sjukvården i Stockholms läns
landsting
Uppdrag i fullmäktiges budget 2008

Handlingsplan

Tidsplan

Förslag för alla områden inom vården där det
är möjligt och funktionellt att successivt införa vårdval
Utveckla och förbättra det akuta omhändertagandet genom nya uppdrag i primärvårdsjouren, närakuterna och sjukhusens mottagningar.

Fortsatta utredningar med anpassning
till Mångfaldsplanen pågår.

Utveckla öppna kvalitetsjämförelser för att
invånarna ska ges möjlighet att jämföra kvalitet hos olika vårdgivare.

Projekt pågår. De första publika jämförelserna gällande husläkarmottagningar publiceras på Vårdguiden
januari 2008. En rankningsmodell för
sjukhusen tas fram våren 2008. Arbetet med att ta fram en rankningsmodell för sjukhusen, eller delar av
verksamheterna på sjukhusen, pågår.
Dialogmötena med vårdproducenterna är genomförda. Skrivningar i regelböckerna pågår.

Januari 2008 lades de första publika jämförelserna ut på webben och
utvecklingsarbete sker.

Beräkningsarbete pågår.

Ärende till HSN september 2008

I samråd med vårdproducenterna utvärdera
regelboken för Vårdval Stockholm i syfte att
förenkla och förtydliga reglerna inför 2009.
Ta beslut om eventuella förändringar i regelboken och av ersättningen inom Vårdval
Stockholm.

Arbete pågår bl a med framtagande
av upphandlingsunderlag för lättakuter på sjukhusen.

Kommentar

HSN fattade den 22 maj 2008 beslut om Mångfaldsplan för hälsooch sjukvården i Stockholms län
Ärendet behandlades i HSN april
2008.

Regelböckerna klara juni 2008.
Ärende till HSN september september 2008.
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Uppdrag i fullmäktiges budget 2008
Den av Stockholms läns landsting antagna Folkhälsopolicyn ses över och utvecklas.
Genomföra en bred narkotikapolitisk utredning för att
få en mer sammanhållen, effektiv och evidensbaserad
strategi mot narkotikaberoendet och dess konsekvenser,
denna utredning ska också omfatta smittspridningsproblematiken och sprutbytesprogram. Utredningen ska
göras enligt bifogad skrivelse.
Utveckla mångfaldsarbetet inom landstinget i syfte att
möjliggöra för vårdproducenter att etablera sig.

Fortsätta utvecklingen av ersättningssystem främst inom
psykiatrin

Handlingsplan
Forum ansvarar. Deltagare från HSNförvaltningen. Handlingsplanen ses över och
arbete pågår.
Utredning påbörjas i samverkan med Stockholms stad hösten 2008.

Tjänsteutlåtande med principer för utveckling av
Vårdval Stockholm inkluderande denna punkt
togs upp i HSN 18 december 2007.

Inom psykiatrin sker justeringar av ersättningssystemet under 2008. Syftet att främja fler besök. Inom ramen för psykiatriöversynen ses
samtliga beskrivnings- och ersättningssystem
över för att stimulera till ökad produktivitet,
effektivitet och mångfald.
DRG-systemets fortsatta utveckling inom den
somatiska vården ses över. Bassjukvården ska
ersättas på ett likartat sätt, men den akuta och
elektiva vården särskiljas. Högspecialiserad
vård blir ett särskilt åtagande. Ersättningssystemen ska ge akutsjukhusen samma ekonomiska
förutsättningar och det ska möjliggöra jämförelser mellan sjukhusen. Beställningar ska utökas
vid de sjukhus som har mest fördelaktig relation

Tidsplan

Kommentar

Ärende till LF
hösten 2008.
Ärende till HSN
hösten 2008 med
uppdrag om utredningsdirektiv.
Utredning klar
hösten 2009.
HSN fattade den
22 maj 2008 beslut om Mångfaldsplan för hälso- och sjukvården i Stockholms
län.
Ersättningsmodellen för 2008
och 2009 framtagna.

Arbetet pågår
inom ramen för
flerårsavtalen.
Modellen beslutas av LF i oktober 2008. Flerårsavtalen, ärende till HSN 16
september 2008.
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mellan kvalitet, service och kostnader. Sjukhusen ska ges ekonomiska incitament som gynnar
de sjukhus som producerar överenskommen
volym.
Fortsätta utvecklingen av ersättningssystem inom akutsjukvården.

Ersättningssystemen ses över med tanke på
vårdval för knä- och höftplastiker samt kataraktoperationer.

Ärendet behandlades i HSN 29
april 2008.

Höft och knä tog i
samband med Regelboken.
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Upprag i fullmäktiges budget 2008

Handlingsplan

Förbättra tillgängligheten, öka valfriheten och förbättra kvaliteten i primärvården genom att införa Vårdval
Stockholm från och med 1 januari 2008.
Ta fram länsövergripande regler för sjukresor tillsammans med färdtjänstförvaltningen.

Infört från och med 1 januari 2008.

Följa Socialstyrelsens rekommendationer vad gäller
införandet av vaccin mot livmoderhalscancer.

Avvaktar Socialstyrelsens översyn.

Utreda möjligheterna att skapa incitament om följsamhet till Kloka Listan för de vårdgivare som tillämpar ”nationella” taxan.

Uppdraget utgör en del av läkemedelsstrategin.
Processen påbörjas maj 2008 tillsammans med
Västra Götaland, Region Skåne och Privatläkarföreningen i syfte att hitta gemensamma incitament.

Tidsplan

Kommentar

Färdtjänstnämnden äger frågan. Färdtjänstnämnden påbörjar utredning i maj
2008.Sakkunnig representant i patientavgiftsfrågor från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ingår.
Socialstyrelsen gör
för närvarande en
översyn av det nationella programmet för
vaccination av barn
och unga Detta innefattar även en bedömning av eventuell
vaccination mot livmoderhalscancer.
SoS ger nya riktlinjer
under 2008.
Status på uppdraget redovisas i
HSN:s referensgrupp för ny läkemedelspolicy
hösten 2008.
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Upprag i fullmäktiges budget 2008

Handlingsplan

Tidsplan

Särskilda insatser utvecklas för kvinnliga missbrukare. Särskilda avgiftningsplatser ska starta 2008 där kvinnor vårdas avskilt från män.
Utarbeta fleråriga avtal med KS, Södersjukhuset AB och Danderyds
sjuklhus AB.

Utredning/förhandling pågår.

Ärendet behandlades i HSN juni 2008.

Uppdraget pågår.

Förslag till flerårsavtal. Fas 1 klar 1
mars 2008. Fas 2 ärende till HSN i september 2008.

Ersättningen i avtalen med akutsjukhusen ska baseras på den lägsta kostnaden landstinget har för motsvarande
vård.

Första steget har tagits genom att ekonomisk överenskommelse har tecknats med
sjukhusen för 2008

Förbättra situationen för patienter
som är i behov av dialys genom att
utöka och utveckla dialysvården i hela
Stockholms län.
I avtal ställa krav på vårdproducenterna att minska utsläppen av lustgas.

En översyn av dialysvården har genomförts under våren 2008.

Resultatet kommer att presenteras
för HSN hösten 2008.

Uppdraget pågår. Ingår i utvecklingsarbete
specificerade miljökrav. Ska gälla avtal med
stora sjukhus, Ersta D, privat förlossning
samt viss tandvård.
Uppdraget är genomfört, avtalen är uppsagda.

I samband med miljödiplomering 2008.

Uppdraget att ge ett tydligt uppdrag till
södersjukhuset pågår och ingår i arbetet
med att upprätta flerårsavtal.

Avrapporteras i HSN hösten 2008.

Avtalet avseende fri medicinsk service med länets företagshälsovård sägs
upp.
Södersjukhuset får ett tydligt uppdrag
att utveckla vården för utsatta kvinnor

Kommentar

Gemensamt utvecklingsprogram
med landstinget/ägare och vårdproducenter
Utvecklas i förslag till flerårsavtal med
Kommer att utsjukhusen. Klart 1 mars 2008. Fas 1 klar vecklas ytterligare i
1 mars 2008. Fas 2 ärende till HSN i
flerårsavtalen.
september 2008.

Avtalen löper till och med 30 april
2008.
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Närakuterna Södertälje, Farsta, Skärholmen, Södermalm, Solna och
Brommaplan stängs i takt med att
deras avtal upphör och det finns en
fungerande primärvård i övrigt i respektive område

Närakuten Jakobsbergs avtal förlängs
till att gälla till och med 31 mars 2008
och Närakuten Sabbatsberg stängs 31
december 2007 och ersätts då av den
nya jour- och beredskapsorganisationen som följer av Vårdval Stockholm
Avtalet med Solna äldrevårdcentral
förlängs till 31 maj 2008
En plan som beskriver utbyggnaden
av den ”nära” specialistvården som
sker utanför sjukhusen tas fram.
Möjlighet till en kontaktperson, en
vårdkoordinator, ska ges till de multisviktande patienter som har utökat
behov av tillgänglighet och kontinuitet i närsjukvåreden. Kontaktpersonens uppgift är att ge råd och stöd
samt vid behov lotsa vidare till olika
vårdgivare.

Reviderad

2008-06-30

Handlingsplan
Södertälje närakut stängde den 31 december
2007 och ersattes 1 januari 2008 av läkarjourmottagning i Södertälje.
Farsta och Rosenlund (Södermalm) har fått
förlängt avtal till 31 december 2008.
Skärholmens närakut stängde 31 december
2007 och ersätts av jourläkarmottagningar i
Liljeholmen och i Huddinge centrum.
Brommaplans närakut stängs 31 mars 2008
och ersätts av läkarjourmottagning senast 1
april 2008.
Närakuten vid Sabbatsberg stängdes den 31
december 2007 och har ersatts av en läkarjourmottagning från och med den 1 januari
2008.
Då Jakobsbergs närakut stängs ersätts den
med läkarjourmottagning senast den 1 april
2008.
Äldrevårdscentralen i Solna förlängs till 31
augusti 2008.
Uppdraget med att beskrivas den ”nära”
specialistvården har påbörjats och arbetsgrupper är utsedda.
Uppdraget hanteras inom ramen för Vårdval
Stockholm. De äldre multisviktande patienternas behov en kontaktperson/vårdkoordinator i närsjukvården säkras
genom det förtydligande som finns i husläkarmottagningarnas uppdrag när det gäller
ansvaret för äldre med stora och sammansatta vårdbehov.
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Tidsplan
Kommentar
Senast då närakuterna stängs kommer
jourmottagningar att finnas i området
för att tillgodose befolkningens behov
av akut sjukvård.

Gäller från och med den 1 januari 2008.

Ett nyinrättat äldreteam i drift per den 1
september 2008.
Ärende till HSN september 2008.

Uppdraget hanteras inom ramen för
översyn av HSN:s regelbok.
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Tidsplan
Kommentar

Följa upp hur barnavårdscentralerna och mödrahälsovården samverkar med andra vårdgivare och
myndigheter i frågor som rör barns
hälsa.

Uppdraget hanteras inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning då förvaltningen
kommer att följa upp hur BVC och MVC
samverkar med andra vårdgivare och myndigheter i frågor som rör barns hälsa.

Avtalsuppföljning görs en gång per år.

Tjänsterna som erbjuds av Vårdguiden ska utvecklas för att medborgarna ska få en bättre service
bl.a. ska ett arbete påbörjas med
målet att patienterna ska kunna
följa sina remisser på Vårdguiden
Uppdrag att utreda om det är möjligt att genomföra screening för
upptäckt av bukaortaaneurysm i
samband med screening av ändtarmscancer.

Projektplan arbetas fram
med flera steg

Projektstart hösten 2008.

Utredning pågår.

Lägesrapport i PB2, januari 2008.
Beslut har tagits i PB 2. Ärendet behandlades i HSN den 22 maj 2008.

Resultaten från
uppföljningarna ska
användas till att
kunna bedöma
barns hälsa och
genom den kunskapen kunna utveckla
vården.
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