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Handläggare:
Gustav Ohlén

Rapport ”Lägesrapport 0-5-30-90, Stockholms läns
landsting. Slutrapport Tillgänglighetsprojektet 2008”,
samt förslag till inriktning gällande tillgänglighet för
år 2009.
Ärendet
I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2008 gavs förvaltningen i
uppdrag att avrapportera läget gällande tillgänglighet två gånger per år.
Projektet, "Tillgänglighetsprojektet 2008", har pågått under föregående år
och avslutas i dess nuvarande form i och med 2008 års utgång. En slutlig
redovisning av årets arbete ingår i bilagd rapport. Under innevarande år
finns nya behov inom tillgänglighetsarbetet som bör prioriteras. Här
presenterar förvaltningen en huvudsaklig inriktning av det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

lägga rapporten till handlingarna.

Förvaltningens synpunkter
I bifogad rapport redovisas läget gällande tillgänglighet inom Stockholms
läns landsting per 2008-12-31. Rapporten visar att tillgängligheten har ökat
och att ett fortsatt fokus är nödvändigt. En mer omfattande rapport,
"Väntetider i vården", kommer att presenteras i december 2009.
Rapporten redovisar även projektet, "Tillgänglighet 2008", vars
huvudsakliga inriktning har varit att kartlägga behov, och därefter avtala
om tilläggsbeställningar inom framför allt somatisk specialist vård.
Målsättningen med projektet har varit, att inga köande patienter utöver
gränsen för vårdgarantin ska förekomma.

Bilagor
1 Rapport "Lägesrapport 0-5-30-90, Stockholms läns landsting. Slutrapport
Tillgänglighetsprojektet 2008".
2 Uppföljning av väntande patienter januari 2009.
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Andra uppdrag under året har varit att kvalitetssäkra inrapportering till
centrala väntetidsregistret (CVR). Detta har medfört att kvaliteten på
uppgifterna samt antalet inrapporterande vårdgivare har ökat under året.
Inom ramen för projektet har en beställarrevision genomförts av en extern
revisionsfirma. Revisionen visar att hantering av remisser och kölistor
skiljer sig åt mellan olika klinker och verksamheter. I rapporten
rekommenderas att tillgänglighetsarbetet bör bli ett prioriterat område
under de kommande åren.

Förslag till inriktning gällande tillgänglighet för år 2009
¾ Förvaltningen planerar informationskampanjer till befolkning och
vårdgivare gällande tillgänglighet.
¾ Ytterligare förbättrad inrapportering till centralt väntetidsregister
(CVR) krävs för en säker och robust köhantering. Hög
inrapporteringsgrad är ett av villkoren som ska uppfyllas för att ta del
av den statliga kömiljarden.
¾ De nya flerårsavtalen med de stora sjukhusen innebär att
tillgänglighetsansvaret förs över på sjukhusen från och med år 2009.
Förvaltningen har ekonomiskt ansvar gällande köande utöver gränsen
för vårdgaranti från år 2008.
¾ Ett effektivt tillgänglighetsarbete kräver ökat samarbete med
produktionsföreträdarna. Ett arbete med att se över möjligheten till
elektroniska remisser påbörjas.
¾ Fortsatt information och samverkan med produktionsföreträdarna
gällande information till patienter, teknisk hantering och utveckling
kring väntetidsregistrering.
Bilaga två presenterar datum för redovisning av väntetidssiffror från
centrala väntetidsregistret (CVR) för år 2009.

Catarina Andersson Forsman

Catharina Barkman

Kitty Kook Wennberg

HSN 0803-0480

