Landstingsrådsberedningen

LF 2008-04-08
SKRIVELSE

P6

2008-03-05

LS 0802-0162

1 (2)

Landstingsstyrelsen

Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års budget - avrapportering årsbokslut 2007

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med en redovisning av uppdrag givna i 2007 års
budget. Uppdragsredovisningen ingår i de beslut om årsbokslut som fattas av respektive nämnd/styrelse/utskott.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anmäla till landstingsfullmäktige redovisning av uppdrag givna i 2007 års budget.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

Bilaga
Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2007

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2008-03-05

2
LS 0802-0162
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Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års
budget – avrapportering årsbokslut 2007
Ärendet
Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget
2007 har inlämnats från landstingets resultatenheter.
Uppdragsredovisningen ingår i de beslut om årsbokslut som fattas av
respektive nämnd/styrelse/utskott. Bifogat redovisas de uppdrag som
avrapporterats.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

till landstingsfullmäktige anmäla redovisning av uppdrag givna i
2007 års budget.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Bilaga
1.
Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om
budget 2007

Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2007
Landstingsstyrelsens förvaltning
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

Inrättande av ett kansli med ansvar för
x
mångfaldsfrågor inom landstinget.
Tidigareläggning av bokslutet.
Medverka i genomförandet av handlingsplanen
avseende nationell IT infrastrukturplattform för
vården och omsorgen.
Framlägga förslag till ägardirektiv som styr mot x
mål.

x

Översyn och utveckling av folkhälsopolicyn.

x

Förslag till modell för rankning av sjukhus samt
kvalitetsredovisningar.

x

Reglementsändringar med anledning av
överföringen av naturbruksgymnasierna.

x

2007
2007-03-06 Strategiska utskottet
Lägesrapport nationell IT-infrastrukturplattform
LS 0705-0561 Specifika ägardirektiv för de
landstingsdrivna producenterna
Behandling i FoUU-utskottet 2007-06-19
Lägesrapport i strategiska utskottet 2007-09-04
Behandling i produktionsutskottet 2007-09-25
LS 0710-1046 Förslag till ägarpolicy
Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16
Landstingsstyrelsen 2008-01-22
LS 0706-0715 Tillsättande av arbetsgrupp för översyn
och utveckling av landstingets folkhälsopolicy
Landstingsstyrelsen 2007-08-21
HSN 0704-0283 Publika jämförelser av vårdens
leverantörer och rankning av sjukhus
HSN 2007-04-24
LS 0701-0082 Ändring av reglemente för
landstingsstyrelse och nämnder
Beslut i LF 2007-03-13
LS 0705-0561 Ändring av delegationsordning för
landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen 2007-06-19
LS 0710-1028 Ändring av delegationsordning för
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Utreda förutsättningarna för att
naturbruksgymnasierna övergår till annan
huvudman.

x

Granskning av IT, såväl strategi som totala
kostnader.

x

Se över möjligheterna att effektivisera de
administrativa stödprocesserna i syfte att
minska kostnader och byråkrati.

x

Utveckling av investeringsprocessen i syfte att
skapa ökad jämförbarhet.

x

Överföra lantbruksgymnasierna till
Landstingsstyrelsen.
Översyn av landstingets forskningsinsatser i
syfte att tydliggöra och fokusera insatserna.

x

Ansvar och resursåtgång för vårdproduktion
och FoUU tydliggörs.

landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen 2007-11-06
LS 0707-0721 Naturbruksgymnasiernas framtida
tillhörighet
Lägesbeskrivning i FoUU- utskottet 2007-05-22
LS 0711-1186 Åtgärder betr IT-verksamheten inom
landstinget
Avrapportering i strategiska utskottet 2007-11-16
Avrapportering i LS 2007-12-19
LS 0702-0121 Förändring av landstingsstyrelsens
organisation
LS 0603-0674 Nytt system för diarie-, ärende- och
dokumenthanteringssystem
Landstingsstyrelsen 2007-04-24
LS 0711-1222 Avrapportering i Budget 2008 för
landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen 2007-12-19
Strategiska utskottet 2007-01-30
Information ”Slutrapport Investeringsstrategi för SLL
åren 2006-2030
Strategiska utskottet 2007-04-03
Lägesrapport investeringsprocessen
0706-0574 Ny investeringsprocess för SLL
Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16

x

x

Ett liknande uppdrag i budget 2006 avslutades av
landstingsfullmäktige 2007-09-11 med hänvisning till
den pågående utredningen om Stockholms akademiska
sjukvårdssystem, den s.k. SASS-utredningen
Tydliggörs i SASS-utredningen
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Åtgärder för att öka antalet ST-läkare inom
allmänmedicin och psykiatri.

x

Utreda hur landstingets fastighetsinnehav kan
användas på ett mer effektivt sätt.
Tydliggöra den ekonomiska rapporteringen.

x
x

Översyn av LSFs omfattning och organisation.

x

Översyn av Forum samt utredning om
folkhälsouppdraget till KI.

x

I 2008 års budget har anslagits 20 mkr extra till ST
inom allmänmedicin och 10 mkr extra till ST inom bl
a psykiatri, onkologi och radiologi.

LS 0706-0647 Ny budgetprocess
Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16
Landstingsstyrelsen 2008-01-22
LS 0711-1222 Avrapportering i Budget 2008 för
landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen 2007-12-19
LS 0603-0584 Letter of intent ang. överföring av delar
av centrum för folkhälsa till KI
Beslut i FoUU-utskottet 2007-06-19
Anmälan landstingsstyrelsen 2007-08-28
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Hälso- och sjukvård
Uppdrag i budget 2007
Inledning
1

2

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

Genomfört

Pågår

x

Höga krav på tillgänglighet för
funktionshindrade ska ställas inom den
verksamhet som landstinget finansierar.

x

3a

3b

Möjligheterna för funktionshindrade att välja
hjälpmedel ska öka.

x

Språktolkar bör ha sjukvårdskompetens

x

Kommentar

Tidsplan

Förslag till strategi för jämlik vård inkl jämställd vård
tas fram enligt beslut HSU 30 jan 2007. Styrgrupp,
projektledare och projekt finns. En politisk
referensgrupp finns.

Ärende HSN
mars 2008 Möte med den
politiska referensgruppen i
mitten av januari för att
redovisa förslag.
Inventeringsarbetet pågår
och beräknas avslutas
under våren 2008.
Lägesrapport i årsbokslut
2007

Reglering av krav på tillgänglighet för
funktionshindrade regleras i respektive avtal med
vårdgivare. Därmed tydliggörs ansvarsfrågan. Locum
inventerar alla lokaler, även externa. Rapporterna
överlämnas successivt till HSN-förvaltningen.
Referensgrupp med handikapporganisationerna finns.
Hjälpmedelsinstitutet kommer på uppdrag av
regeringen att under 2007 utreda frågan om fritt val av
hjälpmedel. Extern projektledare finns för uppdraget.
Svar om samverkan i försök under 2007-2010 skall
lämnas till HI den 17 september 2007.
Frågan om sjukvårdstolkar bör hänskjutas till SKL och
kammarkollegiet som auktoriserar tolkar. Avtalen
strävar efter att sjukvårdstolkar i första hand skall
användas. Kontakt tas med kammarkollegiet före
sommaren för att lyfta fram behovet av fler
sjukvårdstolkar. Har ej varit i beredningen för kroniskt
sjuka. Ledningsstaben undersöker om beredningen
önskar en uppföljning.

Uppdrag som redovisas i
HSN våren 2008
Uppdraget avslutas i mars
2010
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Uppdrag i budget 2007
4

Tidigareläggning av delårsbokslutet så att det
omfattar sex månader.

Genomfört

x

Pågår

Kommentar

Tidsplan

Genomfört 2007 enligt uppdrag.

Patienträttighetslagstiftning
5

Stockholms läns landsting bör uppvakta
regeringen om behovet av en samlad
patienträttighetslagstiftning.

Inget uppdrag på HSN-förvaltningen.

6

Inget uppdrag på denna punkt.

Patientsäkerhet
7

Inrätta en särskild enhet för patientsäkerhet.

x

Är inrättat enligt beslut om handlingsprogram för säker
vård. HSN-förvaltningen är aktiv i
patientsäkerhetsarbetet och chefläkaren är representant i
patientsäkerhetskommittén.

Valfrihet för patienterna
8

9

Omfattar även uppdrag nr 9, 92 och 115.
Vårdval. Patienten ska har rätt att välja läkare
och vårdenhet samt ges inflytande över val av
tidpunkt för behandlingen.
Patientvalssystemet ska utvecklas vidare.
Utrymme för fri etablering ska ökas till alla
områden där så är möjligt.
Patientvalssystem ska utvecklas och så snart
som möjligt införas. Ett utvecklat
patientvalssystem införs den 1 januari 2008
inom primärvården.

x

x

Vårdval Stockholm införs från den 1 januari 2008 inom
husläkarverksamhet och basal hemsjukvård, BVC,
MVC, logopedi och fotsjukvård.
Från och med 1 maj 2008 införs Vårdval Stockholm
för läkarinsatser i särskilda boenden.
Förslag till plan inom andra områden tas fram.
Principer för kundval beslutades i AU 30/3 -07, LS
2474 och i LF 15 maj. Ärende angående regler i LS och
HSN 19/6 . Hör samman med uppdrag 8.
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Uppdrag i budget 2007
10

En gränslös sjukvård inom ABC-området
återinförs (ABC-avtalet) –
Stockholm/Uppsala.

Genomfört

Pågår

Kommentar

x

Avtal finns.

x

Regleras i allmänna villkor. Införs i takt med att nya
avtal tecknas.

Tidsplan

Förbättrad tillgänglighet
11

Tillgänglig vård ska erbjudas invånarna i
Stockholms län genom att fokusera på
kvalitet, patientsäkerhet och valfrihet.

Vårdgaranti
12

Skyldighet att informera patienter om
vårdgarantin.

x

Regleras i allmänna villkor. Följs upp. Tillgänglighet
rapporteras löpande 2 ggr/år.

13

Kontakt garanteras med hus/familjeläkarmottagningen samma dag.
Medicinskt motiverade besök hos
hus/familjeläkare sker senast inom fem dagar
efter att kontakten tagits. När vårdgarantin
blivit fullt genomförd gäller vård inom 48
timmar.
Besök hos annan specialist ska ordnas senast
inom 1 månad.
Operation eller annan behandling sker senast
inom tre månader efter det att beslut om
behandling fattats.

x

Infört i regelböcker för Vårdval Stockholm.

14

15
16

Infört i regelböcker för Vårdval Stockholm.

x
x

Infört i regelböcker för Vårdval Stockholm.

x

Regleras i avtal.
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Uppdrag i budget 2007
17

18
19

När den först valda vårdgivaren inte kan ge
vård i tid ska patienten erbjudas vård efter
eget val inom landstinget, i ett annat landsting
eller hos en annan vårdgivare.
Patienten ska vid inställd operation eller
behandling kompenseras ekonomiskt.
Patienten ska få aktiv hjälp av sjukvården att
söka sig till vårdgivare med kort väntetid.

Genomfört

Pågår

En utvidgad vårdgaranti införs så att den även
kan omfatta psykiatrin.

21

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

Tidsplan

Regleras i allmänna villkor. Införs i takt med att nya
avtal tecknas.

x

Ärende i HSN juni 2007.

x

x

20

Kommentar

x

x

Är sedan 2006? reglerat i allmänna villkor och gäller
Information i HSN april
för alla avtal som därefter tecknats.
2007
Projekt om 0 köer i vården utöver vårdgarantin påbörjas
januari 2008.
Nytt ärende HSN
december 2007
Avrapportering till HSLG
månadsvis samt till HSN
april 2008.
Vårdgarantin gäller för psykiatrin, garantitid 30 dagar.

I dagsläget inget klart. HSN-förvaltningen samarbetar
Troligt beslut från SKL
med SKL där det blivit försenat och därför ej tagits upp juni 2008.
i HSN i nov. Fortsatt samverkan sker under våren med Införande 1 jan 2009
nya möten inplanerade.

Förebyggande hälsovård
22

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

x

Forum har fått uppdraget att precisera policyn.
Uppdraget avser troligen hela koncernen. Prioriteras
hösten 2007 och våren 2008 enligt överenskommelse.
deltagande med från HSN-förvaltningen. Policyn tagen
av alla politiska partier. Handlingsplanen ses överarbete med detta pågår-1-2 möten har ägt rum.

Ärende HSN våren 2008
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Uppdrag i budget 2007
23

Genomfört

Pågår

Kommentar

Tidsplan
Ärende LF april 2008
gällde KFA

x

Kartläggning av pågående aktiviteter (Forums och
förvaltningens) presenteras under hösten.
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
Ärende i HSN december 2007.

x

Ärende i HSN januari 2007.

x

Ärende HSN oktober 2007. Ingår i buget 2008.

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

x

24

25
26

27

Samverkan med kommuner utvecklas med
prioritering av övervikt hos barn och
ungdomar, missbruk och psykiskt ohälsa.
Överviktsprojekt; för barn och ungdomar samt
vuxna anslås 5 mkr 2007 och 10 mkr 2008.
Screening av tjocktarmscancer införs
successivt, 5 mkr anslås 2007 och 15 mkr
2008.
Möjligheten till ögonbottenundersökning
vartannat år ökas genom ytterligare satsning
på 11 mkr 2007 och 16 mkr helårseffekt.

Ärende HSN oktober 2007. Ingår i buget 2008.

x

Närsjukvården
28

29

Remisstvånget inom sjukgymnastiken
avskaffas.

En utredning genomförs om hur de med störst
vårdbehov av sjukgymnastik samt de med
behov av hög tillgänglighet ska få sina behov
tillgodosedda.

Genomfördes från och med 1 januari 2007.

x
Ärende i HSN april 2007.

x
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Uppdrag i budget 2007
30

31

32

33

Genomfört

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.

x

x

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

Barnsjukvården på Södertörn förstärks med 4
mkr (helår 5 mkr)

Pågår

x

x

Kommentar

Tidsplan

Geriatrisk kompetens tillförs genom Vårdval Stockholm
för husläkarverksamheten och för läkarinsatser i särskilt
boende.
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.

Uppföljning kommer att
göras under 2008.

Förfrågningsunderlag har tagits fram för fyra
husläkarmottagningar.
Upphandlingen avslutad ärendena är överklagade och
ligger i kammarrätten för beslut.

HSN juni och oktober
2007 i samband med beslut
om budget 2008.
Uppdraget
”Det akuta
omhändertagandet”
redovisas i HSN mars
2008.
Sjukvårdsutskotten marsapril 2007
Avvaktar ny tidsplan

Hanteras endast i sjukvårdsstyrelserna.
Ärende i HSN maj 2007.
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Uppdrag i budget 2007
34

35

Närsjukvården ska organiseras så att de äldres
speciella behov av kontinuitet och närhet kan
tillgodoses samt att äldre med stora och
sammansatta vårdbehov erbjuds en fast
vårdkontakt.
Tillgången på barnkompetens samt
ögonläkare, hudläkare, reumatologer och
neurologer inom närsjukvården ses över.

Genomfört

Pågår

Kommentar

Tidsplan

Ärende i HSN juni 2007.

x
x

Ärende i HSN november 2007.

En minnesenhet för äldre öppnas i
Nynäshamn, i samarbete med geriatrik,
primärvård och kommun.
Inför trygghetskvitto för äldre.

x

Minnesenhet öppnad.

Öka tillgängligheten för äldre inom vården
och specialanpassa vården för äldre.
Satsning på äldre multisjuka – t ex.
helhetsperspektiv och åldrandets sjukdomar
över tid. Helhetssyn genom en fast
vårdkontakt.
Särskilda äldreteam kan organiseras inom
närsjukvården.

x

Äldresjukvård
36

37

38
39

40

x

Ingår i geriatriköversynen

Tas med i slutrapport
mars08
Till HSN april 2008

Ingår i uppdraget för Vårdval Stockholm.
Ingår i uppdraget för Vårdval Stockholm.

x

x

Inom ramen för geriatriköversynen/utredningen finns
Se ovan. Avrapportering
ett tilläggsuppdrag som innebär översyn av
vid regelbundna
äldreteamen, äldrecentraler och äldrelots samt
styrgruppsmöten.
tydliggörande av begrepp och gränssnitt mellan de olika
uppdragen.
Geriatriköversynsarbetet pågår och kommer tidsmässigt
att redovisas i februari 2008. Tidsplanen är viktig
eftersom uppdraget ska ses i sammanhanget för
nedläggning av Solna äldrevårdscentral.
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Uppdrag i budget 2007
41

42

43

44

Genomfört

Fortsätt utveckla direktintag av äldre på
geriatriken för att undvika onödiga besök på
akutmottagningarna.
Fler demensutredningar bör genomföras,
ytterligare 10 mkr anslås år 2007 och
ytterligare 10 mkr 2008.

Pågår

x

x

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

x

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

x

45

Äldrepsykiatrin stärks med 6 mkr/år.

x

46

Den palliativa vården förstärks på flera ställen i
länet, förstärkning med 32 mkr/år.
Hälsosamtal för äldre över 75 år införs i hela
länet i samverkan med kommunerna. För detta
anslås 7 mkr år 2007 och för helår 10 mkr.
Kartläggning av äldrevårdsforskningen inom
Stockholms läns landsting, samt ett
forskningsanknutet äldrecentra tillskapas.

x

47

48

Kommentar

Tidsplan

Ingår i geriatriköversynen och inriktningen att fler
demensutredningar ska göras. 10 miljoner anslås 2007
och ytterligare 10 miljoner 2008.
I avtal 2008 ingår beställningar på demensutredningar.
Inventering pågår av utförda volymer under 2007.
Efter genomförd inventering ska extra beställningar
göras där behov finns. Detta finansieras via statliga
stimulansbidrag för äldre.

Se ovan

Slutförda förhandlingar
inför 2008.
Producerade volymer ska
redovisas av vårdgivarna
under januari 2008.
Våren 2008.
Uppdrag som redovisas i
HSN mars 2008.

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
Hanteras inom vårdval
ersättning för hembesök i bostaden kommer att ingå i
Stockholm, uppdraget
det nya ersättningssystemet. Detta förväntas stimulera
finns med i regelboken.
till ökning av hembesöken hos äldre. Avser Vårdval
Stockholm och omfattas av regelboken.
Uppföljning av besöksfrekvensen kommer att göras.
Hanteras även inom ramen för översynen av psykiatrin.
Viss verksamhet är igång.
Ärende i HSN oktober 2007. Ingår i budget 2008.
Ingår i uppdraget för Vårdval Stockholm.

x
x

Kartläggning av äldrevårdsforskningen inom SLL ska
göras och ett forskningsanknutet äldrecentra tillskapas.
Ärende i HSN november 2007 ska klargöra
äldrevårdsforskningen. I ärendet ingår förslag till
beslut om uppdrag för Äldrecentrum. Därefter kan ett
tydligt uppdrag ges till Äldrecentrum.

Uppdrag som redovisas i
HSN februari 2008
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Uppdrag i budget 2007
49

Projekt om äldres läkemedelsanvändning.

50

Inrättande av 2 FoU enheter inom
äldreområdet.

Genomfört

Pågår

Kommentar

Tidsplan

Ärende i HSN juni 2007.

x
x

Enheterna inrättade.

Psykiatriöversynen
51

52

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 vuxen- barn- och ungdomspsykiatrin.
Utveckla vården av unga vuxna (15-25 år)
genom bättre samverkan inom psykiatrin.

53

Vårdinsatserna för patienter med
dubbeldiagnos förbättras.

54

Individuella vårdplaner upprättas för alla
psykiskt sjuka.

55

Förbättra stödet för anhöriga till psykiskt
sjuka, i synnerhet barnen.

56

Öka patienternas valfrihet inom psykiatrin
genom att ett nytt ersättningssystem inom
psykiatrin införs.
Samverka med Södertälje kommun om
mellanvård för psykiskt funktionshindrade vid
Emy-hemmet.

57

x

Översyn. Kartläggningsfas så gott som klar. Övriga
delprojekt klara under våren

HSN februari 2008

Ärende i HSN oktober 2007.

x
Ärende i HSN oktober 2007.

x
Ärende i HSN oktober 2007.

x
Ärende i HSN oktober 2007.

x
Ärende i HSN oktober 2007.

x
Hanterat i Sjukvårdsstyrelse december 2007.

x
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Uppdrag i budget 2007
58

59
60

61

Genomfört

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

Pågår

x

Regering och riksdag uppvaktas om ett statligt
ansvar för rättspsykiatrin.
Inför övergångsvård för rättspsykiatriska
patienter.

x

Kommentar

Tidsplan

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.
Inget uppdrag på HSN-förvaltningen.

”Projektet” ingår i
ordinarie verksamhet från
1 januari 2008 och följs
genom sedvanlig
avtalsuppföljning.

Inför övergångsvård för rättspsykiatriska patienter.

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

PM under framtagande

PM till HSN vår 2008

x

Satsa på klinisk forskning inom psykiatrin för
att öka kunskapen.

Uppdrag som redovisning
i HSN mars 2008.

x

Akutsjukvården
62a

62b
63

Utredning görs om behovet av ytterligare
helikopterverksamhet, t ex åretrunt eller
enbart under sommaren.
Översyn av behov av fler akutbilar och MCläkare sommartid ingår också.
En särskild översyn av vårdutbudet inom
cancervården, förlossnings- och
neonatalvården, barnsjukvården samt
dialyssjukvården.

Ärende i HSN september 2007.

x
x
x

Ärende i HSN september 2007.
Ärenden i HSN maj, september, oktober och december
2007.
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Uppdrag i budget 2007
64

65

Genomfört

Utreds hur antalet IVF – behandlingar kan
utökas. Samarbete med privata vårdgivare
eftersträvas. Ett nytt ersättningssystem
utvecklas.
Förbättra cancersjukvården, förverkligandet
av utvecklingsplanen,
kontaktsjuksköterskor/vårdkoordinatorer
införs.

Pågår

68
69

70

71

Tidsplan

Utredning pågår.

HSN april 2008

x
Ärende i HSN december 2007.

x

66
67

Kommentar

Inget uppdrag på denna punkt.
Vårdkedja förstärks inom strokevården, 3 mkr
anslås årligen.
Prehospitalt center på Södersjukhuset startar,
5 mkr anslås årligen.
Avtalen med Karolinska Universitetssjukhuset
ska ha en mer decentraliserad inriktning på
verksamhetsnivå.
Utred behovet av multifokala linser i samband
med gråstarrsoperationer och hur finansiering
ska ske.
För ökad verksamhet inom akutsjukvården
anslås 75 mkr varav 20 mkr till utökat antal
förlossningsplatser.

x

Ärende i HSN maj 2007.

x

Verksamhet pågår.

x

Uppdraget pågår inom ramen för uppdraget at ta fram
flerårsavtal.

Förslag till flerårsavtal
klart 1 mars 2008.

HSN april 2007.

x
Ingår i avtal 2007.

x
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Uppdrag i budget 2007
72

Genomfört

Pågår

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

x

73
74

75
76

77

Ytterligare resurser för diagnostik inom
radiologi och patologi avsätts, 6 mkr/år.
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.
Kvinnosjukvårdsforskningen förstärks på
Södersjukhuset.
Intensivvården på Karolinska
Universitetssjukhuset förstärks med 23
mkr/år. Detta för att kunna tillgodose behovet
av intensivvård för de allra svårast sjuka
patienterna. Astrid Lindgrens barnsjukhus
intensivvård byggs ut och för detta anslås 16
mkr/år.
Se över driftsformerna för bl.a. medicinsk
service på akutsjukhusen (röntgen, lab m m).

x
x

Kommentar

Tidsplan

Möjligheten till rehabilitering ska öka inom sjukvården
och en så kallad rehabiliterings-peng 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 vårdval inom
rehabiliteringsområdet och som skall presenteras i HSN
i mars.
I steg två skall regelverk tas fram för vårdval samt
kravspecifikation till det som skall upphandlas. Detta
redovisas i HSN i aug.
Regeringspropositionen, gällande nationell
rehabgaranti, finns ute på remiss för synpunkter från
landstingen.
Ingår i avtal 2007.

HSN mars 2008
principbeslut.
Aug 2008 förslag till
Regelverk och kravspec
1 jan 2010 införande.

Förhandling om nytt uppdrag och avtal pågår. HSNförvaltningen har att avvakta beslut i PU. Planen är att
detta blir klart inom flerårsavtalen.

Flerårsavtal mars 2008.

x

FoUU har frågan eftersom HSN-förvaltningen inte
råder över forskningspengar
Ingår i avtal 2007.

x

Genomlysning av medicinsk service påbörjad.

x
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Uppdrag i budget 2007
Förlossnings- och barnsjukvård
78

Genomfört

Pågår

Fortsätt utveckla kvaliteten i
förlossningsvården, som ska vara trygg och
utgå från varje familjs behov.

x

79
80

En platsgaranti inom förlossningsvården
utvecklas.
En vårdkedja inom MVC, förlossning och
eftervård fortsätter att utvecklas.

x
x
x

Kommentar

Tidsplan

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.
Sker inom ramen för auktorisation och blir ej en garanti
utan en prioriterad förlossningsplats erbjuds.
Hanteras inom ramen för kommande auktorisation.
Se ovan. Arbetet påbörjat november 2007. Möte med
potentiella vårdgivare har ägt och kommer att äga rum.
Utredningsunderlag har redovisats under 2007. Slutlig
redovisning i barnberedningen.
Ingår i avtal 2007.

Ärende HSN augusti 2008
Beställarrevision påbörjas
februari 2008.

Allmänna utskottet 2007
HSN augusti 2008

81

En utredning om GBS-screening genomförs.

82

Neonatalvårdens utbyggnad fortsätter, 10 mkr
anslås för ytterligare två intensivvårdplatser
inom neonatalvården.
BB-vårdens innehåll utvecklas.

x

Barnakuten på Danderyds sjukhus får utökade
öppettider samt utökat uppdrag.
Astrid Lindgrens barnakut får ytterligare
resurser för triagefunktion.
Genom utbildning ges närsjukvården ökade
möjligheter att ta emot barn inom
barnsjukvård.

x

Ingår i auktorisationsarbetet förlossning. Arbete pågår.
Viktigt att betalning ges där eftervården sker, sjukhus,
MVC alt. BVC.
Ärende i HSN augusti 2007.

x

Ingår i avtal 2007.

x

Påbörjades 2006 och fortsätter alltjämt. ALB står för
utbildningsinsatserna.

83

84
85
86

x

Ärende HSN augusti 2008
Ärende HSN
augusti 2008
HSN maj 2008
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Uppdrag i budget 2007
87

88

Barn med neuropsykiatriska funktionshinder
får ökad tillgänglighet till utredning och
behandling. För utökning av neuropsykiatrisk
utredning och behandling av barn och vuxna
anslås 10 Mkr/år.
Svårt sjuka barn ska ges möjlighet till
rehabilitering i olika former t ex musik- och
lekterapi.

89

Pneumokockvaccinering av barn införs.

90

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

Genomfört

Pågår

Kommentar

Tidsplan

Ärende HSN augusti 2007.

x
Sjukhusets ansvarar för att använda evidensbaserade
metoder. KS-kliniken har tilläggsavtal angående
rehabilitering av förväntad hjärnskada och i det
uppdraget ingår musikterapi som inslag.
Ärende i HSN mars 2007.

x
x

x

En kartläggning och sammanställning kommer att göras HSLG jan/feb 2008
under november 2007 som klart visar alla
Sakkunning-kommittén
programarbeten och fokusrapporter. När detta är klart
feb/mars 2008
sker en återkoppling till HSLG och vidare till HSN. .
Ett förslag till uppdrag tas upp i HSLG och
sakkunnigkommitén. Därefter läggs ärendet ut på
lämplig uppdragstagare, ex FORUM.

x

Inget uppdrag på HSN-förvaltningen.

Tandvård
91
92

93

Nya driftsformer för Folktandvården AB: s
verksamhet utreds.
Patientvalssystem utvecklas vidare. Ett
utvecklat patientvalssystem införs 1 januari
2008 inom primärvården. Andra exempel på
områden är fotsjukvård och logopedi.
En översyn och fortsatt utveckling görs av
DRG-systemet. Jämförbarheten mellan
sjukhusen ska öka. Hänsyn ska tas till
sjukhusen och andra vårdgivares olika
uppdrag. Ersättningsnivåerna ska i möjligaste
mån vara konkurrensneutrala.

Samlar uppdrag med uppdrag 8.

x

x

Översyn och utveckling av DRG-systemet i syfte att
öka möjligheten till jämförelser mellan sjukhusen.
Hänsyn ska tas till sjukhusen och andra vårdgivares
uppdrag. Ersättningsnivåerna ska i möjligaste mån vara
konkurrensneutrala. Översyn pågår och uppdraget ska
integreras i arbetet/uppdraget från LRBs budgetförslag
2008 och framtagandet av flerårsavtal för sjukhusen.

HSN 2008
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Uppdrag i budget 2007

Genomfört

Pågår

Kommentar

94

Inget uppdrag

Inget uppdrag

95

Andelen dagkirurgi i stället för sluten vård bör
öka. En ny ersättningsmodell införs. I
samband med detta görs en översyn av behov
av justeringar inom sjukresesystemet.

Första delen av uppdraget ska hanteras som i uppdrag
13. Den senare delen om sjukresesystemet kommer att
integreras i uppdrag i budget 2008 om ett nära
samarbete mellan HSN-förvaltningen och Färdtjänsten
i syfte at skapa länsövergripande regler för sjukresor
och införandet av ett nytt sjukresesystem. Färdtjänsten
ansvarar och kontaktar HSN-förvaltningen när de är
redo börja. Tidplan därefter.
Ärende i HSN oktober 2007. Ingår i budget 2008.

96
97
98

99

Utredning om hur andelen av vård inom
avancerad hemsjukvård kan utökas.
Utreda möjligheterna att som ett första steg
slopa taken inom knä- och höftkirurgi.
Möjligheterna prövas att inom
mångfaldsarbetets ram ge en entreprenör
samordningsansvar för hela vårdbehovet i ett
område.
Undersöka möjligheterna att inrätta
verksamheter baserade på vårdkedjor inom
några specialistområden.

x

x
x

Ärende HSN december 2007.

x

Inget uppdrag på HSN-förvaltningen.

x

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.

Tidsplan

Ärende HSN maj 2008

Ärende HSN december
2007

HSN augusti 2008
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Uppdrag i budget 2007
Auktorisering och ranking
100

Genomfört

Pågår

Patienterna ska få information om vårdens
kvalitet.

x

101

Inget uppdrag

102

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

103

104

Kommentar

Tidsplan

Uppdrag 16, 17, 18 ses samlat. Arbetsplan för införande HSN 2008
av en modell har presenterats för HSLG. Politisk
styrgrupp finns.
Första publika jämförelserna kommer januari 2008
gällande husläkarmottagningar och publiceras på
Publika jämförelser
Vårdguiden.
husläkarmottagning
påbörjas januari 2008
Se uppdrag 16. Definition ”att lika enheters publicerade HSN 2008
resultat jämförs och även värderas mot önskvärt
Rankingsystem sjukhus
resultat”.
klart våren 2008

x

x

Första publika jämförelser gällande
HSN 2008
husläkarmottagningar publiceras på Vårdguiden januari Rankningsmodell klar
2008.
våren 2008
Modell för rankning av sjukhus tas fram.
Deltar i SKL:s öppna jämförelser.
Årliga rapporter

x

En kartläggning kommer att påbörjas. Rapportering
med förslag tas fram i samråd med Forum

HSN april 2008
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Uppdrag i budget 2007
Sjukvården en kunskapsorganisation
105

106

Genomfört

Sjukvården har goda förutsättningar att bli en
av Sveriges viktigaste framtidsbranscher. Om
sjukvård tillåts gå på export förbättras
möjligheterna att erbjuda länets egna patienter
en förstklassig vård.
Ett fortsatt effektiviseringsarbete bedrivs inom
läkemedelsområdet så att utrymme ges för nya
potenta läkemedel. Ta tillvara apotekarnas
kunskaper i vårdarbetet.

107

LINK överförs till hjälpmedel Syd.

108

Centrum för allmänmedicins uppdrag och
organisatoriska hemvist utreds.

Pågår

Kommentar

Tidsplan

Inget uppdrag på HSN-förvaltningen.

x

x

Arbete med upphandling av apotekstjänster pågår
liksom arbete med ny läkemedelsstrategi. En första
rapport i juni. Politisk referensgrupp finns. Beslut om
den nya strategin beräknas tas av fullmäktige mars
2008.

HSN februari 2008.
Fullmäktige mars 2008.

x
x

Uppföljning av CeFAM och 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.

Ärende HSN april 2007
och
November 2007

Strategi för ökad mångfald av utförare
109

Inget uppdrag

110

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.

x

Se kommentar i uppdrag 13.
HSN 2008
Arbetet pågår kontinuerligt där utvecklingskansliet har
ett samordningsansvar för att utveckla
ersättningssystemen inom hälso- och sjukvården. HSNförvaltningen 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.
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Uppdrag i budget 2007
111

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.

112

Utmaningsrätt i Stockholms läns landsting
prövas.

113

114
115
116

117

En översyn av lagstiftning, regelverk och
institutioner så att konkurrensneutralitet
skapas mellan vårdens olika aktörer. Lagen
om offentlig upphandling (LOU) bör ses över
så att mångfald inom vården kan underlättas.
Längre avtal med kontrollstationer tecknas
med vårdgivare.
Utrymmet för fri etablering ska ökas till alla
områden där så är möjligt.
Personalens avknoppningar ska uppmuntras
inom alla vårdområden. Vårdpersonal ska
kunna ta över driften av en verksamhet. Ett
mångfaldskansli inrättas med uppgift att
underlätta och stödja avknoppningar.
Samarbetet med ideella organisationer ska
utökas.

Genomfört

Pågår

Kommentar

Tidsplan

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.
Regelverk och förutsättningar hanteras av
utvecklingskansliet. HSN-förvaltningen bevakar
området Genom utveckling av öppna redovisningar
skapas förutsättningar för utmaning.
Ingen fråga på HSN-förvaltningen.

Rapport till HSLG i
feb/mars 2008, därefter ev
HSN. Aktualiseras i och
med att avtal löper ut och
ny upphandling blir aktuell

x

Se uppdrag 24

Se uppdrag 24

x

Se uppdrag 8.

x

x

x

Hanteras på utvecklingskansliet.

x

x

Samarbetsavtal med pensionärs- och
handikapporganisationerna är under framtagande. De
beräknas bli klara i januari -08. Undertecknas av hälsooch sjukvårdsdirektören och respektive ordförande.
Nya riktlinjer om bidrag till ideella organisationer är
framtagna och beslutade av HSN.

Januari/februari 2008

HSN juni 2007
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Stockholms läns sjukvårdsområde
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

att öka självständigheten inom SLSO:s
verksamheter som ett första steg mot
avknoppning

Ja

2

att inrätta två regionala FoU-enheter inom
Ja
äldreområdet i samverkan mellan landsting och
kommuner i norra länet

En FoU enhet inom äldreområdet har inrättats i norra
länet i samverkan mellan landstinget och kommunerna

3

SLSO ges i uppdrag att under första halvåret
Ja
2007 göra en översyn av organisationen
och kostnadsläge inför införandet av
patientvalssystem inom primärvården 1/1 2008.

4

LS 0706-0616 och LS 0708-0790 ang
auktorisation och kundval inom primärvård,
mödrahölsovård och logopedmottagningar

En översyn av såväl vårdverksamheternas och det
centrala verksamhetsstödets organisation och
kostnadsläge har genomförts. Anpassningar har gjorts
för att förbereda organisationen för ändrade krav,
avknoppningar och upphandlingar
SLSO har ansökt om och erhållit auktorisation för
primärvård, mödrahälsovård och logopedmottagningar
samt genomfört anpassningar av verksamheterna efter
nya förutsättningar och förändra krav

Ja

SLSO har arbetat efter modellen ”företaget i
företaget” sedan SLSO bildades. Varje resultatenhet
har en stor självständighet och en avskild ekonomi
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Sjukvården i Salem, Nykvarn, Södertälje
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Tillgänglighet i vården

ja

2

Ekonomi i balans

Nej

3

Alla landstingets bolag och förvaltningar är nu
miljöcertifierade enligt den internationella
standarden ISO 14001 och alla bolag och
förvaltningar ska bibehålla sina certifikat.

Ja

Akutintag till geriatrik har ökats. Närakut inrättad.
(övergår till jourmottagning). Påtagligt ökad
tillgänglighet inom psykiatrisk öppenvård genom
förändrat arbetssätt. Besöken inom primärvården fler
än förväntat. Besöken på akutmottagning har minskat.
Vårdgarantin har i allmänhet klarats inom kirurgi och
ortopedi, men inte fullt ut inom urologi och
gynekologi.
Underskott i akutsomatisk verksamhet. Se
ekonomiavsnittet
Sjukvården SNS alla verksamheter är miljöcertifierade
sedan 2005 enligt ISO 14 001:2004 och certifikatet har
bibehållits.

osv
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Danderyds sjukhus
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Ekonomi i balans, effektivisering och
produktivitetsförbättring

X

2

Jämlik hälso- och sjukvård

X

3

Patientsäkerhet

X

4

Vårdgaranti

X

5

Förebyggande hälsovård

X

6

FoUU

X

7

Miljö steg 5

X

8

Se över driftsformer

9

Kvalitetsredovisning och ranking

X

10

Fortsatt utveckling av DRG-systemet

X

11

Utvecklingen av den
rehabiliteringsmedicinska kliniken

12

Effektivisering av medicinkliniken

Samtliga verksamhetschefer har genomgått eller
genomgår SLL:s certifierade jämställdhetsutbildning.
Genom satsning på öppnande av avd 90 samt Gå-akut
har avd avlastats med följd av bättre patientsäkerhet,
bättre tillgänglighet och bättre personalmiljö.
Aktivt arbete genom t ex MotVikt (rådgivning till
gravt överviktiga) och Auroraprojektet (särskilt stöd t
förlossningsrädda). Se avsnitt ”Folkhälsopolicy” i
förvaltningsberättelsen.
Förnyad miljöcertifiering
X

X

X

Se avsnitt ”7 Ekonomi” i förvaltningsberättelsen för
analys.

Sonderingsarbete med potentiella parter, men inga
konkreta avtal har ingåtts under året.
Kontinuerligt fokus på förbättringar inom området.
Förbättringar genom bl a bättre information till KPP
genom Orbit har skett under 2007.
Aktivt arbete med CARF certifiering under 2007 m
planerad certifiering juni 2008. Tillsatt extern
konsultbelysning av verksamheten.
Delning av kliniken from årsskiftet 2007 och stort
fokus på förbättringar har lett till kostnadsökning på
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Karolinska Universitetssjukhuset

Beslut
Att sjukhusets resultat 2007 får vara lägst – 270 mkr
Att ramen för årets investeringsplan i utrustning uppgår till 308 mkr

Sjukhusets åtgärd
Olika aktiviteter har gjorts i syfte att nå budget, se månadsrapporterna under
2007. Resultatet blev 88 mkr sämre än budget. Investeringarna uppgick till
302 mkr.

Att intensivvården på Karolinska förstärks

Beslutet (LS 0604-0751) avser 8 nya IVA –platser varav 6 öppnades under
2006, resten öppnades 2007.
Att Astrid Lindgrens barnsjukhus intensivvård inkl neonatal intensivvård Se kommentar ovan
byggs ut
Att hiv-mottagningen Venhälsan får ett eget uppdrag för hiv-prevention
och STI-verksamhet
Att Venhälsan organisatoriskt ska tillhöra Södersjukhuset med eget
vårdavtal

Överföring av ansvaret sker från 1 januari, 2008

Att Astrid Lindgrens (ALB) barnakut får ytterligare resurser för
Triagefunktion har startat i samband med att den nya privata närakuten
triagefunktion (Innebär att patienten får snabbedömning av sjuksköterska driftsattes i september.
vid ankomsten till akuten för att vårdbehovets angelägenhetsgrad och
vårdnivån ska fastställas)
Att en närakut öppnas i närheten av ALB i regi av privat vårdgivare

Verksamheten har startat i regi av Cityakuten som ingå i Praktikertjänst AB

Att en strukturell och organisatorisk genomgång av Karolinska
Universitetssjukhuset sätts igång omedelbart samt att avtalen ges en mer
decentraliserad inriktning

Genomlysningen, som genomfördes av McKinseykonsulter, startade i maj
och slutrapporterades den 15 oktober
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Att se över driftsformerna för bl a medicinsk service på akutsjukhusen
(röntgen, laboratorier)

Vidare information avvaktas från LSF

Att screening av tjocktarmscancer införs successivt

Förberedelser pågår vid Onkologiskt Centrum. Finansieras som projekt av
HSN

Att förbättra cancersjukvården: förverkligandet av utvecklingsplanen,
kontaktsjuk-sköterskor/vårdkoordinatorer införs samt att den palliativa
vården förstärks

Kontaktsjuksköterskor har anställts i planerad omfattning motsvarande
erhållen ersättning 10 mkr
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Södersjukhuset AB
Nr Uppdrag
1

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

Handens och Nacka barnläkarmottagningar
förstärks så att möjligheterna att behandla barn
och ungdomar med ADHD utökas
Kontaktsjuksköterskor/vårdkoordinatorer införs
inom cancersjukvården

X

Prehospitalt center på Södersjukhuset startar
och 5 miljoner kronor anslås årligen
Kvinnosjukvårdsforskningen förstärks på
Södersjukhuset

X

5

Venhälsan ska vara kvar på Södersjukhuset och
ges ett eget vårdavtal

X

6

Uppdrag åt Södersjukhuset AB, i nära samråd
med hälso- och sjukvårdsnämnden och
landstingsstyrelsens förvaltning, till den 1 april
2007 utreda och redovisa möjligheterna för
fortsatt effektivisering och andra förutsättningar
för kostnadsreduktion inför 2008 motsvarande
nämnda ägartillskott (45 mkr) samt
återrapportera till landstingsstyrelsen.

X

2

3
4

Förstärkningen av barnläkarmottagningarna är
genomförd och Södersjukhusets del i förstärkningen
rörande två samordnande psykologer finns på plats
Kontaktsjuksköterskor finns nu inom
verksamhetsområdena Kirurgi, Specialistvård och
Internmedicin
Stockholms Prehospitala center är i drift

X

X

Sjukhuset har under våren varit i kontakt med
landstinget om forskning inom Kvinnosjukvården.
Inget konkret uppdrag har formulerats och inga medel
har ännu tillförts sjukhuset. Förstärkningen av
forskningen symboliseras initialt av utnämnandet av
verksamhetschefen för Kvinnosjukvården till
professor på KI
Beslut är fattat i Produktionsutskottet. Förhandlingar
är genomförda med HSN-F. Venhälsan är from 1
januari 2008 en del av Verksamhetsområde
Specialistvård på Söderjukhuset.
En omfattande utredning är genomförd och
rapporterad till Produktionsutskottet som handlagt
ärendet i vederbörlig ordning.
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AB Storstockholms Lokaltrafik
Nr

Uppdrag

1

Diskussioner med berörda trafikhuvudmän om
ett gemensamt taxesystem i Mälardalen inleds

x

2

Inleda förhandlingar med staten om långsiktigt
lösning avseende skötsel av Banverkets spår
och att SLs tåg prioriteras i rusningstrafik
enligt tidigare överenskommelse
Intensifiera arbetet med att öka
x
tillgängligheten i kollektivtrafiken för alla med
funktionshinder
Tillsammans med länets kommuner tas det
fram ett program för att stoppa klotter och
skadegörelse
SL får i uppdrag att uppvakta regeringen om
x
behovet av fler poliser i kollektivtrafiken
SL ska arbeta fram en trafiksäkerhetspolicy

x

3

4

5
6

Genom- Pågår Ej genomfört
fört

7

Begära hos Vägverket om att få höja
x
straffavgiften vid resa utan giltigt färdbevis till
1 200 kr

8

SL får i uppdrag att formulera avtal med och
förbättra incitamenten för trafikutövarna att
kontroller att passagerarna erlagt avgift

Redogörelse
Redovisning för styrelsen 2007-05-29 som beslutade
att utarbeta ett förslag till gemensamt taxesystem med
berörda. I dagsläget pågår ett samarbete mellan olika
trafikhuvudmän i regionen. Arbetet beräknas vara
klart under 2009. Delrapport från projektet Framko
redovisas sommaren 2008.
Styrelsen fick en muntlig lägesredovisning vid
styrelsemötet 2007-05-29.

Mässingslister i tunnelbanan, perrongsänkning,
anpassning av bussterminaler, m m.
x

Kommunkontakter pågår, operativt samarbete med
Stockholms stad.
Justitieministern uppvaktad, den 28 augusti 2007.

x

x

Redovisningen för styrelsen 2007-11-20.
Redovisning för styrelsen 2007-05-29. SL har lämnat
in en ansökan daterad 2007-03-23 till Vägverket med
en begäran om en höjning av avgiften. Vägverket
avslog ansökan, SL överklagade till regeringen som
den 13 september 2007 tillstyrkte SLs överklagan.
Redovisning för styrelsen 2007-05-29. Styrelsen
beslutade att SL ska sträva efter att träffa
överenskommelser med trafikoperatörerna om
införandet av incitament för att öka trafikpersonalens
vilja att ta betalt och visera biljetter.
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9
10

11

12

13

14

15

En studentrabatt på terminskort införs inom
SL-trafiken
Organisera ett barn- och ungdomsråd för
trafiken
Utreda ett nytt prissystem där kriterier som
studeras bl a ska vara resans längd,
tidsdifferentiering, ”trohetsrabatt” och takpris
SL får i uppdrag att utreda möjligheterna att
kort restiderna i t-banetrafiken, exempelvis
genom inrättande av snabbtåg som inte stannar
vid alla stationer
SL får i uppdrag att bjuda in taxibolagen till
samarbete om försäljning av
kombinationsresor med SL och taxi i syfte att
öka tryggheten och möjliggöra resor hem till
dörren
Utöka andelen av SL-trafiken som drivs med
förnyelsebara bränslen enligt landstingets
miljöprogram Miljö steg 5
Uppvakta regeringens förhandlingsman för att
möjliggöra ökade investeringar till
kollektivtrafik i Stockholms län genom att
lösgöra statliga pengar och låta huvuddelen av
intäkterna från trängselskatten gå till
väginvesteringar i Stockholms län

x
x

x

x

Styrelsen fattade beslut om införandet 2007-05-29.
Införs fr o m hösten 2007.
Redovisning för styrelsen 2007-04-24. SL sätter ihop
barn- och ungdomsråd utifrån specifika projekt och
tillfällen, det är således inte en permanent grupp.
Utredningsarbete pågår, möjligt införande senarelagt
med anledning av SL Access försening.
Redovisning för styrelsen 2007-11-20.

Redovisning för styrelsen 2007-12-18. Kommer igång
under 2008.

x

Arbetet pågår i enlighet med SLL:s miljöprogram.

Diskussioner har förts under hösten med regeringens
förhandlingsman. Information har lämnats löpande till
styrelsen. Förhandlingsman har lämnat förslag.
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Waxholms Ångfartygs AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken

X

Tillförlitligheten är god. I princip aldrig några
inställda turer av annan anledning än extremt väder.

2

Samarbetet mellan SL, Färdtjänsten och
Waxholmsbolaget fördjupas.

X

Samarbete där synergieffekter kan uppnås

3

Samordningen mellan Waxholmsbolaget
turlista och SL-trafiken förbättras och
utvecklas.
Arbetet med att förbättra trafiken och öka
X
miljöanpassningen ska bedrivas kontinuerligt.
Skärgårdsbåtarnas anläggningsplatser måste
vara handikappanpassade och tillhandahålla väl
fungerande servicebyggnader och
omlastningsplatser.
En trafik där privata aktörer får ett avgränsat
X
och eget trafikansvar så att hela resan inklusive
resmålen marknadsförs bör utvecklas.
30 % av alla transporter ska ske med förnybara
drivmedel
Alla berörda bolag och förvaltningar ska bidra i X
arbetet med att inventera landstingets
kemikalieanvändning
Alla förvaltningar och bolag ska kunna visa att
miljökonsekvensbedömningar görs vid beslut
när så är relevant, och att hänsyn tas till
resultatet av bedömningen vid besluten.
Uppföljningen av miljökrav vid upphandling
ska förbättras.

X

Gemensam reseplanerare och bussdatasystem bl a

4
5

6

7
8

9

10

X

Utvecklar trafiken i enlighet med regionplanens
intentioner. Löpande miljöarbete
Samarbete med kommuner och
handikapporganisationer

Gäller i samtliga samarbetsavtal.

X

Försök med helt förnybara bränslen planeras
Inventering genomförd

X

Miljöbedömningarna utvecklas successivt.

X

Uppföljningsarbetet bör utvecklas
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Färdtjänsten
Nr Uppdrag

1

2

3

Beslut (att-satser)
Uppdrag till färdtjänstnämnden att utreda hur
rullstolstaxi ska göras tillgängligt på rimliga
villkor.

Ge- Pånom- går
fört
X

Ej ge- Redogörelse
nomfört
Frågan har utretts av extern konsult. Nämnden informerades
2007-09-18 och beslutade 2007-10-30 att rullstolstaxi skulle
upphandlas. Enligt landstingets budget 2008 ska rullstolstaxi
införas. Driftstart beräknas preliminärt till september 2008.

Uppdrag (givna i politisk text)
Färdtjänsten har fördelat mål och uppdrag i landstingets budgettext på ett resenärsperspektiv och ett samhälls/landstingsperspektiv.
Resenärsperspektivet – Kvalitet – en färdtjänst att lita på
Kvaliteten inom färdtjänstresandet ska höjas
X
Färdtjänsten har ett system för ständig kvalitetsutveckling med
genom bättre tidspassning, bemötande, säkerhet
av nämnden beslutade mål för olika kvalitetsaspekter och
och komfort. Tidspassning innefattar också
uppföljning av dessa månadsvis genom nyckeltal. Nämnden har
vetskap om när fordonet anländer till resmålet.
ännu ej nått samtliga mål. Förbättringsområde är tillgängligheten
vid kontakter med förvaltningen.
Satsningen för bättre bemötande av resenärerna X
Genom en särskild utbildningssatsning år 2006 utbildades 50 %
ska fortsätta. De som arbetar inom färdtjänstens
av specialfordonsförarna och 66 % av förvaltningens personal i
områden ska ha en god kunskap om
bemötande. Resterande specialfordonsförare kommer att ha
funktionshinder.
utbildats senast vid halvårsskiftet 2008. Medarbetare på
förvaltningens Kundservice och Resegarantin har våren 2007
utbildats i coachande medlyssning, vilket kommer att tillämpas
för att förbättra bemötandet och öka förståelsen. I de nya taxioch beställningsavtalen åläggs leverantören att utbilda sina
förare i bemötande. Kunskaperna verifieras i ett test. (De nya
avtalen gäller från 2008-02-01.) Utbildningssatsningen i
bemötande är därmed genomförd och kvalitetskontroll inbyggd i
ordinarie verksamhet.
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Regionplane- och trafikkontoret
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Förberedelser för ny regional utvecklingsplan

x

x

2

Genomförande av regionplan 2001

x

x

3

Utreda hur tillväxtkapaciteten kan stärkas

x

x

4

Verka för ett utbyggt transportsystem

x

x

5

Verka för en effektiv och resultatinriktad
integrationspolitik

6

Utveckla strategin om flerkärnighet och täthet

x

x

x

Tre dialogrundor med länets aktörer och med grannlän
har genomförts och beslut om inriktning på nästa plan
fattades av nämnden i maj 2007. Planarbetet har
inletts.
Arbete pågår tillsammans med kommuner, grannlän,
trafikverk, länsstyrelsen m.fl.
En större utredning har slutförts och ett omfattande
samråd med företag har genomförts
Arbete pågår tillsammans kommuner, grannlän,
trafikverk, länsstyrelsen m fl kring en samlad syn på
trafikering och åtgärdsbehov för kommande statlig
trafikinfrastrukturplanering. Deltar aktivt i
förberedelserna för Stockholmsförhandlingen. Arbete
för att underlätta genomförande av ett antal
kollektivtrafikutbyggnader har bedrivits tillsammans
med SL och berörda kommuner.
En analys av hinder och gällande strategier i RUFS
2001 har genomförts, samverkan med SNS i
forskningsprojekt och om konferensen ”Integration
storstad” fortsätter.
Arbete pågår tillsammans med berörda kommuner att
utveckla den regionala kärnan Flemingsberg. Arbete
har bedrivits för att stödja offentliga och privata
aktörer i utvecklandet av en flerkärnig och tät region.
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Kulturnämnden
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Utreda förutsättningarna att överföra Circonova X
och Film Stockholm till annan huvudman

2

Verka för ett ökat samarbete mellan
landstingets kultur och näringslivet

3

I samverkan med Stockholms stad uppvakta
regeringen om ändring av lagstiftningen i syfte
att möjliggöra avdragsrätt för kultursponsring
för företag

4

Beställa en extern utvärdering av projektet
”Kultur i vården”.

5

Göra en översyn av de administrativa
kostnaderna i syfte att minska dessa

Circonova överförs under 2008 till Studiefrämjandet i
Norra Storstockholm enl beslut i KN i december 2007.
Personalen vid Film Stockholm har anmält intresse för
avknoppning och genomgått utvecklingskansliets
Starta eget-program. Utvecklingskansliet har avstyrkt
avknoppning varefter förnyad utredning har gjorts
inom kulturförvaltningen. KN tar slutlig ställning till
ev avknoppning i början av 2008.
Kulturförvaltningen har i samverkan med Stockholms
stads kulturförvaltning genomfört ett
heldagsseminarium om samverkan mellan kultur och
näringsliv.

X

Inriktningen har varit att genomföra en samordnat
insats med Stockholms stad. Någon uppvaktning har
inte gjorts under 2007.

X

Utvärderingen startade hösten 2007 och beräknas vara
klar första kvartalet 2008.
X

I och med att gymnasieskolorna fördes över till
landstingsstyrelsen den 1 januari 2007 reducerades
förvaltningens externa intäkter med ca 800 tkr.
Därutöver reducerades landstingsbidraget med 500 tkr
som fördes över till landstingsstyrelsens budget.
Förvaltningen har därutöver vakanshållit ca 1,5
befattningar under 2007.
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6

En total översyn av nämndens bidragsregler
X
inom samtliga områden i syfte att uppnå bättre
ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning

KN tillsatte i maj 2007 en parlamentarisk
beredningsgrupp. Gruppen lade fram sina slutsatser till
KN i december varvid nämnden bordlade ärendet.
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