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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 27 februari 2006 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att till landstingsfullmäktige anmäla redovisning av uppdrag givna i 2005 års
budget.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 mars 2006.

Stockholms läns landsting

Avrapportering av uppdrag

Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2005
Landstingsstyrelsens förvaltning
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

Jämställdhetspolicy för landstinget
Finansiella mål för SLL
Analyser och beskriva konsekvenser för ITverksamheten med avseende på GVD
AB SL:s långsiktiga ekonomiska situation

X
X
X
X

Utvärdering av pågående försök med remisskrav
inom tre vårdområden
Utredning en marknadsanpassning avseende
prissätttning av p-avgifter på landstingsägd mark
Åtgärdslista på tio viktigaste miljöåtgärderna

X

Utvärdering av landstingets arbetstidsmodeller

X

X
X

Handlingsplaner för projektmedlen angående
X
arbetsmiljö och kompetensutveckling
Översyn av landstingsstyrelsens behov av
ytterligare analytiska verktyg för ägarstyrning och
verksamhetsanalys av hälso-och sjukvården samt
därvid pröva behovet av externa utredningstjänster

Arbetet har ännu inte påbörjats.

1(57)

Stockholms läns landsting
likväl som kunskapsöverföring från befintlig
forskning inom hälso- och sjukvårdsekonomi och
hälso- och sjukvårdsadministration.
Utreda det långsiktiga årliga underhållsbehovet av
landstingets fastigheter.

Avrapportering av uppdrag

X
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Avrapportering av uppdrag

Forum
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

Miljöklassificering av läkemedel

X

Gemensam vårddokumentation

X

Jämlik och jämställd hälsa

X

Folkhälsopolicyn

X

10 miljöhälsopunkter

X

Förebyggande insaster skall byggas in i medicinska
program
HIV/AIDS arbetet

X

Övervikt, mäns våld mot kvinnor,
barnkonventionen.
Hälsans bestämningsfaktorer

X

Försäkringsmedicin
Screeningverksamheten

X

X
X
X
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Avrapportering av uppdrag

Hälso- och sjukvård
Nr Uppdrag

1
2
3

4

5

6
7

Hälso- och sjukvård
Vårdgarantin ska återinföras 2005
Kostnadsökningstakten ska även kommande år
utvecklas på en ekonomiskt hållbar nivå
För år 2005 ska landstingets satsningar på hälsooch sjukvård inriktas så att andelen av befolkningen
som skattar sin hälsa som god ökar.
Vårdguiden ska erbjuda invånarna i Stockholms län
24-timmars service på Internet och telefon med
information om hälso- och sjukvården, e-tjänster
och rådgivning
Förebyggande insatser och
komplementära/alternativa behandlingsmetoder för
patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar måste
förbättras. Ett tvåårigt projekt gemomförs under
2005 och 2006.
Det förebyggande folkhälsoarbetet måste integreras
i vårdkedjorna.
Vårdkedjor och vårdformer ska skräddarsys för
olika behovsgrupper såsom exempelvis ”mitt i livet”
och ”småbarnsföräldrar”.

Ansvarig avdelning

Kommentar

Särskilda vårdfrågor
Strategisk leverantörsuppföljning
Samtliga avdelningar är ansvariga
Uppföljning VoU
Följs via Vårdbarometern

Startade 1 november. Inom de flesta specialiteter uppfylls
vårdgarantin.
Kostnadsökningstakten blev 3,3 procent 2005. Budgeten
gav utrymme på 3,5 procent.
Befolkningens skattning av sin hälsa är oförändrad jämfört
med år 2004.

LSF Informationsavdelningen

Antalet samtal till Vårdguiden har ökat med 60 procent
2005 jämfört med 2004.

Vårdgrenssamordning ansvarar

Projektet påbörjades den 1 maj år 2005. En policy har
arbetats fram

Närsjukvårdsavdelningarna

Är en del i det pågående folkhälsoarbetet och i
folkhälsopolicyn.
Är en del i det pågående arbetet med
närsjukvårdsutvecklingen. Familjecentraler är ett exempel.

Närsjukvårdsavdelningarna
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8

9

10

11

12
13

14
15
16

Avrapportering av uppdrag

Kvinnor och män ska ges en fullvärdig vård som är
anpassad till de könsrelaterade skillnaderna vilket
ska beaktas vid upphandling och vårdavtal.
Programmet för mammografiscreening breddas till
att även omfatta åldersklasserna 40 resp 45 år.
(Upphandling pågår)
HIV/AIDS: för att underlätta en övergång till
linjearbete behöver såväl verksamheter som behov
kartläggas och utvärderas.
En folkhälsopolicy för hela landstinget utarbetas
och strategier för genomförandet ska tas fram
under 20
Ett nytt ersättningssystem för vårdgivarna införs.

Samtliga avdelningar

Uppföljning görs

Somatisk specialistsjukvård

Beslutades i HSU maj 2005

Handlingsprogrammet mot fetma ges hög prioritet.
Mål i beställarplanen att alla nya avtal och
överenskommelser inom BVC, MVC,
ungdomsmottagningar, husläkarverksamheter och
vårdcentraler ska vara anpassade efter
handlingsprogrammet mot övervikt och fetma till
100 % vid utgången av 2005.
Handlingsprogrammet mäns våld mot kvinnor och
barn ska börja genomföras.
Ramen för folkhälsoanslaget utökas med 1 mkr per
år.
Uppdrag ges att utveckla och pröva
screeeningmetoder för att kartlägga riskabla
alkoholvanor för män och kvinnor. FKU/prod?

Staben
Vårdgrenssamordning

Smittskyddsenheten.
Slutrapport klar.
Beställare Vård deltar i styrgrupp och
arbetsgrupp
Folkhälsopolicyn är klar. Arbetet inom Beställare Vård
fortsätter.
Vårdgrenssamordning

Primärvård beslutades i HSU juni 2005
Psykiatri nytt ersättningssystem införs 2006
Projekt finns. Avtal tecknade med
specialist/utvecklingscentra. Mål som bör in i
uppdragsbeskrivningarna finns formulerade.
Målet följs upp i delårsbokslut och årsbokslut

Forum

Börjar genomföras år 2006

Vårdgrenssamordning

Är en del i budgeten.
SMR rapport 2003
Del av närsjukvården
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17
18

19

20
21
22

Fortsatt planering och genomförande av
folkhälsoinsatser sker.
Fysisk aktivitet på recept (FYSS och FaR) prövas
i större utsträckning
Handikappolitiken lyfts upp och jämlikhet i
levnadsvillkor samt den fysiska tillgängligheten
prioriteras.
En centralt belägen mottagning för sexuellt
överförbara sjukdomar inrättas.
Mottagning för våldtäktsoffer

Avrapportering av uppdrag
Vårdgrenssamordning
Närsjukvårdsavdelningarna
Vårdgrenssamordning
(projektledare rekryteras)
Närsjukvårdsavdelningarna

Del i Folkhälsopolicy
HSU beslut i juni
Kartläggning pågår och riktlinjer utarbetas
Ingår i avtal och följs upp
Diskussion borde ske med Locum

Närsjukvård Stockholm

HSU i juni

Somatisk specialistsjukvård

HSU juni 2005, startar i oktober

Viktiga uppgifter för akutsjukvården kommer även Somatisk specialistsjukvård
framledes att utgöras av strokebehandling,
hjärt/kärlsjukdomar samt cancer. För att kunna
svara upp mot de ökande behoven av cancervård
bör en cancerplan utarbetas inom landstinget. En
fortsatt utveckling av formerna för diagnossättning,
behandling och omvårdnad särskilt med inriktning
mot vård i livets slutskede är nödvändig.

Plan för cancervården redovisades i HSU hösten 2005.
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23

24
25
26
27

28
29
30
31
32

Avrapportering av uppdrag

Ekonomi i balans – effektiv styrning och hög kvalitet
Det medicinska programarbetet och
Forum Beställare Vård
kvalitetsarbetet ska drivas i samverkan med
vårdgivarna. (dialog pågår med bl a sjukhusen)
Enhetliga kvalitetskrav införs i avtal och
Vårdgrenssamordning
överenskommelser
Alla vårdproducenter ska delta i de nationella
Forum
kvalitetsregistren
Strategisk leverantörsuppföljning
Den målrelaterade ersättningen utvecklas även
Vårdgrenssamordning
avseende kvalitet
Frågan om hur ett mer sammanhängande
Forum
patientsäkerhetsarbete kan bedrivas utreds
Stöd till barn och ungdomar
En 24 timmars sjukvårdsrådgivning för barn
inrättas. Medel avsatta
Insatser för att främja en hälsosam livsstil i
familjerna ska utvecklas på MVC och BVC
Verksamheten med jourläkarbilar fortsätter
utvecklas
Familjecentraler inrättas
Länsövergripande samordning av
ungdomsmottagningarnas uppdrag och avtal görs i
samverkan med kommunerna

Enhetliga uppdragsbeskrivningar finns för flertalet
verksamheter.
Allt fler vårdproducenter deltar i de nationella
kvalitetsregistren.
Finns i avtal
HSU januari och mars. Projekt pågår.

Vårdguiden

Antalet samtal till Vårdguiden har ökat med 60 procent.

Närsjukvårdsavdelningarna
Närsjukvårdsavdelningarna

Familjecentraler
Hälsotorg
Delvis genomfört

Närsjukvårdsavdelningarna

Familjecentraler har inrättats

Närsjukvårdsavdelningarna

Pågår
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33
34
35

36

37

38

39
40

41

Avrapportering av uppdrag

Dövfödda barn erbjuds i medicinsk motiverade fall
hörselimplantat på båda öronen
Särskilda insatser görs i utsatta områden för att
utjämna olikheter i tandhälsa
Kvaliteten inom barnsjukvården måste säkerställas
och redovisas utförligt

Somatisk specialistsjukvård

Genomfört

Särskilda vårdfrågor

Vårdbehovstillägg

Somatisk specialistsjukvård
Närsjukvårdsavdelningarna
Vårdgrenssamordning

Barnsjukvårdsutredningen
STUDS-team
Basteam

Formerna för ersättning för volymer utöver avtal
vad avser neonatalvården bör ses över. (GVB,
VoU, LSF)
Samarbete mellan primärvården och
förskolan/skolan fördjupas i frågor som rör barn
och ungdom.
Aktiviteter för att motverka ökad
alkoholkonsumtion hos barn och ungdomar
påbörjas i samverkan med kommunerna

Somatisk specialistsjukvård

Klart

Närsjukvårdsavdelningarna

Samverkan med kommuner och stadsdelar t ex BUS

Närsjukvårdsavdelningarna

Samverkan med kommuner och stadsdelar.
Handlingsplaner har utarbetats.

Äldre
Arbetet inom närsjukvården gentemot äldre ska
Närsjukvårdsavdelningarna
vara uppsökande och förebyggande
Förebyggande hälsokontroll på vårdcentralen
Närsjukvårdsavdelningarna
och/eller hälsosamtal med bedömningsprotokoll för
tidig upptäckt av demens prövas
Uppdraget till de geriatriska klinikerna utvecklas bl Närsjukvårdsavdelningarna
a genom ökade möjligheter till direktintag och
tydliga områdesansvar

Äldrecentraler, äldreteam
Hälsosamtal har startat inom vissa områden.

Uppdragsbeskrivning 2006
Upphandling geriatrik
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42

43

44
45
46

47

48

49

Vårdkedjan mellan ambulansverksamhet,
jourläkarbilar/hembesök, sjukvårdsrådgivning och
geriatriska kliniker ska utvecklas
Rehabliteringskedjan mellan vårdproducenter och
kommuner ska utvecklas, t ex genom inrättande av
stroketeam
Projekt för gemensam verksamhet med
hemsjukvård och hemtjänst planeras
Särskilda insatser för geropsykiatriska patienter
initieras
Landsting och kommuner måste gemensamt ta
ansvar för att hörselskadade äldre ges bra stöd i
handhavandet av hörselapparater
Psykisk hälsa
En fortsatt satsning på utbyggnad av den
psykosociala kompetensen på vårdcentralerna.

Särskilda vårdinsatser som är anpassade till
psykisk sjukdom och våld/missbruksproblematik
behöver utvecklas och vårdkedjorna för
missbrukare med psykos eller
personlighetsstörningar behöver stärkas och
förbättras.
Utveckling av vårdkedjan och omhändertagandet
av personer med dubbeldiagnoser och
personlighetsstöningar.

Avrapportering av uppdrag
Vårdgrenssamordning
Närsjukvårdsavdelningarna och
somatisk specialistsjukvård
Närsjukvårdsavdelningarna

Akut omhändertagande
Arbetsgrupp finns.

Närsjukvårdsavdelningarna
Närsjukvårdsavdelningarna

Samverkan sker med kommuner och stadsdelar. Ny
organisation för hälso- och sjukvården i Norrtälje.
Pågår

Särskilda vårdfrågor

Pågår

Närsjukvårdsavdelningarna

I stort sett alla vårdcentraler i södra länet och i
Stockholms stad har tillgång till psykosocial kompetens i
form av kuratorer och psykologer, för norra länet kvarstår
ett behov av utbyggnad.
Statliga psykiatrisatsningen fokuserar på dessa
målgrupper.

Närsjukvårdsavdelningarna

Närsjukvårdsavdelningarna

Samverkan med kommuner och stadsdelar

Statliga psykiatrisatsningen fokuserar på dessa
målgrupper.
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50
51
52
53
54

55

56

57

58

59
60

Andelen invånare som upplever psykisk ohälsa år
2005 ska minska jämfört med år 2003.
Allmänpsykiatrin ska satsa på mer
mellanvårdsformer och rehabilitering
Fortsatt satsning på tillgänglighet inom psykiatrin

Avrapportering av uppdrag
Vårdbarometern
Närsjukvårdsavdelningarna
Närsjukvårdsavdelningarna

Utveckling av kompetenscentra för barn och
Närsjukvårdsavdelningarna
ungdomar med ADHD fortsätter
De ökade utredningsresurserna inom BUP kommer Närsjukvårdsavdelningarna
bl a att avse de med neuropsykiatriska
funktionshinder
Samarbetsprojekt för unga vuxna ska permanentas Närsjukvårdsavdelningarna
i samverkan med BUP under 2005
Flickors särskilda problembild med exempelvis
ätstörningar och självdestruktivt beteende ska
uppmärksammas
Bättre metoder för riskbedömning av psykiatriska
patienter ska utformas

Närsjukvårdsavdelningarna

Produktionen, MPA, Forum

Förbättrad vårdplanering för personer med psykos Närsjukvårdsavdelningarna
samt personer med missbruk i kombination med
personlighetsstörningar
Behovet utreds av ett sexualpsykiatriskt centrum
Asylsökande och flyktingars specifika behov ska
tillgodoses bättre

Somatisk specialistsjukvård

Andelen invånare som upplever psykisk ohälsa har inte
minskat.
Mellanvårdsformer har byggts ut.
Förbättringar görs t ex närakuter
Nytt ersättningssystem fr o m 2006
Avtal klart
En översyn pågår av den neuropsykiatriska vården för
barn och ungdomar.
Inom många delar av länet har samarbete startats mellan
ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin
samt vuxenpsykiatrin
Pågår

SBU-rapport finns
Fokusrapport/vårdprogram för rätt- och
säkerhetspsykiatri
Pågår
Statliga psykiatrisatsningen
HSU beslut. Startar 2006.
Upphandling av asylsjukvård – hälsokontroller – är
genomförd
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62

63

64

65

66
67

68
69

Avrapportering av uppdrag

Psykhälsan ges ett särskilt resurstillskott för att
bedriva samtalsterapi för lesbiska kvinnor
Situationen för de anhöriga till psykiskt sjuka måste
synliggöras i vården
Investeringen i nya lokaler för rättspsykiatrin vid
Karolinska Huddinge inleds.
Missbruksvård
Det medicinska programarbetet ges i uppdrag att
utreda om det finns behov av särskilda insatser för
missbrukande kvinnor.
En översyn görs av hur det akuta
omhändertagandet inom missbrukarvården kan
samordnas bättre mellan privata och offentliga
vårdgivare.
Tandvård
Barn och ungdomar prioriteras.

Pågår

Närsjukvård södra länet

Uppdragsbeskrivningar
Ersta sjukhus har fått ett länsövergripande uppdrag att
utveckla anhörigstödet
Kommer i drift i början av år 2006

Fokusrapport framtagen.

Närsjukvård Stockholm

Pågår

Särskilda vårdfrågor

Barn och ungdomar är en av tandvårdens målgrupper

Folktandvården intensifierar arbetet med att få
Särskilda vårdfrågor
kontakt med de barn som inte kommer till sina
besök
Uppföljning sker att effekterna av
Särskilda vårdfrågor
ersättningssystemet där s.k. behovstillägg tillämpas
Andelen äldre som får tillgång till nödvändig
Särskilda vårdfrågor
tandvård ska öka

Medicinsk programberedning 3
Uppföljning av vårdbehovstillägg
Medicinsk programberedning 3
Uppföljning av vårdbehovstillägg
Handlingsplan för att intensifiera samarbetet med
kommuner och stadsdelar
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Avrapportering av uppdrag

Patienter med smärtproblem ska erbjudas fullgoda Särskilda vårdfrågor
behandlingsalternativ och ett gott omhändertagande
WHO: s mål om max tre skadade tänder per barn Särskilda vårdfrågor
år 2014 bör inom SLL uppfyllas redan år 2010.
(nytt mål)
Systemet med abonnemangstandvård utvärderas
Särskilda vårdfrågor

Habilitering
Medicinskt och psykiatriskt stöd för vuxna
utvecklingsstörda med grava beteendestörningar
utvecklas och ett förslag till vårdkedja utarbetas
Dövteam inrättas och möjligheterna till teckentolk
förstärks
Tidiga fokuserade insatser för barn med
autismspektrumstörning vidareutvecklas och ett
utvärderingsprojekt avseende behandlingsmetoder
startas
Fortsatta satsningar görs för vuxna med
neuropsykiatrisk problematik avseende såväl
utredning som behandling
Funktionshinder
En satsning för att höja medvetenheten kring
bemötande och tillgänglighet genomförs

Närsjukvård Stockholm

Utredning under tillsättande
Redovisas årsvis
Tandhälsorapport
Utredning under tillsättande

Närsjukvård Stockholm

Arbete pågår för att skapa en vårdkedja för personer med
utvecklingsstörning och grava beteendestörningar. Avtal
klart vad gäller öppenvård. Slutenvård: arbete med
upphandling pågår.
Är inrättat, ska var fullt utbyggt januari år 2006

Närsjukvård Stockholm

Arbetet pågår

Närsjukvård Stockholm

Ingår i avtal med två vårdgivare. Avtal klara

Närsjukvårdsavdelningarna

Uppföljning
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Avrapportering av uppdrag

Utredningen gällande ett samlat och samordnat
stöd inom närsjukvården till personer med
funktionshinder fortsätter
Kunskapsutvecklingen stimuleras i samverkan med Närsjukvårdsavdelningarna
det medicinska programarbetet och de medicinska
programberedningarna
Ett utvecklingsarbete vad gäller tillgänglighet inom
primärvård och akutvård för personer med
funktionshindret elöverkänslighet ska genomföras
Hjälpmedel
Utbildningsinsatser genomförs med anledning av
införandet av hjälpmedelsguiden
Strategier utvecklas för att möta framtidens
utmaningar och möjligheter på hjälpmedelsarbetet
Bättre bevakning och förbättrade rutiner utarbetas
när det gäller upphandling av hjälpmedel
Ett IT-stödsystem införs för förbättrad styrning och
uppföljning av hjälpmedelsverksamheten

Särskilda vårdfrågor

Pågår

MPB
MPA
Politisk motion i HSU

Särskilda vårdfrågor

Förskrivare har informerats under hösten 2005.
Utbildningsinsatser har genomförts.
Kloka listen och hjälpmedelsguide finns

Särskilda vårdfrågor

Pågår

Särskilda vårdfrågor

THORD klar
Förskrivarportal klar 2006

Rehabilitering
Rehabiliteringsgarantin vidareutvecklas i samarbete Vårdgrenssamordning
med Försäkringskassan
Utvecklingsarbete inom rehabiliteringsarbetet ska Närsjukvårdsavdelningarna
stödjas
Hemrehabiliteringen behöver byggas ut.
Närsjukvårdsavdelningarna

Pågår
Pågår
Pågår
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89
90

91

Uppföljning av rehabiliteringens resultat på alla
nivåer i vårdkedjan ska göras
Samarbetet med Försäkringskassan med den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen vidareutvecklas.
Rätt till sjukresor återinförs för
egenvård/rehabilitering som sker i regi av
handikapporganisation som landstinget har avtal
med
Översyn av samordningen mellan färdtjänstresor
och sjukresor samt särskilt beakta situationen för
personer i gråzonen mellan sjukvårdande
behandling respektive egenvård

Avrapportering av uppdrag
Närsjukvårdsavdelningarna

Pågår

Vårdgrenssamordning

Pågår

Särskilda vårdfrågor

Styrgrupp sjukresor

Särskilda vårdfrågor

Styrgrupp sjukresor
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Avrapportering av uppdrag

Danderyds Sjukhus AB
Nr Uppdrag
1
2
3

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

Koncentration av den Rehabiliterings medicinska
vården inom SLL till DSAB
Flyttning av högspecialiserad vård

X

Ökade vårdvolymer med anledning av
omstruktureringen av akutmottagningen Solna

X

X

Med undantag för försenad överföring av esofagus
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Norrtälje sjukhus AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

1

Ja

Uppnå ett resultat om lägst 0 mkr.
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S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
ET – ej tillämpbart
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Södersjukhuset AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej
fört
genomfört

Kommentar

1

Ekonomi i balnas

JA

Resultat +31,5 mkr

2

Bemanningskostnader får totalt sett inte öka med
mer än 2,7 procent jämfört med budget 2004.
Produktiviteten ska följas upp och förbättras

JA

Bemanningskostnaden har ökat med 1,7 procent jämfört med budget
2004.
Produktivitet mätt i Poäng/justerad totalkostnad är -0,2%.
Produktivitet mätt i Poäng/justerad bemanningskostnad är 0,1%.
Läkemedelskosntaden har ökat, efter hänsyn till ökning inom dagvård
och ökad slutenvårdsproduktion, med 5,6 procent.

3
4

Läkemedelskostnaderna får öka med högst 5
procent under 2005.

JA
NEJ
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Sjukvården i Salem Nykvarn Södertälje
Nr Uppdrag
1

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

---
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Karolinska Universitetssjukhuset
Nr Uppdrag

Ekonomi Genom- Pågår Ej
Kommentar till pågående resp ej
skt upp- fört
genom- genomfört (ange ev avviklse i mkr)
drag,
fört
mkr

Medicin Kirurgi 2 divisionen
Överflyttning från sluten till Öppenvård

5,5

5,5

Koncentration av verksamhet

6,2

6,2

40,4

22,0

Gemensam organisation

17,0

17,0

Generella besparingar

12,0

12,0

30,0

14,8

Rationaliseringar personal och inköp

16,0

5,5 Pågår besp Kvinnoklin o Infektion. Utebliven besp av
implantat vid ortopeden och HIV -vård

Medicin Kirurgi 1 divisionen

Akutdivisionen
Röntgen: hemtagning av tidigare extern köp av
röntgen utgör 13 mkr

3,3

11,9 Av externt utskickade röntgenundersökningar har
klinikerna tagit hem netto 5,5 av de 8,8 mkr netto, de
klinikspecifika besparingar har man lyckats att spara 9,3
av 21,2 mkr vilket det finns små möjligheter att genomföra
resterande 3,3 mkr pågår fortfarande.
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Gemensam organisation för paramedicin
Akutkliniken Solna

Avrapportering av uppdrag
5,7

5,7

17,4

17,4

4,7

4,7 Besparingen har ej varit möjlig med det ändrade uppdrag
kliniken haft (akutneddragningen), sjukhuset erhåller
hyresbidrag på 6 mkr på helårsbasis vilket kompenserar
för detta

Karolinska Universitetslaboratoriet
Införande av Remiss/Svar system

3,0

3,0

Inköp - områden för upphandling

8,0

8,0

Minimering av antal labdatasystem

2,0

2,0

38,0

38,0

16,3

16,3

6,8

6,8

4,3

4,3

Samordning av verksamheter
Division: Onkologi - Hematologi
Integrationsprojekt Onkologi, gemensam
organisation, samlokalisering, jourorganisation
Integrationsprojekt Hematologi, gemensam
organisation
Integrationsprojekt Sjukhusfysik, gemensam
organisation, samordning serviceavtal, upphandling
läkemedel
Thorax Kärl divisionen
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Thoraxkirurgin slås ihop till en enhet

36,8

26,8

Samordning av verksamheter och koncentration av
vissa behandlingsmetoder till en enhet
Barndivisionen

23,2

23,2

Översyn av ersättningsmodeller och arbetstider

4,7

3,7

Rationalisering inom Barnmed 1 och reduktioner
inom lekterapi och sjukgym
Översyn av akutverksamhet och mottagn, jour och
sekreterare
Stängning av SABH, (ersättning erhålls tills vidare)

3,8

3,2

9,7

4,5

Reducera slutenvård och öka
neonatalhemsjukvård
Ny org med färre chefer inom Barnanestesi

10,0 Personalkostnader anpassade enligt uppdrag, ej övriga
kostnader då vårdtyngden ökat motsv. ca 10 mkr

1,0 Effekten av ett nytt poänglöneavtal blev inte så stor som
beräknat och trädde i kraft en månad senare
0,6
5,2 Har bara delvis genomförts. Fr a har sammanslagning av 3
BUMM till 1 inte accepterats på politikernivå
11,0 Nej från landsting och politikerhåll, SABH kommer att
drivas vidare i Barndivisionens regi.
1,3 Resterande har inte gått att genomföra

11,0
3,3

2,0

2,5

2,5

4,0

4,0

11,3

5,6

8,6

8,6

Huvuddivisionen
Helårseffekter av 3S uppdrag från 2004
Neurolog: sammanslagning av kliniker,
personalreduktion och effektivisering

Övriga verksamheter i huvudsak
personalminskningar

0,8

4,9 0,8 Mkr klinikserviceprojekt pågår.
1,0 Mkr sjukvårdstjänster ej genomfört.
Motsv. 2,5 Mkr av akutneddragningens vårdplatser skulle
täckas med ny behandling med läkemedlet Tysabri.
Behandlingsmetoden drogs in.
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Neurokirurgi: Ny utlandsenhet, ökade
utomlänsintäkter och förändringar i arbetsschema,
ej ersätta pensionsavgångar
Administration

11,0

5,0

Samordning av verksamheter med gemensamma IT
-system
Rationalisering, mm

79,0

79,0

11,6

11,6

-36,8

-36,8

Delfinansiering av ökade hyreskostnader
Karolinska
Beslutad besparing LF och budget 2005
Genomförd reduktion av kostnader
Avvikelse

2,0

4,0 Pågående 2,0 Mkr avser upphandling av nytt borrsystem.
Ej genomförda 4 Mkr avsåg minskning av antalet
timanställda på ett antal avdelningar.

20

59

401
322
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Stockholms läns sjukvårdsområde
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

1

Uppdra åt landstingsstyrelsen och
vårdproducenterna att analysera och beskriva
konsekvenserna för IT-verksamheterna med
avseende på den nya tekniska plattformen för
sammanhållen gemensam vårdinformation (GVD)

Ja

Programmet för GVD – Gemensam Vårddatabas omfattar många delar, som engagerar såväl ITavdelningen, närsjukvårdschefer, medicinskt sakkunniga
samt medarbetare inom SLSO. Konsolidering av
journalsystem är ett första omfattande arbete för att skapa
möjlighet till GVD-anpassning. Inriktningsbeslut i denna
fråga tas av SLSOs styrelse i februari 2006. Dessutom
arbetar många grupperingar inom SLSO och
landstingsövergripande med BOS (beställningar och svar),
termer och begrepp, e-arkiv, gemensam läkemedelslista
mm. Vikten av att skapa en framtida strukturerad journal,
med möjlighet till utdata av god kvalitet framhålls inom
ledningen.

2

Uppdra åt landstingets samtliga förvaltningar och
bolag att aktivt arbeta med att förbättra
tillgängligheten och bemötandet av
funktionshindrade
SLSO skall aktivt medverka till att bygga upp
närsjukvårdsstrukturer och vårdnätverk

Ja

Såväl vårdöverenskommelser som SLSO-interna
”produktionsstandards” innehåller krav på god
tillgänglighet för funktionshindrade. Arbete med anpassning
och förbättring lokaler pågår kontinuerligt.
Under året har en rad aktiviteter och
verksamhetsförändringar genomförts. Som konkreta
exempel kan nämnas att tre närakuter har startats. I
avsnitt 3 beskrivs verksamhetsförändringar och i bilaga
L – Vad har hänt inom närsjukvården - finns ett antal
exempel på närsjukvårdsutveckling i olika delar av

3

Ja
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SLSO.

4

Ökad insats för förbättrad tillgänglighet för
prioriterade grupper med utgångspunkt från
medicinska bedömningar

Ja

Antalet läkarbesök i primärvården har ökat med 4 %,
vilket har resulterat i förbättrad tillgänglighet.

SLSO deltar i ett antal projekt och aktiviteter
som syftar till att förbättra tillgängligheten:
Ø ”Verksamhet i förändring” (VIF), som är
ett projekt som ger stöd till
verksamheterna när det gäller att förbättra
arbetet med god tillgänglighet och trygghet
för befolkningen.
Ø ”Mina vårdkontakter” som syftar till att ge
patienten möjlighet att via e-post klara en
del av sina vårdbehov.
Ø ”Värdegrund i vården” är ytterligare ett
projekt som syftar till att förbättra
patientarbetet genom ökad medvetenhet
om etiska förhållningssätt hos
vårdpersonalen,
Ø ”Rätt Tid-projektet” ger verksamheterna
redskap att rensa bort ”onödig”
administration för att frigöra tid för
patientarbete.
5

1.

Modellen ”företag i företaget” skall
utvecklas

Ja

SLSO:s organisation har endast två nivåer,
ledningsnivå och verksamhetsnivå. Formellt har denna
organisationsstruktur tydliggjorts i SLSO:s
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delegationsordning och ledningsformer. Varje
resultatenhet tecknar vårdöverenskommelse med
Beställare vård.

6

De psykiatriska verksamheterna skall på lämpligt
sätt infogas i närsjukvårdskonceptet

Ja

Under året har en psykiatrisk klinik organisatoriskt
överförts till närsjukvårdsområdet. Andra förändringar
för att infoga psykiatrin i närsjukvården pågår. Inom
såväl Barn- och ungdomspsykiatrin som
Handikapp&Habiliteringen har organisatoriska
förändringar genomförts som leder till att den
organisatoriska indelningen sammanfaller med
närsjukvårdsområdena.

7

Besparingar på administrativ personal (35 Mkr)
samt utreda ytterligare administrativa och
strukturella besparingar 2005 och framåt

Ja

Nytt centralt verksamhetsstöd har implementerats.
Totalt har antalet anställda minskat från 304 personer
för motsvarande funktioner i de tre tidigare
produktionsområdena till 214 personer i SLSO i
december 2005. Minskningen uppgår således till 90
personer. Antalet anställda inom centralt
verksamhetsstöd per 2005-12-31 överstiger det antal
som förhandlades och fastställdes i slutet av 2004 med
18 personer varav 10 personer har tidsbegränsade
anställningar. Den totala besparingen på helårsbasis
bedöms uppgå till ca 55 Mkr.

8

Resultatkravet för 2005 är 35 Mkr

Ja

Resultatet för 2005 uppgår till 67,2 Mkr

9

Norrtälje och Södertälje utreds i särskild ordning

Ja

Primärvården i Södertälje har överförts till ny

26(57)

Stockholms läns landsting

Avrapportering av uppdrag
sjukvårdsorganisation i Södertälje 2005-04-01. och
SLSO:s verksamheter i Norrtälje att har övergått till ny
sjukvårdsorganisation fr o m 2006-01-01.

10

Kostnader för inhyrd personal får ej överskrida 1
procent av de totala personalkostnaderna

Kostnaden för inhyrd personal under 2005 uppgick till
1,5 % av den totala personalkostnaden

11

Koncernens bemanningskostnader
(personalkostnader plus kostnader för inhyrd
personal) får totalt sett inte öka med mer än 1,5
procent jmf med budget år 2004. Om planerad
reduktion av antal anställda beaktas kan
bemanningskostnaderna öka med 3,3 %

Bemanningskostnaden har ökat med 5,7 %. Ökningen
utöver mål beror på nya och utökade uppdrag samt
ökad volym

12

Kostnaderna för sjukskrivningar ska minskas 2005 Ja
och åtgärder för att komma till rätta med
ohälsotalen ska redovisas

13

Förvaltningar/bolag ska följa upp sin
produktivitetsutveckling enligt enhetliga principer
framtagna av Landstingsstyrelsen

Ja

Antalet sjukdagar har minskat med 2,9
dagar medan kostnaderna för
sjukskrivningar har ökat med 12,6 Mkr
främst beroende på ökat kostnadsansvar för
arbetsgivaren vid sjukskrivning. Under året
har ett projekt bedrivits tillsammans med
externt företag för att minska antalet
långtidssjukskrivning.
Mätning har gjorts enligt enhetliga principer framtagna
av Landstingsstyrelsen. Produktiviteten har ökat med
3,1 %
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Folktandvården Stockholms län AB

Nr Uppdrag
1

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
Inga uppdrag
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AB Storstockholms Lokaltrafik
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

Ökad lyhördhet för resenärernas behov och krav
1

De synpunkter som inkommer till SL
Kundtjänst, andra delar av SL och till
entreprenörerna systematiskt samlas in och
analyseras ur bl a ett genus- och
rättviseperspektiv. Detta ska vara ett viktigt
underlag för den fortsatta beslutsprocessen.
Ett förslag om detta ska utarbetas under
2005.

X

2

En plan för hur erfarenheter och kunskaper
från andra delar av Sverige och världen ska
kunna tas tillvara ska läggas fram under
2005.

X

Avrapporterades för styrelsen 2005-12-20. PM
utdelades.

SL är verksamma inom ramen för en rad branschoch intresseorganisationer (SLTF, UITP, EMTA)
bl a för att just samla erfarenheter och kunskaper
från andra men också för att dela med oss av våra
egna kunskaper och erfarenheter. BEST
(Benchmarking in European Service of Public
transport) är exempel på ett SL-initierat projekt
(1999) där vi på ett systematiskt sätt lär av
europeiska kollegor.
Information lämnades senast till styrelsen 200412-20. PM med SLs erfarenhetsutbyte och
omvärldskontakter lämnades vid styrelsens möte
2005-09-27.
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Ett förslag till utveckling av
regionstyrelsernas roll ska presenteras
under år 2005. En viktig del är att utveckla
kommunsamråden.

X

Förslag lämnades till styrelsen den 25 oktober
2005. Styrelsen beslutade att utan eget
ställningstagande remittera VDs förslag till
förändrad organisation för regionstyrelserna till
regionstyrelserna för synpunkter. Vid styrelsens
sammanträde den 20 december 2005 beslutade
styrelsen att återföra ärendet till styrelsen.

Pålitlig kollektivtrafik
4

Hela kollektivtrafiksystemet ska gås igenom
för att säkra driftsäkerhet och pålitlighet,
inklusive förslag till prioritetsordning av
pålitlighetsinvesteringar. Genomgången ska
avrapporteras under 2005.

X

5

SL ska stärka sin förmåga att under en
övergångsperiod ta över verksamhet i egen
regi och göra en utvärdering av de senaste
årens konkurrensutsättningar och
privatiseringar inom kollektivtrafiken. Detta
ska ingå i den upphandlingsstrategi som ska
gälla från 2005.

X

Avrapportering för styrelsen 2005-10-25.

Stärka förmågan att ta över verksamhet i egen
regi har tidigare rapporterats till styrelsen 200310-20--21. Vad gäller utvärdering av de senaste
årens konkurrensutsättningar har hittills gjorda
utvärderingar redovisats för styrelsen 2003-1020--21. Den upphandlingsstrategi som styrelsen
antog 2004-08-31 samt inriktning och plan för
trafikupphandling som behandlades i styrelsen
2004-11-16 sammanfattar våra lärdomar. Vid
styrelsens sammanträde 2005-12-20 beslutades
om plan för busstrafikupphandling 2006-2008.
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6

En konkret plan för samråd med
Stockholms stad och andra berörda
kommuner om åtgärder som kan vidtas för
att förbättra framkomligheten och därmed
tillförlitligheten för stombussarna ska läggas
fram under 2005.

7

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och
stärka ny- och vidareutbildningen för
kollektivtrafikens personal vidtas.
Dessutom skall strategiska krav kunna
ställas vid upphandlingar.

8

Vagnbehovet i pendeltågssystemet och tunnelbanan X
ska inventeras och planeras bättre i syfte att
undvika vagnbrist.
Under 2005 ska en sammanhållen rapport
X
om resenärsinformationsprojektet läggas
fram.

9

X

X

Samråd pågår med Stockholms stad om åtgärder
avseende stombusslinjerna med anledning av
trängselskatteförsöket. Utgångspunkten är SLs
prioriterade åtgärdslista. Redovisning av
uppdraget för styrelsen 2005-06-14. Övriga
kommuner samt Vägverket avseende regionala
stombusslinjer redovisas samtidigt.
Se även punkt 14 och 17-18. Åtgärder vidtas
enligt den av styrelsen 2004-08-31 beslutade
upphandlingsstrategin samt enligt beslut 2004-1116 om inriktning för busstrafikupphandling

Vagnbehovet i spårtrafiken redovisades för
styrelsen 2005-10-25.
Kommentar: Slutrapport från
störningsinformationsprojektet utdelades till styrelsen
2004-06-14. Förnyat anskaffningsbeslut ”JustNu,
realtidssatsningen”, togs av styrelsen 2005-12-20.

Komfort och trivsel i kollektivtrafiken
10

Erfarenheter som vunnits när det gäller
komfort, tillgänglighet, arbetsmiljö och
miljöprestanda ska utnyttjas i samband med

X

Ingår i beslutad upphandlingsstrategi. Höjda kvalitetskrav
ställs dock ej p g a ekonomiska begränsningar.
Kostnadsberäkningar för högre ambitionsnivåer
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att krav ställs i upphandlingar. Detta ska
ingå i den upphandlings-strategi som ska
gälla från 2005.

redovisades för styrelsen 2005-09-27 i samband med att
underlag till budget för 2006 behandlades.

11

Arbetet med att ta fram ett särskilt program
för att utveckla och stärka komforten ska
inledas under 2005.

X

12

Uppföljningen av avtalen (läs
trafikavtalen) ska skärpas. Detta ska ingå
i den upphandlingsstrategi som ska gälla
från 2005.

X

Ingår i beslutad upphandlingsstrategi. Redovisades
för styrelsen 2005-08-30—31.

13

Arbetet med att hålla fordonen hela och
rena utvecklas. Under 2005 ska
entreprenörerna lämna en sammanhållen
information om hur arbetet fortgår.

X

Kopplad till punkt 12. Redovisades för styrelsen
2005-08-30—31.

14

SL ska utreda möjligheten att ställa krav på
att entreprenörernas personal ska genomgå
utbildning i bemötande gentemot
resenärerna. Bemötande av
funktionshindrade ska uppmärksammas
särskilt.

X

Avrapporteras till styrelsen 060328

Avseende funktionshindrade pågår sådan utbildning genom
SL-initiativ inom busstrafiken. Redovisning för styrelsen
2005-06-14 i anslutning till att lägesrapport kring reviderat
program för ökad tillgänglighet för funktionshindrade
lämnades. Vid styrelsens möte 2005-08-30—31
lämnades redovisning av hur SL och entreprenörerna
arbetar med att mäta och förbättra kundbemötandet.

Barn och ungdomar
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15

SL ska under 2005 ta fram förslag om en
särskild strategi för barn och ungdomars
resande. SL ska även utreda
konsekvenserna av SLTFs
rekommendationer.

X

Arbete pågår. Första redovisning lämnad till
styrelsen 2005-03-15. Skriftlig redovisning
lämnades till styrelsen 2005-10-25.

16

Frågor kring barn- och ungdomsrabatter
ska ingå i SLs utredning av hela
taxesystemet.

X

Ingår i arbetet kring prisstrukturen som redovisades vid
styrelseseminariet 2005-04-11.Prisutredningen redovisas
för styrelsen 2006-02-07.

Höjd kvalitet genom åtgärder för personalen
17

SL ska under 2005 ta initiativ till ett
samarbete med entreprenadföretagen i
syfte att inrätta en ”SL-akademi” för nyoch vidareutbildning av kollektivtrafikens
personal.

X

Redovisning av förslag vid styrelsens möte 2005-12-20.
Förslag till program för grund- och fortbildning av personal
i SL-trafiken behandlas av styrelsen 2006-02-07.

18

SL ska lägga fram förslag om strategiska
arbetsmiljökrav vid upphandlingar av trafik.

X

Se p 7

19

SL får i uppdrag att ta fram ett generellt
upphandlingsunderlag som reglerar
genomförandet av landstingets
policydokument hos SLs entreprenörer,
exempelvis kring arbetsmiljö och
personalfrågor.

X

SLL-beslut om olika policies (liksom andra förutsättningar
som ändras över tiden) tillförs kontinuerligt till våra
upphandlingar. Redovisades för styrelsen i april 2004 i
anslutning till ärendet om SLs upphandlingsprocess.
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Trygghet mot hot och våld
20

Utbildning i konflikthantering och
professionell hantering av utsatt personal.
Förslag om detta ska presenteras under
2005.

X

Se punkt 17 om ”SL-akademi”.

21

En gemensam strategi för säkerhetsarbetet
inom SL-trafikens olika delar.

X

Lägesrapport från Trygghetsprojektet lämnades vid
styrelsen möte 2005-09-27. Anskaffningsbeslut gällande
Trygghetsprojektet behandlades av styrelsen 2005-10-25.

22

Att farliga och otrygga miljöer inventeras
och byggs bort. Under 2005 ska därför
förslag till konkreta samarbetsformer med
kommunerna läggas fram. I detta arbete
bör de utvecklade regionstyrelserna ges en
central roll.

X

Redovisning i regionstyrelserna under 2005 av Stockholms
stads 25-punktsprogram mot skadegörelse i allmänna
kommunikationer. Lägesrapport lämnad till styrelsen
2005-10-25.

Kollektivtrafikens kvalitet och kapacitet
23

SL ska under 2005 och 2006 ställa krav
på bussentreprenörerna om att dieseldrivna
bussar som ingår i det ordinarie
utbytesprogrammet ersätts av etanoldrivna
bussar.
Försök med öppna spärrar

X

Behandlat inom ramen för styrelsens beslut 200501-18 om utökad etanoldrift av bussar.

24

Under 2004 har ett försök med öppna

X

Slutrapport utdelad till styrelsen 2005-03-15.
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spärrar genomförts vid Slussens norra
ingång. Under 2005 ska utvärderingen av
försöket slutrapporteras… Utifrån
slutresultatet av utvärderingen prövas den
pågående tätningen av spärrlinjer.

Slutrapporten behandlad i styrelsen 2005-08-30—31.

Investeringar i kollektivtrafiken
25

AB SL ska före första kvartalets utgång
2005 redovisa en investeringsplan som
inkluderar prioriteringar.

X

Rapport om SLs reinvesteringsbehov redovisades för
styrelsen 2005-09-20 och ingick som bilaga till styrelsens
underlag till budget för 2006.

26

Arbetet med att anpassa
tunnelbaneperronger ska påskyndas under
2005 för att uppnå riksdagens beslut om en
handikapp-anpassad kollektivtrafik senast
år 2010.

X

Beslut i styrelsen 2005-12-20.

27

Under 2005 ska en plan för ökad pålitlighet tas
fram.
Investeringar i ökad tillgänglighet
prioriteras. Därför ska SL utifrån
handlingsprogrammet för ökad tillgänglighet
för funktionshindrade under år 2005 lägga
fram ett förslag till investeringsplan för år
2006-2010.

X

Se p 4

X

Ingår i förslag till reviderad plan för ökad tillgänglighet för
funktionshindrade. Ärendet bordlades vid styrelsens möte
2005-12-20.

28

29

SL ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna och möjligheterna att

X

Redovisning för styrelsen våren 2006
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förlänga pendeltågstrafiken till Hölö.
Smidigare påstigning i de blå innerstadsbussarna
30

Under 2004 har SL startat ett försök med
påstigning genom en av bakdörrarna på
stombusslinje 4… Efter utvärdering och så
snart det är möjligt och tekniken är
utprovad ska påstigning genom
bakdörrarna på samtliga blå stombusslinjer
i innerstadens introduceras.

X

Lägesrapporter presenterade för styrelsen 200502-15 och 2005-03-15. Försöket avslutades som
planerat i juni 2005. Slutrapport lämnades till
styrelsen 2005-08-30—31. Beslut om att planera
för ett trafikvärdskoncept togs av styrelsen 200508-30—31.

Öka det kollektiva resandet
31

En översyn ska göras om var i
kollektivtrafiksystemet som behoven av
förstärkning är störst och rapporteras till
styrelsen under 2005.

X

Redovisning för styrelsen 2005-10-25.

32

Flexibla zongränser införas… skall inte
zonbyte behöva utlösas vid resor mellan
bara två stationer/hållplatser.

X

Information lämnad till styrelsen 2005-03-15.
Genomförande av förändringen fr o m 2005-05-01.

33

SL ska utveckla samarbetet med
kommuner som är inne i
avgörande skeden i planfrågor som
påverkar flaskhalsar i kollektivtrafiken.

X

X

Allt arbete som berör flaskhalsar i kollektivtrafiken bedrivs
i ett nära och - genom årens lopp - utvecklat samarbete
med kommunerna, Banverket och Vägverket. Inte minst
när det gäller utbyggnaden av infrastruktur.
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34

SL ska undersöka möjligheten att ingå
gemensamma projekt med kommunernas
stadsplanerare. I dessa projekt ska bl a
ingå utbildning av kommunernas
stadsplanerare i kollektivtrafikplanering
samt översyn av lokaliseringen av
bytespunkter och depåer med särskilt fokus
på kollektivtrafiken och dess resenärer.

X

X

Utbildning av planerare pågår sedan drygt ett år tillbaka.
Översyn av bytespunkter pågår. Samarbete kontinuerligt
på handläggarnivå och genom regionstyrelserna.
Lägesrapport om depåsituationen lämnades vid styrelsens
sammanträde 2005-04-26.

35

Ställa strategiska miljökrav vid
upphandlingar. Detta ska ingå i den
upphandlingsstrategi som ska börja gälla
under 2005.

X

Åtgärder vidtas enligt den av styrelsen 2004-0831 beslutade upphandlingsstrategin och enligt
beslut om inriktning för busstrafikupphandling
2004-11-16.

36

Utveckla arbetet med att informera om
kollektivtrafikens betydelse för miljön.

X

Redovisning för styrelsen 2005-12-20.

37

I samarbete med entreprenörerna utreda ett
system för konsekvent användning av
ecodriving…

38

Utreda möjligheten att använda mindre
fordon i SL-trafiken samt förutsättningar för
användning av anropsstyrd trafik i
glesbygd.

39

Fullfölja sitt miljöcertifieringsarbete.

X

Lägesrapport till styrelsen 050426

X

X

Redovisning för styrelsen under våren 2006

Slutfört under 2005.
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Kollektivtrafikens samhällsnytta
40

Kollektivtrafiken leder till en lång rad
positiva effekter inom andra
samhällsområden. Denna samhällsnytta ska
belysas i SLs årsredovisningar.

X

Uppdrag lämnat redan 2004. Rapport lämnad till styrelsen
2005-03-15. Resultatet finns med i bolagets
årsredovisning för 2004.

41

Från och med 2005 ska den årliga
kollektivtrafikveckan anordnas tillsammans
med Waxholmsbolaget och Färdtjänsten.

X

Genomfördes under september 2005. Information
lämnades vid styrelsen möten 2005-06-14 och 2005-0830--31.

X

Se punkt 1. Beslut om riktlinjer för reklam i SLs miljöer
togs av styrelsen 2005-12-20.

Jämställd kollektivtrafik
42

SL ska lägga fram en analys och lämna
förslag om mål och konkreta åtgärder samt
strategier för att nå det transportpolitiska
delmålet om ett jämställt transportsystem. I
detta arbete ska bland annat könsrelaterad
statistik tas fram för resvanor, klagomål
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv
och dialogen med resenärerna förbättras.
Andra områden som ska belysas är hur
utbud och trafikantmiljöer, som bland annat
den fysiska miljön, reklam och tilltal kan
anpassas för att nå en jämställd
kollektivtrafik. Ur detta perspektiv är det
även viktigt att SLs entreprenörer aktivt
rekryterar kvinnor.
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Mer tillgänglig kollektivtrafik
43

De gemensamma uppdrag som SL och
Färdtjänsten tidigare fått (läs 2004) ska
slutföras under 2005. Inom ramen för dessa
gemensamma uppdrag ska SL utreda
möjligheten att ställa krav på att
entreprenörernas personal ska genomgå
utbildning i bemötande av resenärer med
funktionshinder.

X

Avrapportering av bl a det gemensamma
uppdraget med Färdtjänsten gjordes i bokslut för
år 2004 (bilaga B) som behandlades av styrelsen
2005-03-15. Vad gäller utbildning i bemötande av
resenärer med funktionshinder, se punkt 14.

44

SL ska se över de tillgänglighetsåtgärder
som genomförts under de senaste åren.
Tillgänglighetsåtgärderna ska
kvalitetssäkras av entreprenörerna.

X

Styrelsebeslut om nytt tillgänglighetsprogram 060207

45

SLs tillgänglighetsprogram ska under år
2005 kompletteras med en analys och
förslag kring de psykiskt
funktionshindrades behov.

X

Styrelsebeslut om nytt tillgänglighetsprogram 060207

46

Informationen kring de delar av
kollektivtrafiken som är tillgängliga för
funktionshindrade ska förbättras. Det
innebär bl a att det i tidtabeller tydligt ska
framgå vilka stationer som har hissar och

X

Genomförbart i tidtabellerna under 2006. Delen om
realtidsinformation om trasiga hissar m m ingår i
Realtidsprojektet. Redovisning för styrelsen 2005-06-14
(se punkt 9).
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om en busshållplats trafikeras i båda
riktningarna. På SLs webbsida bör
realtidsinformation om trasiga hissar och
rulltrappor visas.
47

För att öka tillgängligheten till busstrafiken
är det viktigt att säkerställa hela busslinjer
där det garanteras att alla turer görs med
låggolvbussar.

X

Styrelsebeslut om nytt tillgänglighetsprogram 060207

48

Arbetet med Djurgårdslinjens förlängning
till Centralen skall fortskrida.

X

Arbete pågår

Fördjupat samarbete mellan SL och vården
49

Det är mycket viktigt att det finns en
fungerande kollektivtrafik till och från länets
vårdinrättningar. Detta gäller inte minst vid
nylokaliseringar eller flytt av verksamhet.
Därför ska samarbetet mellan
kollektivtrafiken och vården fördjupas.

X

Uppdrag lämnat 2004. Avrapportering av
punkten gjordes i bokslut för år 2004 (bilaga B)
som behandlades av styrelsen 2005-03-15.
Exempel på samarbete med vården är att kontakt
tas med vård-inrättningar för att de på sina
hemsidor ska hänvisa till SLs reseplanerare. Ett
annat exempel är att i reseplaneraren söka resa till
namngiven vårdinrättning.
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Waxholms Ångfartygs AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

1

Beakta utvecklingen i RUFS

X

Sker löpande

2

X
X

Löpande genom studiebesök och medlemsskap i UITP,
SWEREF och SLTF.
Kontinuerliga möten med kommunerna har kommit igång

4

Samla erfarenhet och kunskaper från annan
kollektiv sjötrafik
Utveckla samarbetet med kommuner
Följa SL:s arbete med kommunsamråd
Kollektivtrafikvecka tillsammans med SL

5

Skärpta miljökrav vid inköp av båtar

X

Inga nya fartygsbeställningar har skett under 2005

6

Miljöanpassning av drift och underhåll

X

Skärpta miljökrav vid upphandling och pågående drift.

7

Miljökrav på entreprenörer och uppföljning

X

8

Diesel miljöklass 1 i eget tonnage. Följa
utvecklingen av fartygsbränslen.

9

Motverka svall och erosion genom
turlisteanpassning, körteknik och
skrovkonstruktioner.
Arbete kring eco-drive fördjupas

WÅAB ingår nu i SLTF:s fordonsdatabas för uppföljning
av miljö- och kvalitetskrav.
Fr o m 2005 diesel miljöklass 1 i WÅAB:s
bunkeranläggningar. Prov med syntetisk diesel genomförs
2006.
Löpande arbete. Samarbete med Chalmers har inletts vad
avser frågor kring svallvågor och skrovkonstruktioner.

3

10
11

X

X

Fristående utredning skall tillsättas för att utvärdera X
WÅAB:s upphandlingssystem, avtalsformer mm

X

X

X

Bränslemätare har installerats i en del fartyg med mycket
goda resultat.
Utredning genomförd av Dagmar Fornander Palmgren.
Behandlades av styrelsen i juni. Beslut om former för
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upphandling och avtal.

12
13
14

Öka rabatten på båtkortet från 25 till 40 % under X
måndag till torsdag under vinterhalvåret
Höja kontanttaxan i hamntrafiken för vuxen med 5 X
kronor.
Fortsätta samverkan med SL vad avser resekortet.

X

Löpande samarbete med SL och SLTF.
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Färdtjänsten
Nr Uppdrag

1

2

3

4
5

Beslut (att-satser)
Uppdrag till färdtjänstnämnden att under 2005
kvantifiera sitt bidrag till minskning av fossila
koldioxidutsläpp.
Uppdrag till landstingets samtliga förvaltningar och
bolag att aktivt arbeta med att förbättra
tillgängligheten och bemötandet av
funktionshindrade
Uppdrag till färdtjänstnämnden att senast vid
halvårsskiftet 2005 till landstingsstyrelsen redovisa
en flerårig tidsplan för att omvandla servicelinjer till
flexlinjer samt möjligheten att inrätta nya flexlinjer.
Uppdrag till färdtjänstnämnden att analysera vilka
effekter beslutet om rullstolstaxi har fått.
Uppdrag till färdtjänstnämnden att utreda krav på
alkolås i alla bussar och taxibilar.

Genom- Pågår Ej gefört
nomfört
X

Redovisas i förvaltningsberättelsens miljöavsnitt och i den
separata miljöredovisningen.
X

X

X
X

Kommentar

Del av Färdtjänstens utvecklingsidé. Ingår såväl i den
löpande verksamheten som i utvecklingsarbeten. Ett
särskilt projekt genomför dessutom en utbildnings-satsning
för bättre bemötande.
Överlämnat till landstingsstyrelsen enligt beslut av
färdtjänstnämnden 2005-06-21.

Uppdraget redovisat i färdtjänstnämnden 2005-04-26.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2005-08-23.
Uppdraget redovisat i underlag till budget 2006-2008.
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Nr

6

7

8

9

10

11

Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genomfört

Pågår

Ej genomfört

Kommentar

Uppdrag (givna i politisk text)
Färdtjänsten har fördelat mål och uppdrag i landstingets budgettext på ett resenärsperspektiv och ett samhälls/landstingsperspektiv.
Resenärsperspektivet - Kvalitet
Arbetet för kvalitetshöjningar i färdtjänstresans alla
X
Pågår ständigt såväl i den löpande verksamheten som i
led ska utvecklas.
utvecklingsarbeten. Följs via kvalitetsnyckeltal i
månadsboksluten.
Kvaliteten inom färdtjänstresandet ska höjas
X
Se föregående punkt. Dessutom särskild satsning på
genom bättre tidspassning, bemötande, säkerhet
bemötandeutbildning. Nytt kommunikationssystem i
och komfort.
specialfordonen förbättrar uppföljningen, fr.a. avseende
tidspassning och säkerhet.
Kvalitetsuppföljningen ska förbättras vad gäller
X
Se punkt 6. Efter det nya kommunikationssystemets
resorna
införande har ett nytt kvalitetsnyckeltal för specialfordonens tidspassning införts. Följs från 2005.
Färdtjänstresandet ska underlättas för dem som
X
Ingår i Färdtjänstens utvecklingsidé. Arlanda Express är
gör resor som är kombinationer av allmän och
ett exempel på lyckat kombinationsresande. Anslutsärskild kollektivtrafik
ningsresor med Närtrafiken övervägs. Reseplaneraren ska
på sikt underlätta kombinationsresor.
En riktad satsning ska genomföras tillsammans med
X
Ett särskilt projekt arbetar med en utbildningssatsning för
SL för bättre bemötande av resenärerna hos intern
bättre bemötande.
och extern personal.
Resenärsperspektivet - Dialog/Samverkan
Dialogen med färdtjänstresenärerna ska utvecklas
X
Färdtjänsten samverkar med handikapp- och pensiooch lyhördheten öka. Samverkan med de
närsorganisationerna i regelbundna möten enligt
funktionshindrades intresseorganisationer ska spela
landstingets beslutade modell. Organisationerna deltar
en viktig roll i utvecklingen av färdtjänstinsatserna
också i Färdtjänstens utvecklingsprojekt på olika sätt,
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t.ex. i referensgrupper. Ett dialogseminarium genomfördes
i februari. Studiebesök genomförs.
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Genom- Pågår
Ej gefört
nomfört
Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Samverkan
Färdtjänsten ska sträva efter ett utökat samarbete
X
med länets kommuner och i samverkan med dessa
åstadkomma ett enklare och mera funktionellt
resande.
Öka samverkan med AB SL och kommunerna för
X
att öka tillgängligheten inom ordinarie
kollektivtrafik
Bättre samordning av färdtjänst- och SL-trafik i
X
länets glesbygdsområden - kostnadseffektivt för
både SL och färdtjänsten.
Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Styrning
Rikta resurserna till dem som har störst behov av
X
färdtjänst.
Inriktningen för att säkra ekonomi och kvalitet är
X
att fler resor sker i tillgänglig SL-trafik.
Färdtjänsten ska arbeta för att fler ska använda
den allmänna kollektivtrafiken i takt med att
bussar, pendeltåg, och tunnelbana görs mera
tillgängliga

Kommentar

17

Mer kostnadseffektiva resformer ska utvecklas

X

Ingår i Färdtjänstens utvecklingsidé. Exempel: Närtrafiken.

18

Satsningen på Närtrafiken ska fortsätta.

X

Satsningsområde, plan lämnad till landstingsstyrelsen.

12

13

14

15
16

Uppdrag

Ett regionalt samverkansorgan med representanter från
Färdtjänsten, SL och KSL har i enlighet med
färdtjänstavtalet bildats för ändamålet. Lokala
samverkansorgan är under uppbyggnad.
Se föregående punkt. Politiskt samarbete också inlett.
Dessutom sedan länge etablerat samarbete med
Stockholms stads trafikkontor.
Ingår i Färdtjänstens utvecklingsidé. SL har erbjudits
platser för sina resenärer i den linjelagda färdtjänsten på
Blidö/Yxlan. Diskussioner pågår.
Ingår i Färdtjänstens utvecklingsmål. 2005 översteg
utbudet av specialfordonsresor totalt sett efterfrågan.
Utgör Färdtjänstens utvecklingsmål. Satsningsområde.
Reseplanerare utvecklas med SL. Den allmänna
kollektivtrafiken marknadsförs.

46(57)

Stockholms läns landsting
19

Arbetet med att hänvisa resor/resenärer till
tillgänglig Närtrafik ska fortsätta.

Avrapportering av uppdrag
X

Genomförande pågår i takt med att linjerna ses över och
anpassas. (2005: linje 904 och 905)
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Nr

Uppdrag

20

Arbetet med att ta ökad hänsyn till den förbättrade tillgängligheten i allmän kollektivtrafik vid
tillståndsgivning ska fortsätta.
Ett försök med förändrad restilldelning i ett
X
begränsat område ska genomföras. Genomförande
och utvärdering ska ske i samråd med handikappoch pensionärsrörelsen
Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Jämställdhet
Färdtjänstnämnden ska verka för att färd-tjänsten X
är jämställd. Genus- och rättvisepers-pektivet bör
alltid vägas in vid informations-behandling,
utredningar och beslut.
Utredningsuppdrag
Färdtjänsten ska analysera hur utvecklingen av
X
närsjukvårdscentra påverkar färdtjänsten.
Utdrag ur SL:s budget som även gäller Färdtjänsten
SL ska stärka sin roll som aktiv opinionsbildare för X
kollektivtrafikens nytta och behov. Från och med
år 2005 ska den årliga kollektivtrafik-veckan
anordnas tillsammans med Waxholms-bolaget och
Färdtjänsten.
De gemensamma uppdrag som SL och
X
Färdtjänsten fått tidigare ska slutföras under 2005.

21

22

23

24

25

Genomfört
X

Pågår

Ej genomfört

Kommentar
Ingår i tillståndsprövningsavdelningens normala arbete
samt i den obligatoriska utbildningen av kommunala
färdtjänsthandläggare.
Avvaktar utvärdering av hänvisning av resenärer till
Närtrafiken, som är första steget i ett sådant försök.

Tolkning av uppdraget pågår.

Kollektivtrafikvecka genomfördes vecka 38. Färdtjänsten
deltog i Waxholmsbolagets visning av
handikappanpassade fartyg.

Ej aktuella uppdrag har avslutats.
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Regionplane- och trafikkontoret
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

1

X

2

3

RTN ska ha ett huvudansvar för samhällsmålen i
den föreslagna trafikstrategin
Arbetet med RUFS ska fortsätta i ett nära
samarbete med kommunerna och andra aktörer i
regionen.
RTN ska i sitt arbete stärka den nationella
storstadspolitiken

X

X

RTN har haft huvudansvaret för samhällsmålen. En
trafikberedning har inrättats på tjänstemannanivå
Verksamheten 2005 har dominerats av aktiviteter som
genomförande och uppföljning av RUFS. En särskilt viktig
uppgift 2005 har varit aktualitetsprövningen av RUFS
Arbetet med att utveckla den nationella storstadspolitiken
fortsätter, en konferens på temat ”Storstaden och staten”
arrangerades i november.
Samverkan sker genom samarbete med regionplanerare i
München och bilateralt i Östersjöområdet och genom
större EU-finansierade projekt.

4

RTN ska hävda Stockholmsregionens intressen
genom internationell samverkan - i första hand runt
Östersjön

X

5

RTN bör i större utsträckning beakta kultur som en
viktig faktor för regionens utvecklingskraft

X

6

RTN ska verka för en jämställd region

7

RTN ska tillsammans med andra aktörer i regionen
verka för att utveckla ett jämställt transportsystem.
Stockholmförsöket med trängselskatt följs löpande
upp
RTN ska verka för att höja sysselsättningen, öka
nyföretagandet och stärka forskningen

En undersökning av invandrares fritids- och
kulturpreferenser har gjorts tillsammans med ett antal
kulturinstitutioner
Ett arbete för att integrera jämställdhet i planeringen har
inletts.
Kontoret deltar i projektet jämställda transporter

X

Två lägesrapporter har lämnats under året

X

Kontoret har ett samverkansinitiativ med rektorskonventet
och tagit ett initiativ för samverkan om den
företagsbaserade forskningen. Ett utredningsarbete kring

8
9
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10

Samarbetet i Mälardalsregionen ska stärkas

X

11

RTN ska verka för att de regionala miljömålen nås
och klimatpåverkande ämnen fasas ut och utsläpp
av sådana ämnen successivt minskas.

X

12

Behovet av billigare bostäder ska beaktas i
nämndens arbete.

X

13

Ett nytt skärgårdspolitiskt program tas fram under
2005

X

arbetskraftsförsörjningen i regionens offentliga sektor
pågår.
Samförstånd har nu nåtts om att starta en gemensam
politisk process i Stockholmsregionen och Mälardalen för
att bedriva ett arbete som syftar till en gemensam målbild
och gemensamma prioriteringar inför nästa
infrastrukturplaneringsomgång.
Transporternas miljö- och hälsopåverkan, vatten- och
avloppsfrågor, den regionala grönstrukturens betydelse,
samt luftkvalitet är aktuella områden inom den regionala
planeringen där regional samordning och samverkan pågår
på frivillig grund inom en rad områden.
Kontoret har inlett samverkan med offentliga , kooperativa
och privata aktörer för att analysera de institutionella
hindren för att öka bostadsbyggandet och redovisa behov
av regeländringar.
RTN har efter samråd tagit beslut om ett
skärgårdspolitiskt program som nu förs till
Landstingsfullmäktige för beslut.
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Locum AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

1

Kartlägga koncernens behov av
investeringar i byggnader och lokaler för
de närmaste 10 åren. artläggningen ska,
så långt det är möjligt, beakta
lokalkonsekvenserna till följd av de
förslag som ligger i den pågående 3Sutredningen.

En investeringsplan togs fram som del av budget
2005. En reviderad investeringsplan har tagits
fram som del av budget 2006.

2

Genomföra en jämförande studie av
underhållsnivåer i andra bestånd av
ändamålsfastigheter. I jämförelsen ska
bland annat andra landsting ingå.

Landstingsstyrelsens förvaltning har i samarbete
med Locum på uppdrag av Landstingsfullmäktige
genomfört utredningen ”Planerat
fastighetsunderhåll i ett långsiktigt
fastighetsekonomiskt perspektiv”.
Sammanfattningsvis föreslår utredningen en nivå
för det planerade underhållet i intervallet 115140 kronor per kvadratmeter BTA. Utredningen
har bland annat tagit del av Landstingsförbundets
statistik samt REPAB:s årsbok 2004 för
årskostnader för vårdbyggnader.
Inom Locum pågår sedan 2004 ett
benchmarkingsamarbete mellan Locum, Sisab
och Akademiska Hus. De budgeterade
underhållsnivåerna i Landstingsfastigheter
Stockholm är fortsatt lägre än nivåerna för dessa
jämförbara bestånd. Ett mer omfattande
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nyckeltalssamarbete pågår tillsammans med
Regionfastigheter Skåne och Västfastigheter.
Inom ramen för detta arbete har förutom rena
nyckeltalsjämförelser även utarbetats
gemensamma riktlinjer, tillämpningsföreskrifter,
definitioner m.m. för att höja kvaliteten och
tillförlitligheten i jämförelsematerialet. Därutöver
är Locum aktiva inom Landstingsförbundets
nyckeltalsgrupp där nyckeltal för samtliga
Sveriges landsting sammanställs.

3

Göra en inventering av befintligt
lokalbestånd för närsjukvård samt
kartlägga förändringar i lokalbehov till
följd av 3S-närsjukvårdsutredningen.

Utökningen av närsjukvården med delvis
koncentration kring vissa närsjukvårdscentra och
närsjukhus kommer att leda till om- och
avflyttningar inom nuvarande fastighetsbestånd.
Vidare kan detta leda till tomställningar, vissa
nyinvesteringar samt tillkommande externa
förhyrningar. Lokalbestånd för närsjukvård ses
över med utgångspunkt i 3S-utredningen.
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4

Etablering av uppföljningssystem och
dokumentera status på byggnader och
fastigheter vad avser innehåll av
miljöskadliga ämnen samt vidta åtgärder.

En handlingsplan för fastighetsföroreningar och
miljöskulder i LFS fastigheter har tagits fram.
Miljöinventeringar av mark har genomförts i alla
fastigheter och är i stort sett klara. Modell för
inventering av byggnader har utarbetats och ett
pilotprojekt har genomförts.
Ramavtalsupphandling av
miljöinventeringsföretag har påbörjats. Ett ITbaserat system har utvecklats för att
dokumentera fastigheternas tekniska status som i
framtiden även kommer att omfatta
miljörelaterade frågor.

5

Finansiera reningsanläggningar för lustgas
tillsammans med berörda sjukhus.

6

Genomföra en redovisning av genomförda
och planerade åtgärder med att öka
funktionshindrades tillgänglighet till
landstingets lokaler.

En utvärdering av lustgasreningsanläggningen vid
Karolinska Huddinge har gjorts och anläggningen kommer
att installeras även på Danderyds sjukhus och
Södersjukhuset. Kostnaden för detta ska enligt
landstingets budgetdirektiv delas lika mellan
Locum/Landstingsfastigheter och respektive sjukhus.
Storleken på Landstingsfastigheter del av den ökade
investeringskostnaden kan ännu inte fastställas och ingår
inte i redovisade investeringsbudgetar
Locum har bildat ett lokalt samverkansråd med
representanter från handikapporganisationer
som möts regelbundet. Riktlinjer för tillgänglighet
har utarbetats av Locums samverksråd tillsammans med representanter från
handikapporganisationer. Dessa har baserats på
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genomförda pilotprojekt avseende
tillgänglighetsinventeringar, Boverkets
föreskrifter samt landstingets handikappolitiska
program. Inventeringsarbetet och vissa åtgärder
påbörjades under året och samtliga fastigheter
kommer att vara inventerade med åtgärdsplaner
vid utgången av 2006. Internt planeras för
utbildningsinsatser av medarbetare vilka kommer
att genomföras under verksamhetsåret 2006.

7

Utreda en marknadsanpassning avseende
prissättning av p-avgifter på landstingsägd
mark

Utredning redovisades till landstingsstyrelsen i
maj.

8

Locum ska bevaka produktutvecklingen
så att övergång till PVC-fria golvmaterial
vid ny- och ombyggnad kan ske utan
dröjsmål då godtagbara alternativ
föreligger.

Locum har tagit initiativ till att anordna ett
seminarium under hösten 2005 som ska syfta till
att lyfta frågan om utvecklingen av alternativa
golvmaterial. Seminariet skulle ha hållits under
hösten men har flyttats fram till maj 2006. På
seminariet kommer representanter från vården
och golvleverantörer att delta.
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Kultur- och utbildningsnämnden
Nr Uppdrag
1
2

3
4

5

Ca hälften av landstingsbidraget skall gå till
verksamhet för barn och ungdom
Nämnden skall sträva efter att kvinnor och män
och flickor och pojkar får del av bidrag på ett
rättvist och jämställt sätt
Nämnden skall stimulera kulturell verksamhet av
betydelse för stockholmsregionen
Nämnden skall aktivt arbeta med att förbättra
tillgängligheten och bemötandet av
funktionshindrade
Ett varierat utbud( inom verksamheten Kultur i
vården) av musik, uppläsning och teater med god
kvalitet skall erbjudas vårdgivare i hela länet

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
X

X
X
Nämndens krav på tillgänglighet hos bidragsmottagarna
kan komma att höjas i framtiden
X

X
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Patientnämnden
Nr Uppdrag
1

2

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

I budget för 2005 uppdrogs åt patientnämnden att X
analysera orsaken till det ökade antalet klagomål
på vården.
I samband med att fullmäktige fattade beslut om
X
ekonomiska ramar för 2005 uppdrogs åt
patientnämnden att följa upp sin resursfördelning
per huvudman för att bl a kunna se att
kommunernas andel av verksamheten motsvaras av
ersättningen därifrån

I förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen
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MediCarrier AB

Nr Uppdrag
1

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
Inga uppdrag erhållits
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