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1

1

Landstingsstyrelsens förvaltning

Nr

Uppdrag

1

Att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsammans
med SL förhandla med regeringen och Banverket
om statlig medfinansiering med cirka hälften av de
statsbidragsberättigade kostnaderna för Tvärbana
Norr till Solna
(LS 0901-0043)
Att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma
med förslag till en effektivare och bättre
kollektivtrafik till sjöss i Stockholms hamn och
skärgård
(LS 0901-0045)
Att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla
mångfaldsarbetet inom landstinget
(LS 0901-0046)
Att förslag till nytt handikappolitiskt program
utarbetas under 2009 (LS 0902-0179)

2

3
4

5

6

Att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda
bidragsgivningen till handikapporganisationerna
och dess ungdomsorganisationer, regionala
pensionärsorganisationer och ideella organisationer
i syfte att effektivisera administrationen samt
förenkla ansökningsförfarandet för brukaren och
göra informationen om bidragen mer tillgänglig
(LS 0902-0179)
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utveckla en
tydlig funktion som har i uppdrag att hantera
ägarstyrningsfrågorna (ej att-sats, finns i text sid 27
i budgeten)

Genomfört

Pågår

Ej genomfört

Redogörelse

X

X

Ärendet bereds av utveckling och styrning fram till 200905-26

X
X

Ärendet har lagts ad acta med hänvisning till pågående
arbete med vårdval, utmaningsrätt, nya ersättningssystem
Ett utkast till nytt handikappolitiskt program har tagits
fram som nyligen har gått ut på internremiss till SLL:s
förvaltningar och bolag. Avsikten är att det nya programmet
blir föremål för politisk behandling under senhösten 2009.
Utredning har nyligen igångsatts och har i uppdrag att
lämna ett förslag oktober 2009.

X

X

2

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

Ej genomfört

Redogörelse

Uppdrag löpande under 2009
7

8

9

10

11

12

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda om
specifika ägardirektiv eller om konsekvensändringar
ska göras i avtalet från 1990 mellan landstinget och
AB Storstockholms Lokaltrafik för att reglera
ansvaret för kollektivtrafikanläggningarna (LS
0901-0036)
LF 2008-12-09
Uppdrag till landstingsstyrelsen och AB
Storstockholms Lokaltrafik att separat ta fram ett
tilläggsavtal till avtalet från 1990 mellan Stockholms
läns landsting och AB Storstockholms lokaltrafik
(LS 0901-0034)
Uppdrag till landstingsstyrelsen att till AB
Storstockholms Lokaltrafik utfärda fullmakt att
företräda landstinget som ägare av
kollektivtrafikanläggningar
(LS0901-0040)
att uppdra till landstingsstyrelsen att besluta om
överlåtelse av enskild folktandvårdsklinik inom
Folktandvården Stockholms län AB, som framgår av
delegationsordningen
(LS 0901-0041)
LF 2008-12-09
Uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en
gemensam handlingsplan för både hur Europeiska
deklarationen och hur den regionala strategin ska
efterlevas och följas upp (LS 0901-0042)
LF 2008-12-09
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra de
förberedelser som krävs för extraordinära
händelser (LS 0905-0455)
LF 2009-04-07

X

Bereds av juridik och upphandling. Yttrande senast 200903-11

X

Bereds av juridik och upphandling. Landstingsfullmäktige
godkännande 2009-05-12 ett tilläggsavtal

X

Landstingsfullmäktige beslutade 2009-05-12 att utfärda
fullmakt.

X

LS 0810-0897
Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms
län AB

X

En gemensam handlingsplan för CEMR-deklarationen och
den regionala strategin för jämställdhet i länet och är nu
under politisk beredning

X

3

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

13

att uppdra åt landstingsdirektören att utveckla
processen för den ekonomiska och verksamhetsmässiga hanteringen av Skärgårdsstiftelsen så
att den anpassas till landstingets budget-process.
(LS 0906-0482 )
LF 2005-05-12
Uppdrag i 2008 års budget som är
pågående

X

14

att uppdra åt landstingets verksamheter att aktivt
arbeta med utlandsrekrytering inom
bristområden för att säkerställa att
nyckelkompetens finns inom vården samt
underlätta för personer med utländsk
vårdutbildning att få svensk legitimation genom
att erbjuda auskultations- och praktikplatser

X

15

Att använda lönebidrag för att möjliggöra för
funktionshindrade personer att få anställning inom
landstinget

X

Ej genomfört

Redogörelse

Samordning av Rekrytering inom EU/EES
Personalstrategiska avdelningen har ett uppdrag att
marknadsföra länets sjukvård för vårdpersonal från
EU/EES-området och samordna rekrytering inom EU/EES
utifrån verksamheternas behov.
Under 2009 har hittills 15 stycken specialistsjuksköterskor
rekryterats under våren. Inför hösten är det fokus på Barn
då behovet är stort av erfaren personal. Pågår rekrytering
av 2 distriktsläkare och 2 psykiatriläkare. Personer med
utländsk vårdutbildning med examen utanför EU/EESområdet erbjuds olika typer av praktikplatser. Under 2008
har ca 110 personer påbörjat och/eller avslutat någon form
av praktik, varav 87 läkare.
LS 0702-0180 Särskilda medel finns avsatta för detta,
uppföljning sker i samband med årsbokslut.
Under våren har förstudien till ESF-projektet ”Vår
kompetens – din möjlighet” avslutats. Projektidén är att
ökad kunskap hos landstinget som arbetsgivare resulterar i
att fler personer med funktionsnedsättning anställs inom
landstinget. Under hösten kommer förberedelse och
ansökan att göras till ESF inför ett genomförandeprojekt,
ett kompetensutvecklingsprojekt. Projektet genomförs i
samverkan med Handikappföreningarnas samarbetsorgan
(HSO). OBS! Detta projekt är ett eget uppdrag se LS 08070713.

4

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

15

Att använda lönebidrag för att möjliggöra för
funktionshindrade personer att få anställning inom
landstinget

X

LS 0702-0180 Särskilda medel finns avsatta för detta,
uppföljning sker i samband med årsbokslut.
Under våren har förstudien till ESF-projektet ”Vår
kompetens – din möjlighet” avslutats. Projektidén är att
ökad kunskap hos landstinget som arbetsgivare resulterar i
att fler personer med funktionsnedsättning anställs inom
landstinget. Under hösten kommer förberedelse och
ansökan att göras till ESF inför ett genomförandeprojekt,
ett kompetensutvecklingsprojekt. Projektet genomförs i
samverkan med Handikappföreningarnas samarbetsorgan
(HSO). OBS! Detta projekt är ett eget uppdrag se LS 08070713.

16

Utöka antalet ST-tjänster (Specialistläkartjänster)

X

Begäran om uppräkning för 2008 kvarstår för 2009.
Utifrån de behov som verksamheterna anger saknas ca 108
MR för att kunna täcka behoven (pensionsavg) och ge
täckning för 70/30 principen. Behov finns att på befintliga
medel göra en uppräkning av motsvarande löneökningarna.

5

Ej genomfört

Redogörelse

Nr

Uppdrag

17

att uppdra åt landstingets verksamheter att bedriva
ett aktivt hälsoarbete som syftar
till att främja personalens hälsa. Samtliga nämnder
och styrelser ska arbeta aktivt
med arbetsmiljö och göra satsningar för att minska
sjukfrånvaron

Genomfört

Pågår
X

att utarbeta en strategi för att åtgärda osakliga
löneskillnader beroende på kön utifrån arbetet med
arbetsvärdering som genomförts 2007

Redogörelse
LS 0305-1730, LS 0709-0899 Övergripande mål och
inriktning för arbetsmiljö- och hälsoarbetet anges i
landstingets Hälsoplan. Hälsoplanen revideras
fortlöpande: gjort i augusti 2007 samt i mars 2009.
Uppföljning sker årligen genom landstingets Medarbetarenkät samt i samband med årsbokslut, och arbetet
redovisas i landstingets personalbokslut
"Medarbetarfokus". Av Medarbetarfokus 2008 framgår att
den genomsnittliga sjukfrånvaron minskat med två dagar
sedan december 2007.
Slutfört: (LS 0801-0059) Projekt med samtalsgrupper för
kvinnor inom ramen för Ögat på sjukskrivning ) och (LS
0808-0741) Pilotprojekt för att minska sjukskrivningarna
inom Stockholms läns landsting
Pilotprojektet genomfördes våren 2008. Resultaten från
uppföljningen redovisas i rapporten ”Att förebygga och
minska sjukfrånvaro hos kvinnor genom samtalsstöd i
grupp”, www.folkhalsoguiden.se (Arbetsliv och Arbetsmiljö,
Rapporter). För att ta tillvara de goda erfarenheterna från
pilotprojektet har en särskild satsning på samtalsstöd för en
grupp kvinnliga läkare genomförts under våren 2009.

X

18

Ej genomfört

X

Slutrapport lämnades till JämO november 2008. Viss
komplettering är gjord efter begäran och inlämnad till DO
(fd JämO). Arbetet med lönekartläggning och
arbetsvärdering fortsätter inför 2009 års
lönekartläggningsarbete. De arbetsvärderingar som är
gjorda behöver ses över så att de stämmer med det
befattningsklassificeringssystem (AID) som är infört från
och med 2009. Ny handlingsplan kommer att tas fram.

6

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

19

att flickor och pojkar, kvinnor och män ska
behandlas individuellt och utifrån sina
behov och få tillgång till alla landstingets
verksamheter på jämlika villkor

X

20

att könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett
verksamhetsperspektiv och åtgärder
föreslås vid behov

X

21

att uppdra åt nämnder och styrelser att vidta de
åtgärder som krävs för att nå målet
om 50% förnybara bränslen 2011

X

22

att uppdra åt nämnder och styrelser att verka för att
utsläppen av de mest miljöstörande
läkemedlen minskar och avveckla användningen av
särskilt farliga kemikalier

X

Ej genomfört

Redogörelse
Beslut LS 0005-0340 § 251, att all individbaserad statistik
inom SLL ska vara könsuppdelad. Följs upp via bokslut etc.
SLL:s jämställdhetspolicy, LS 0501-0052.
Fullmäktigebeslut den 26 juni 2006.
Beslut enligt budget 2009.
Handlingsprogram för jämlik och jämställd vård, LS 06020388. Beslut i HSN januari 2008. Implementeringen av
programmet har påbörjats inom HSN-f. 4,3 miljoner
kronor har erhållits från SKL för perioden 2009-01 tom
2010-06 för utarbetande av nyckeltal i ledningssystem för
jämställd vård. Beslut enligt budget 2009.
Se punkt 19 ovan.
Inom det personalstrategiska området är all statistik
könsuppdelad sedan många år.
SLL:s jämställdhetspolicy. I Medarbetarfokus som görs i
samband med årsbokslut varje år analyseras de olika
personalstrategiska områdena och vid behov föreslås
åtgärder.
En del av miljöavdelningens kontinuerliga arbete. Vi driver
bl a en landstingsgemensam transportgrupp för att
samordna arbetet, söker medel för att bygga ut
biogasanvändning och testa etanolhybridbussar, driver ett
projekt om miljöanpassad ambulans, deltar i
etanolkonsortium mm.
Ingår i miljöavdelningens kontinuerliga arbete. Under
2008 har vi bl a gemensamt med Apoteket och LIF drivit
frågan om miljöbedömning i EU, fortsatt vårt arbete med
att miljöbedöma läkemedel, startat två omfattande projekt
med deltagande från alla bolag och förvaltningar för att
samordna kemikalieavvecklingen både i kemiska produkter
och i varor och förbrukningsartiklar
(LS 0809-0828) Vårdval – förlossningsenhet (uppdrag
minska utsläppen av lustgas)
LS 2008-10-14
(LS 0902-0123) Rapport om klimateffekter av landstingets
anestesigaser
AU 2009-03-03, LS 2009-05-19

7

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

Ej genomfört

Redogörelse

23

att uppdra åt nämnder och styrelser att minska
användningen av dubbdäck och förbjuda inköp av
däck med de cancerframkallande HA-oljorna

X

LS 0703-0291 Uppdrag i landstingets budget 2006 att
”utreda möjligheten att använda HA-oljefria däck och sluta
använda dubbdäck”, samt förslag till beslut med anledning
av detta uppdrag.
LS 2008-01-22 I landstingets bilupphandling premierades
de som kunde erbjuda HA-oljefria både sommar och
vinterdäck. I övrigt bedrivs informationskampanjer för att
bolag och förvaltningar ska välja HA-oljefritt.

24

att uppdra åt landstingsstyrelsen i samarbete med
nämnder och styrelser samt andra
aktörer under 2008 utreda vilka konsekvenser
Stockholms region kan stå inför i ljuset
av Klimat- och Sårbarhetsutredningens
slutbetänkande
(LS 0801-0055)

X

Miljöavdelningen har tillsammans med enheten för Kris
och katastrofplanering gjort ett upplägg för arbetet och
startat upp det. REK har sedan genomfört två
scenariebaserade seminarier – ärendet avrapporteras under
januari 2009.
Uppdraget återrapporterades till LS 2009-05-19. Till LF
juni 2009.

8

Nr Uppdrag
25

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla
mångfaldsarbetet inom landstinget i
syfte att möjliggöra för befintliga vårdproducenter
att växa och för nya vårdproducenter att etablera sig

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X

Flera aktiviteter pågår, vissa har hanterats i ärenden som
återges nedan
LS 0712-1381 Hantering av avknoppningar
Avrapportering i allmänna utskottet 2008-01-22, 2008-0310.
LS 2008-02-19
LF 2008-03-11
LS 0707-0735
Utmaning av ASiH (avancerad sjukvård i hemmet)
inklusive specialiserad palliativ sjukvård i nordvästra
länet.
LS 2008-01-22
LS 0707-0740
Utmaning avseende IVF-verksamheten (in vitro
fertilisering) vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 2008-04-15
LS 0801-0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077,
0078, 0079
Utmaning avseende öppenvårdsmottagningar inom
beroendevården
LS 2008-04-15
LS 0804-0390
Överlåtelseavtal av vårdcentral
LS 2008-05-27
LS 0801-0045 Komplettering av specifika
ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län
Folktandvården Stockholms län AB ska, med beaktande av
landstingets beslut om ”Ökad mångfald av vårdgivare och
konkurrens inom tandvården”
och ”Hantering av avknoppningar”, medverka till
genomförande av de beslut om avknoppningar av
verksamheter, inom bolagets ansvarsområde, som fattas av
landstinget.
PU 2008-02-10
LS 2008-05-20
LS 0808-0743
Överlåtelse av vårdcentraler

9

PU 2008-08-21
LS 0810-0897
Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården
AU 2008-10-09, 2008-10-23
PU 2008-10-23
LS 2008-11-18
LS 0804-0390
Överlåtelse av vårdcentral’
LS 2008-05-27
Förbättrade möjligheter för sjukhusen att nyttja
sina resurser effektivt och därmed skapa
en ökad patientnytta
LS 0805-0480
LS 0804-0396
Förtydligande av hanteringsordning gällande
avknoppningar
AU 2008-05-22
LS 2008-06-03
LS 0805-0486
Samordningsansvar och mångfaldsfrågor för Salem
Nykvarn Södertälje (SNS)
Avrapportering i AU 2008-05-22, 2008-06-09, 2008-0901, 2008-11-06
LS 0807-0711
Förslag till bolagisering av Södertälje sjukhus samt
överföring av primärvårds- och psykiatrisk verksamhet
till Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
PU 2008-09-24, 2008-10-02
LS 0809-0828
Vårdval – förlossningsenhet
AU 2008-06-09, 2008-09-18, 2008-10-09
LS 2008-10-14
(LS 0902-0144, LS 0902-0145) Produktionsutskottet
godkände 2009-02-18 överlåtelse av Upplands-Väsby VC
och Viksjö VC
(LS 0902-0142) Produktionsutskottet godkände 2009-0218 överlåtelse av 10 folktandvårdskliniker
LS 2009-05-29
(LS 0905-0461) Landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta
att överlåtelse av verksamhet avseende de i bilaga angivna
vårdcentralerna enlighet med vad som föreslås i detta

10

ärende
att överlåtelse i form av avknoppning inom områden med
auktorisation för närvarande
inte ska genomföras i avvaktan på att rättsläget ytterligare
klarnar
26

att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta
utvecklingen av ersättningssystem
främst inom psykiatrin och akutsjukvården

X

27

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utifrån
landstingets remissvar över ansvarskommittén
aktivt delta i arbetet med regionfrågan
tillsammans med intresserade kommuner och
landsting i Mälardalen

X

11

LS 0712-1337 Förslag till ersättningssystem för barn- och
ungdomspsykiatrisk vård
Allmänna utskottet 2008-01-22, 2008-03-10
LS 2008-01-22
LS 0802-0122 Förslag till ersättningssystem för
beroendevård.
LS 2008-03-18
LS 0804-0368
Förslag till vidareutveckling av ersättningssystemet för
vuxenpsykiatrisk vård
Allmänna utskottet 2008-05-22, 2008-06-03
Landstingsstyrelsen 2008-06-03
LS 0809-0792
Förslag till ersättningssystem för de barn- och
ungdomsmedicinska mottagningarna i närsjukvården
AU 2008-09-18
LS 2008-10-14
LS 0809-0864
Ersättningssystem för stroketeam
AU 2008-10-09
LS 2008-11-18
LS 0810-0969
Förslag till ersättningssystem för leverantören Handikapp
& Habilitering
LS 2008-12-02
LS 0809-0857
Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms län,
Sörmland och Västmanland och utseende av politisk
styrgrupp
LS 2008-10-14
LS 2009-03-17
LF 2009-04-07 LF godkände en avsiktsförklaring om
fördjupad samverkan mellan Stockholms läns landsting,
landstinget i Sörmland och landstinget Västmanland

Nr

Uppdrag

28

Genomförande av Nya Karolinska-programmet

Genomfört

Pågår
X

12

Ej genomfört

Redogörelse
Flera aktiviteter pågår, vissa har hanterats i ärenden
som återges nedan
LS 0710-1039Förslag om byggnation av nytt
universitetssjukhus i Solna
FoUU 2008-01-31, 2008-02-19, 2008-03-17, 200804-22, 2008-05-27
LS 2008-03-18
LF 2008-04-08
LS 0804-0429 Finansiering och val av
upphandlingsform för det nya universitetssjukhuset i
Solna
Strategiska utskottet 2008-03-18
LS 2008-05-27
LF 2008-06-10
LS 0809-0779 Godkännande av förslag till innehåll av
servicetjänster i OPS-upphandlingen
Fouu 2008-09-16, 2008-09-23
LS0804-0344
Program för ombyggnation vid Södertälje sjukhus LS
SU 2008-05-20
LS 0804-0348
Program för nybyggnation vid Danderyds sjukhus och
Södersjukhuset
SU 2008-05-20
LS 0804-0345
Program för nybyggnation vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
SU 2008-05-20
LS 0810-0905
Riktlinjer avseende ekonomisk redovisning av Nya
Karolinska Solna (NKS)
FoUU 2008-10-23
LS 0810-0909
Tilläggsavtal mellan SLL och White arkitekter AB
FoUU 2008-10-23

LS 0810-0905
Riktlinjer avseende ekonomisk redovisning av Nya
Karolinska Solna (NKS)
FoUU 2008-11-06, 2008-11-13
FoUU-utskottet informerades 2009-01-13 om att
länsstyrelsen godkänt expropriation av fastigheten
Olof af Acrels väg 8. Stationsplaneringen för
tunnelbanan är godkänd av SL.
FoUU –utskottet beslutade 2009-03-25 att godkänna
förfrågningsunderlag för upphandling av det nya
universitetssjukhuset i Solna i Offentlig Privat
Samverkan.
29

LSF IT ska tillsammans med berörda
verksamheter upphandla och implementera ett
system för kompetensplanering som ska tas i
drift under 2008

X

Frågan ligger hos SLL Personal. Förstudie pågår inför
projekt för implementering av
kompetensanalysmodell inkl IT-stöd samt att ta
tillvara erfarenheter av Kompetensprojekt som pågick
2005-2007

Uppdrag löpande under 2008
30

att uppdra åt landstingsstyrelsens
produktionsutskott att utreda frågan om en
bolagisering av Södertälje sjukhus samt
återkomma med förslag till
landstingsfullmäktige.

31

Uppdrag till landstingsstyrelsen att ansvara för
upphandling av OPS-tjänst samt återkomma
till landstingsfullmäktige för beslut i samband
med kontraktstecknande (LS 0806-0621) LF
2008-06-10

X

LS 0804—0361
Budgetdirektiv 2010-2011
LS 2008-05-27
LS 2009-01-20
LF 2009-02-10 Beslut om bolagisering fr o m 1 april
2009
X

13

Nr

Uppdrag

32

Uppdrag till landstingsstyrelsen att utreda om
köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att
klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med
kommunallagen (LS 0806-0619)
Uppdrag att se över gällande avtal kring
TioHundranämnden, TioHundra AB samt
Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
Sjukvård och omsorg (LS 0710-1065)
LF 2008-03-18
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara
för planering och genomförande
av byggnation av och verksamhetsinnehåll i det
nya universitetssjukhuset (LS 0710-1039)
LF 2008-04-28
att patienthotell ska uppföras och drivas i
extern regi (LS 0710-1039)
LF 2008-04-28
att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den
31 december 2010 återkomma
till fullmäktige med förslag till
verksamhetsinnehåll för det nya
universitetssjukhuset samt redovisa eventuella
verksamhetsmässiga
konsekvenser för övriga delar av hälso- och
sjukvårdsorganisationen (LS 0710-1039)
LF 2008-04-28
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om
samordnad process för
utrustningsinvesteringar vid det nya
universitetssjukhuset (LS 0710-1039)
LF 2008-04-28

33

34

35
36

37

Genomfört
X

Pågår

Ej genomfört

Redogörelse
Utredningen om utsläppsrätter anmäldes på LF 200902-10

X

X

X
X

X

14

En utvärdering av Tiohundra med hjälp av extern
konsult pågår. Resultat av utvärderingen ska föreligga
efter sommaren 2009.

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

Ej genomfört

Redogörelse

Uppdrag i budget 2007
38

Medverka i genomförandet av handlingsplanen
avseende nationell IT infrastrukturplattform
för vården och omsorgen.

X

39

Framlägga förslag till ägardirektiv som styr mot
mål.

X

2007-03-06 Strategiska utskottet
Lägesrapport nationell IT-infrastrukturplattform
LS 0811-1100
Verksamhetsplan och budget för landstingens
gemensamma arbete med den Nationella IT-strategin
för vård och omsorg 2009 fastställdes av fullmäktige
2009-04-21
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
0705-0366
Ägardirektiv för Almi företagspartner Stockholms AB
0705-0544
Specifika ägardirektiv för landstingets
sjukvårdsproducenter
0710-1046 Förslag till ägarpolicy
Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16
Landstingsstyrelsen 2008-01-22
0801-0044
Ägardirektiv för TioHundra AB
LS 0801-0045 Komplettering av specifika ägardirektiv
för Folktandvården Stockholms län
PU 2008-02-10
LS 2008-05-20
0809-0808
Specifika ägardirektiv för ambulanssjukvården
LS 2009-01-20
Lf 2009-02-10
0810-0904
Specifika ägardirektiv för Stockholm Care

15

0810-0929
Kompletterande specifika ägardirektiv för
akutsjukhusen
LS 2009-01-20
LF 2009-02-10
PS 2009-02-18 Koncernledning gör en grundlig
översyn av ägardirektiven. Avsikten är att förslag till
nya ägardirektiv ska presenteras under hösten 2009.
X

LS 0707-0721 Naturbruksgymnasiernas framtida
tillhörighet
Lägesbeskrivning i FoUU- utskottet 2007-05-22
LS 0707-0721
Uppdrag kring huvudmannaskap för
naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm
LS 2008-03-18
LF 2008-04-08
Avrapporterades i allmänna utskottet 2008-05-22.
Avrapportering i FoUU 2008-01-21
Lägesrapport till LRB vid två tillfällen under hösten 2008.
LS 2009-05-19 LF beslutade 2009-06-09 att godkänna
överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
ABF Sollentuna om
överlåtelse av verksamheten vid Säbyholms
naturbruksgymnasium samt att avsluta uppdraget om
överförande av Berga naturbruksgymnasium till friskola i
personalregi.

40

Utreda förutsättningarna för att
naturbruksgymnasierna övergår till annan
huvudman.

41

Utveckling av investeringsprocessen i syfte att
skapa ökad jämförbarhet.

X

42

Uppdrag åt produktionsutskottet att upphandla
kostförsörjningen (LS 0705-0557)

X

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
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2

Stockholms läns sjukvårdsområde

Nr

Uppdrag

1

Försäljning av vårdcentralerna i Väsby, Viksjö och
Akalla

2

Försäljning av vårdcentralerna i Nykvarn och Järna

X

3

Effektivisera och rationalisera kostnader för
administration

X

4

Koncerngemensamma samordningsvinster ska
eftersträvas i ökad omfattning

X

5

Samtliga nämnder och styrelser ska ha
miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO
14001.
De som inte redan har integrerade ledningssystem,
ska ha beslutat om en projektplan så att
miljöledningssystemen är integrerade i ordinarie
verksamhetsstyrning senast år 2011

6

Genomfört
X

Pågår

Ej genomfört

Redogörelse
Försäljningsprocessen påbörjades i augusti 2008 och
slutfördes med verksamhetsövergång av vårdcentralerna i
Väsby och Viksjö per 1 maj 2009. Det fanns inte någon
intressent som ville förvärva vårdcentralen i Akalla.
Produktionsutskottet har fattat beslut om försäljning av
vårdcentralerna i Nykvarn och Järn. Efter överföring av
primärvården i f d SNS till SLSO har SLSO påbörjat
försäljningsprocessen enligt LF fastställd
hanteringsordning
Trots att omslutning av SLSOs verksamhet har minskat
genom upphandlingar och avknoppningar är andel OHkostnader i % av omsättningen ömförändrad (1,6%)
Betydande samordningsvinster har/kommer att uppnås
genom införande av ett gemensamt journalsystem inom
SLSO. Samordnad drift och utveckling med Karolinska
universitetssjukhuset m fl

X

SLSO har ett certifierat miljöledningssystem.
X

Ett projekt pågår för att integrera miljöledningssystemet i
ordinarie ledningssystem för verksamhetsstyrning

17

Nr

Uppdrag

7

Metoder, rutiner och verktyg för
patientsäkerhetsarbetet ska fortsätta att utvecklas

X

8

Resultatkravet för SLSO år 2009 är 74 mkr

X

9

Förbättrad tillgänglighet

X

3

Genomfört

Pågår

Ej genomfört

Redogörelse
Ett omfattande arbete pågår för att ytterligare utveckla
patientsäkerheten inom SLSO. Arbetet följer de riktlinjer
som anges i verksamhetsplanen för 2009.
Se kommentarer i månadsrapporten
Förbättrad tillgänglighet är ett av de övergripande målen
för sjukvården inom SLL. SLSO bedriver att aktivt arbete
för att ytterligare förbättra tillgängligheten. Kraven enligt
vårdgarantin uppfylls i huvudsak.

Södertälje Sjukhus AB

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

1

Ekonomi i balans

X

2

Tillgänglighet i vården enligt avtalet med HSN och
vårdgarantin

X

Ej genomfört

Redogörelse
Södertälje sjukhus redovisar ett positivt resultat för
perioden april – maj på 2,6 mkr. Årets prognos är att
uppfylla det resultatkrav som LF har beslutat om för
bolaget, dvs. ett 0-resultat.
2009 Antalet patienter på akutmottagning som
väntat mer än 4 tim för läkarkontakt.
Totalt antal
Totalt
%
Över
>4 tim
80 år >4
tim
Jan
2 415
133
5,5
10
Feb

2 277

114

5,0

13

Mar
Apr

2 525
2 442

127
128

5,0
5,2

17
6

Maj

2 614

104

4,0

16

%
0,
4
0,
6
0,7
0,
2
0,
6

Andel patienter som väntat mer än 30 dagar till ortopedisk
mottagning
Totalt antal
Totalt
%
Totalt

18

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj

>30
dagar
391
366
332
330
184

561
544
560
500
409

70
67
59
66
44

>90
dagar
140
146
118
89
27

Vänteförbättring med 15 %-enheter sedan mars
månad.
3

Patientsäkerhet och kvalitet

X

Antalet patienter med höftfraktur som opererats inom
24 timmar.
Totalt
Op inom
%
Kommentarer till ej op
antal
24 tim
inom 24 tim
Jan

15

13

87

Feb

13

11

85

Mar

12

10

83

1 st brännskada
1 pat svårdiagnostiserad
MR visar fraktur

Apr

15

12

80

1 pat Waran-beh

Maj

10

9

90

1 pat har UVI

Antalet strokepatienter som i akutskedet vårdats på
strokeenhet.
Totalt
Inlagd på
%
antal
strokeavdelning
Jan
17
14
82
Feb
32
26
81
Mar
27
21
78
Apr
37
32
86
Maj
15
12
80

4

Hantering av restförvaltningen

X

19

Pågår avslut av gamla .

4

Folktandvården Stockholms län AB

Nr

Uppdrag

1

Folktandvården har fått i uppdrag att sälja delar av
allmäntandvården enligt LS 0810-0897.

5

Uppdrag

1

Att i samråd med SL, Färdtjänsten samt
Regionplane- och trafiknämnden föreslå riktlinjer
för hur det kollektiva trafiksystemet till sjöss ska
utvecklas
Uppdrag till SL att i samråd Waxholmsbolaget,
Färdtjänsten samt Regionplane- och trafiknämnden
årligen i samband med budgeten till
landstingsfullmäktige lämna förslag till
trafikförsörjningsplan enligt lagen (1997:734) om
ansvar för kollektiv persontrafik

3

4

Pågår

Ej genomfört

X

Redogörelse
Försäljningsprocessen pågår.

Waxholms Ångfartygs AB

Nr

2

Genomfört

Genomfört

Pågår

Ej genomfört
X

X

X

Uppdrag till SL att i samråd Waxholmsbolaget,
Färdtjänsten samt Regionplane- och trafiknämnden
vart fjärde år utarbeta en strategi för
kollektivtrafikens utveckling på medellång sikt
Uppdrag till SL att i samråd Waxholmsbolaget,
Färdtjänsten samt Regionplane- och trafiknämnden
i förslaget till ny regionplan utarbeta en översiktlig
genomförandestrategi för trafikplaneringen, dels
med möjlig etappindelning för genomförandet samt
förslag till finansiering av densamma och dels
förslag till tidsmässig prioritering för
utbyggnadsprojekten samt kriterierna för dessa

X

20

Redogörelse
Uppdraget bör genomföras samtidigt med uppdrag nr 3.

För genomförande i samband med budget 2010
(Waxholmsbolagets antagande). Ingen tidpunkt anges för
när första plan ska presenteras. SL har ännu inte framfört
propå om samarbete. Waxholmsbolaget arbetar
självständigt med trafikförsörjningsplan för kollektivtrafik
till sjöss utifrån RUFS 2001 och Skärgårdspolitiska
programmet. Waxholmsbolagets styrelse har tidigare
beslutat om trafikstandard enligt s.k. ”Mini-RUFS”.
För genomförande fram till och med 2013 i det fall start
räknas från 2009.
För genomförande till ny Regionplan 2010.

5

Den totala trafikvolymen ska bibehållas

X

Trafiken bedrivs i samma omfattning som föregående år.

6

Arbetet med att förbättra trafiken och öka
miljöanpassningen ska bedrivas kontinuerligt

X

X

7

Samarbetet om tillgänglighetsfrågor ska utvecklas
tillsammans med SL, Färdtjänsten och berörda
kommuner

X

X

8

Ångfartygen Storskär och Norrskär ska fortsatt
hållas i gott skick och ges meningsfulla
trafikuppgifter med stort trafikunderlag

X

X

9

Arbetet ska fortsätta dels med att minska negativ
miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från fossila
bränslen dels med att utveckla försöken med
förnybart bränsle

X

X

10

Skärgårdsbåtarnas anläggningsplatser måste vara
anpassade för funktionshindrade och tillhandahålla
väl fungerande servicebyggnader och
omlastningsplatser

11

I likhet med övriga landstinget måste arbete ske
med ständiga förbättringar i syfte att tydligt minska
administration och övriga kostnader

Ej tillämpligt

X

21

Arbetet pågår kontinuerligt med behovsanpassade
tidtabeller, ökad tillförlitlighet och kvalitet. WÅAB är
certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003. Omcertifi-ering
har skett ett antal gånger och senast våren 2009.
Waxholmsbolagets samverkansråd sammanträder några
gånger per år och diskuterar tillgänglighetsfrågor inom
rederiet. Samarbete pågår med SL och Färdtjänsten om
tillgänglighetsinformation på den gemensamma
reseplaneraren. Tidigare hölls regelbundna möten med
skärgårdskommunerna. Dessa har ersatts av möten i det
nyinstiftade Skärgårdsrådet där bl.a. dessa frågor
diskuteras.
Fartygen underhålls löpande och är i gott skick. Budgeterad
renoveringskostnad 2009 är 4,6 mkr. Utfall per maj är 7,1
mkr bl.a. för oförutsedda kostnader för skrov. Fartygen går
i den reguljära trafiken. Under 2008 gjordes 710 reguljära
turer och 102 293 passagerare reste med fartygen.
WÅAB är branschledande i miljöanpassning och arbetar
aktivt med att finna långsiktigt hållbara alternativ. T ex
minskad bränsleförbrukning genom anpassad körning,
bättre skrov- och motorteknik. Interceptorer, vertikala
trimplan som reducerar bränsleförbrukning och
svallbildning har monterats på 2 fartyg och planeras att
monteras på ytterligare 2 fartyg. Samtliga fartyg i WÅAB:s
regi drivs med svavelfritt bränsle, som inte ger något
svavelutsläpp. Försök pågår med olika typer av
efterbehandling av avgaser som reducerar kväveutsläpp
med 97 procent. Höga krav ställs i trafikavtalen på
trafikleverantörerna.
WÅAB har inte rådighet över detta. Anläggningsplatserna
är Vägverkets, kommunernas, enskilda väghållares eller
samfällighetsföreningars ansvar. WÅAB har i samarbete
med Vägverket tagit fram dokumentet ”Riktlinjer för
fartygsbryggors standard och tillgänglighet”.
Projektarbete pågår med planering och införande av
effektivare administrativa system för leverantörsfakturor
och budgetuppföljning. På sikt medför detta minskad
administration men i initialt skede ökar IT- och
konsultkostnader.

6
Nr
1

Färdtjänstnämnden
Uppdrag

Genomfört

Beslut (att-satser)
Färdtjänstnämnden får i uppdrag att tillsammans
med SL genomföra en överföring av all verksamhet
inom Färdtjänsten, som inte är myndighetsutövning, till SL under första halvåret 2009.

Pågår
X

Ej genomfört

Redogörelse
Arbete med omorganisationen pågår. Ett första genomförandebeslut har under mars tagits av SL:s styrelse och
färdtjänstnämnden och godkänts av landstingsfullmäktige i
början av maj.

Uppdrag (givna i politisk text)
Färdtjänsten har fördelat mål och uppdrag i landstingets budgettext på ett resenärsperspektiv och ett samhälls-/landstingsperspektiv
2

Resenärsperspektivet - Kvalitet
Kvalitetsarbetet måste ständigt vidareutvecklas för
att färdtjänstresenärerna ska få en så likvärdig och
bra service som möjligt. Arbetet ska fokusera på att
resenärerna ska få en god service och ett gott bemötande under hela resan, från beställning till
utförande och avslut.

X

Färdtjänsten har ett system för ständig kvalitetsutveckling med
av nämnden beslutade mål för olika kvalitetsaspekter, vilka följs
upp i månadsboksluten genom nyckeltal. Nämnden har nått de
flesta målen. Förbättringsområde är tillgängligheten vid
kontakter med förvaltningens kundservice där målet dock nåddes
för maj 2009.
-Leverantörerna ska enligt avtal utbilda sina förare och
beställningsmottagare i bl.a. bemötande. Kunskaperna verifieras
i ett test och följs upp regelbundet.
-Taxiavtalen innehåller ett system med bonus och kvalitetsavgifter avseende tidspassning. Styrningseffekten följs upp.
-Teknik med webbaserat prov för taxiförare i färdtjänstkunskap
har introducerats.
-Systemstödet vid handläggning och uppföljning av resenärernas
synpunkter och klagomål förbättras 2009.
-Dialogkonferens med brukarna och leverantörerna hölls i
mars om tillämpning av färdtjänstlagen och riktlinjer för
färdtjänst.
-Försöket med utökade öppettider vid Kundservice har förlängts
till slutet av 2009.
-Ny adressdatabas som ger bättre precision i adressangivelser har
implementerats
-Ny kommunikationslösning för taxi som kan höja kvaliteten i
hämtning av resenär har införts
-Pågående projekt för att höja kvaliteten är dessutom:
Utveckling av en webbaserad tillståndsprövningsprocess

22

Utveckling av ny webbportal med nya tjänster och självservice
3

Resegarantin ska förbättras och harmoniseras med
SL:s resegaranti.

4

Arbetet med att förkorta handläggningstiderna för
färdtjänsttillstånd ska fortsätta med fokus på den
totala handläggningstiden.

X
X

Avsikten är att göra en genomlysning efter genomförd
organisationsförändring
- En webbaserad tillståndsprövningsprocess är under utveckling i
samarbete med kommunerna.
- En projekttjänst på tillståndsprövningen ska under året stärka
och kartlägga utredarfunktionen på kommunen. Detta för att
tillsammans med kommunerna hitta den bästa
utredningsmetoden för att snabba upp flödet i
handläggningsprocessen samt för att koppla ihop kommunens
tekniska förvaltning med den sociala. Detta sker under projekt
OTA.

Resenärsperspektivet – Dialog/samverkan
5

6

7

X
För att förbättra servicen och öka tillgängligheten
för resenärerna ska en ny webbportal öppnas under
2009 med möjlighet till bl.a. resebeställning,
uppgift om resesaldo, störnings- och
tillgänglighetsinformation samt att lämna
klagomål/synpunkter.
X
Färdtjänsten ska arbeta i dialog med
brukarorganisationerna för att kunna erbjuda ökad
frihet genom ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken.

Resenärsperspektivet - Reseutbud
En fortsatt utbyggnad av närtrafiken i samarbete
med brukarorganisationer och kommuner ska
prioriteras.

8

Rullstolstaxi ska utvecklas i takt med ökade
erfarenheter och önskemål från resenärerna.

9

En fortsatt ökad resetilldelning eftersträvas.

En ny webbportal har tagits i drift under våren, där de funktioner
som nämns i uppdraget har införts. Länk till SL:s reseplanerare
finns också. Utveckling av portalens tjänster pågår nu gällande
leverantörer, kommunala utredare och vårdpersonal för t.ex.
kursbokning.
Samverkan med handikapporganisationerna sker enligt av
landstinget fastställd modell. Samverkan med pensionärsorganisationerna sker på likartat sätt. Organisationernas
representanter deltar i förvaltningens olika utvecklings-projekt
samt i referensgruppen för närtrafiken.
Ett dialogseminarium om tillämpning av färdtjänstens lagar och
regler genomfördes i mars.

X

Utbyggnaden fortsätter med en tydligare koppling till
kommunernas tillgänglighetsarbete. En linje startar inom kort i
Danderyd. Ytterligare tre linjer planeras starta under 2009.
Dessa driftstarter ingår i det s.k. OTA-projektet
T.o.m. maj 2009 har ca 28 000 resor gjorts med rullstolstaxi.

X
X

Tilldelningen har ökat från 180 till 190 resor år 2009. Kvartalstilldelning sker sedan 2008 med automatik utan särskild ansökan. Nya Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län ersätter
tidigare Föreskrifter och villkor för Färdtjänsten fr o m 2009. Ett

23

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

Ej genomfört

Redogörelse
Ett projekt som ger möjlighet att resa med färdtjänst i de
nordiska huvudstäderna pågår.

10

11

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Samverkan
X
Ett fördjupat samarbete med kommunerna är
viktigt.
X

Ett nytt avtal om färdtjänst med kommunerna bör
slutas under 2009.

Ett gemensamt tillgänglighetsprojekt OTA (Offensivt
TillgänglighetsArbete) pågår t.o.m. 2010. OTA bedrivs i
arbetsgrupper i flertalet av länets kommuner och genom ett
utvecklat samarbete med SL och Waxholmsbolaget.
Överläggningar mellan landstinget och länets kommuner genom
KSL – Kommunförbundet Stockholms län pågår. Politiskt besked
om finansieringslösning för ett eventuellt utökat åtagande
avvaktas.

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Styrning
12

13

14

X
En ny styr- och ersättningsmodell för sjukresor ska
i samarbete med HSN införas under 2009 i syfte att
utveckla ett kostnadseffektivt resande med
länsövergripande regler där vårdgivarna tar ansvar
för den kostnad de beviljade sjukresorna medför
och där Färdtjänstens roll som administratör av
regelverk och resande tydliggörs.
Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Miljö
X
Alla nämnder och styrelser ska vidta de åtgärder
som krävs för att nå målet om 50 % förnybara
bränslen år 2011, där 40 % kan tjäna som riktlinje
för 2009.
Nämnder och styrelser ska ha miljöledningssystem
som är certifierade enligt ISO 14001.
Miljöbedömning ska göras inför olika beslut och
hänsyn tas till resultatet.
En handlingsplan för kommunikation av
miljöarbetet ska finnas.

X

24

Överläggningar med hälso- och sjukvården pågår. Flera
alternativa styrmodeller har tagits fram. Nu förväntas politiskt
besked om eventuell budgetjustering 2010 för att lägga
kostnaden hos vårdgivarna i enlighet med intentionerna i
uppdraget.

34 % av färdtjänstens taxitransporter har hittills under år 2009
utförts med miljöfordon (enligt Vägverkets definition), och 33 %
med förnybart bränsle. För färdtjänstresor/sjukresor premieras
leverantörens transporter med miljöbilar med 4,5 kr/mil. För
tjänsteresor prioriteras miljöbilar enligt avtal.
Färdtjänsten är miljöcertifierad sedan 2005. Miljöbedömningar
görs och resultaten beaktas. Handlingsplan för kommunikation
av miljöarbetet har upprättats för år 2009.

7

Locum AB

Nr

Uppdrag

1

Ta fram ett förslag rörande användningen av den
del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför
detaljplaneområdet för det nya
universitetssjukhuset.

X

En strategisk utvecklingsplan för östra delen av Karolinska
sjukhusområdet är under framtagning.

2

Fortsatt arbete med fastighetsutvecklingsplaner
(FUP).

X

3

Locum AB har i uppdrag att kartlägga
möjligheterna till fastighetsutveckling i enlighet
med utredning avseende Stockholms läns
landstings fastighetskapital.

X

Arbete med fastighetsutvecklingsplaner pågår för Karolinska
Huddinge och S:t Görans sjukhus och planering pågår för
genomförande av FUP för närsjukhuset. Huruvida Danderyds
FUP skall revideras eller ej utreds. Planer finns sedan tidigare för
Södersjukhuset och Norrtälje sjukhus. Översyn av FUP-processen
pågår.
Pilotstudie pågår för Södersjukhuset.
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Genomfört

Pågår

Redogörelse

Kulturnämnden

Nr

Uppdrag

1

Stimulera kulturverksamheter att höja sin
självfinansieringsgrad

2

Minst 70 % av de externa stöden ska riktas till barn
och unga

X

Utvecklande av en kulturinkubator

X

3

Ej genomfört

Genomfört

Pågår

Ej genomfört
X

Redogörelse
Kulturnämnden kommer att ställa en extern konsult till
förfogande för de större mottagarna av årligt
verksamhetsstöd för att de skall få hjälp att utveckla sitt
entreprenörskap och öka samverkan med näringslivet.
Kulturnämnden ger även Intercult utökat verksamhetsstöd
2009 för att tillhandahålla ett EU-resurscenter med uppgift
att coacha länets kultur-organisationer till ökad samverkan
med kultur-organisationer i andra EU-länder och söka EUstöd.
Kulturnämnden räknar med att nå målet vid årets slut.
Kulturnämnden har i maj 2009 beslutat stödja
Transit/Konstfack för att utveckla en kulturinkubator inom
främst områdena musik, dans, film och design.

25

Nr

Uppdrag

Genomfört

Pågår

Ej genomfört

4

Ev överföring av forskningsprogrammet Kultur i
vården och vården som kultur till FoU-utskottet

X

5

Bistå filmare i landstingets lokaler

X

6

Öka tillgängligheten till kulturen

Redogörelse
Uppdraget kommer att genomföras under hösten 2009.

X

26

Uppdraget genomförs av Film Stockholm. F n förs en dialog
med Stockholm Film Commission rörande det faktiska
behovet hos filmskaparna.
Under 2009 kommer kulturnämnden att se över reglerna
för det stöd för att öka tillgängligheten för
funktionshindrade att ta del av kultur som infördes 2007 i
syfte att öka antalet ansökningar och därigenom bredda
tillgängligheten till de kulturprojekt som nämnden stödjer.
F n genomför förvaltningen en enkätundersökning i
ärendet bland mottagare av kulturstöd.
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Danderyds sjukhus AB

Övergripande mål
2009-2011
KÖFRITT SJUKHUS 2010
PROCESS

Styrmått

Mål 2009

Genomfört Pågår Ej
Redogörelse
genomfört

Handläggningstid på akuten < 4 timmar

> 80% lämnat akuten inom
4 timmar

x

Andel patienter med väntetid till planerad operation< 90 dagar

100%

x

Andel patienter med väntetid till nybesök < 1 månad från remissdatum

>80%

x

Index för respektive dimension enligt patientenkät (Indikator SLL)

Bättre än genomsnitt i SLL på minst en av valda dimensioner

Uppfylla ägarnas krav gällande
vårdgaranti och väntetider på akuten

TOPPRANKAT SJUKHUS 2011
PATIENT/KUND

x

Satsningen för chefer inom sjukhuset kommer i år att ha
temat ”Lean i sjukvården”. Detta i syfte att ytterligare
stärka processarbetet för att förkorta ledtider och minska
onödigt arbete.
VD har etablerat en utvecklingsgrupp vars syfte är att
stötta verksamheterna så att DSAB uppnår
verksamhetsplanens mål avs tillgänglighet
se ovan
Resultat preliminärt redovisade. Åtgärdsplaner kommer
att utarbetas.

Topprankat avseende kommunikation,
delaktighet och tillgänglighet enligt patientenkät
(SLL)
Ett av de två bästa Stockholmssjukhusen
Ranking avseende kvalitets-indikatorerna i 3-årsavtalet (SLL)
gällande kvalitetsranking

VD har etablerat en utvecklingsgrupp vars syfte är att
stötta verksamheterna så att DSAB uppnår
verksamhetsplanens mål avseende kvalitetsindikatorerna
enligt vårdavtalet och tillgänglighetskraven.

MEDARBETARE

Medarbetar-index enligt ICQ

Topp 2 av de fyra största akutsjukhusen inom SLL

x

Bäst bland de fyra största akutsjukhusen (SLL)
inom medarbetarindex
och ledarskapsindex (ICQ)

Genomförs i oktober. Kompletterade frågor till årets
enkät håller på att tas fram. Arbete pågår på
verksamheterna baserad på 2008 års resultat.

Ledarskaps-index enligt ICQ

Topp 2 av de fyra största akutsjukhusen inom SLL

x

Se ovan

FoUU

Citeringsindex jämfört med andra kliniska institutioner vid KI

100% av våra forskares publikationer verifierade i KI:s databas

Ett av de två bästa sjukhusen i Stockholm
avseende FoU-aktivitet och utbildningsklimat

Ranking enligt gemensam VFU uppföljning för studenter vid stockholms- En gemensam metod för uppföljning av studenter inom SLL
sjukhusen

Ranking enligt Sylfenkät
EKONOMI
Ekonomi i balans
Lägst självkostnad av Stockholmssjukhusen och Kostnad/DRG inom SLL
en ekonomi i balans
Följsamhet till 3-årsavtalet

Bland de tre bästa sjukhusen i Stockholm
Ekonomiskt resultat ≥ budget
Lägst inom SLL

x
x

Ekonomi i balans
Preliminära självkostnader för SLL är framtagna. Där har
DSAB lägsta kostnaden per poäng inom SLL.

Ingen avvikelse mot fastställd produktionsvolym

x

En särskild grupp inom sjukhuset följer produktionen
inom samtliga verksamhetsområden för att säkerställa att
målvolymen totalt för sjukhuset uppnås. Den del av
produktionen som kan styras är den elektiva vården.
Under årets fem första månader ligger den elektiva
slutenvårdsproduktionen ca 1 % högre än periodiserad
budget. Detta har inte inneburit någon omfördelning av
resurser mellan verksamhetsområdena.

27

10

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Startdatum

Slutdatum

Strategi:
Förbättra den fysiska tillgängligheten inom
primärvården A/Precisera rutiner för granskning av
fysisk tillgänglighet vid nya ansökningar om
auktorisering
Bokslutskommentar:
Brev har i slutet av maj månad börjat distribueras till
de vårdgivare som har allvarliga brister i den fysiska
tillgängligheten. Information har lämnats till
pensionärs- och handikapporganisationerna.
Utskick kommer även att ske till de vårdgivare som
har smärre brister i den fysiska tillgängligheten.

1 jan 2009

31 dec 2009

HSN 28 apr 2009

Strategi:
Införa ersättningsmodeller som stimulerar
tillgänglighet
Bokslutskommentar:
Hur olika ersättningsmodeller kan styra sjukvården
bevakas genom att följa utvecklingen nationellt och
internationellt, bland annat via Sveriges kommuner
och landsting samt Socialstyrelsen.
För att ersättningsmodellerna ska få önskad effekt
måste grundförutsättningarna vara uppfyllda. En
sådan förutsättning är att vårdgivare utgår från
samma beskrivningssystem för att beskriva den vård
de bedriver och som de får ersättning för.
Vad gäller tillgänglighet är några av följande delar i
ersättningsmodellerna viktiga för att uppnå en
förbättrad tillgänglighet:
- en större andel prestationsrelaterad ersättning och
en minskad andel fast ersättning
- införande av "taklucka", vilket innebär att
vårdgivaren får viss marginalersättning för den vård
som produceras över beställd målvolym
- ersättning enligt ordinarie prislista utan
volymbegränsningar
- kostnadsansvar för patient som en vårdgivare har
ansvar för men som vårdas av annan vårdgivare
- målrelaterad ersättning med bonus och vite.

1 jan 2009

31 dec 2009

HSN

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Tillgänglighet
1

Budget 2009:
Tillgänglighet
2

28

Status

Genomförande

Återrapportering

Startdatum

Slutdatum

Strategi:
Införa ny styrmodell för flerårsavtal med sjukhusen
Bokslutskommentar:
Är genomfört i och med införandet av flerårsavtalen.

1 jan 2008

1 jan 2009

Budget 2009:
Tillgänglighet
4

Strategi:
Inrätta lättakuter i anslutning till sjukhusens
akutmottagningar
Bokslutskommentar:
I nuläget bedöms endast lättakuten vid Huddinge
sjukhus kunna starta under senhösten 2009. Det
konkreta arbetet som återstår är att precisera vilka
volymer som skall tas på lättakuten och att fastställa
ersättningsmodell.
Anledningen till att de övriga lättakuterna inte
bedöms komma igång är framför allt att det inte
finns konkreta förslag till lokaler vid Södersjukhuset,
Danderyd och vid Karolinska sjukhuset.
Upphandlingsarbetet som hade kommit långt i
processen för dessa lättakuter har mot denna
bakgrund stoppats. För S:t Görans sjukhus fanns ett
förslag till lokaler som var utarbetat av S:t Göran
sjukhus, men det bedömdes som orealistiskt ur ett
kostnadsperspektiv och planeringen har för tillfället
avbrutits.

1 jan 2009

31 dec 2009

HSN

Budget 2009:
Tillgänglighet
5

Strategi:
Mäta besökstillgänglighet inom
husläkarverksamheten
Bokslutskommentar:
Mätning av besökstillgängligheten har genomförts av
SKL under två veckor i mars 2009 enligt plan.
Genom att använda grundfilen från SKL tas 5:an
fram. Klart i slutet av juni.

1 jan 2009

31 dec 2009

HSN 1 dec 2009

Budget 2009:
Tillgänglighet
6

Strategi:
Nya avtal i psykiatrin ska leda till ökad tillgänglighet
Bokslutskommentar:
Avtal klara, beslut i HSN den 26 maj.

Budget 2009:
Tillgänglighet
7

Strategi:
Utreda nya områden för införande av Vårdval
Stockholm
Bokslutskommentar:
Utredning pågår om vilka vårdgrenar som är
lämpliga att föreslås som vårdval.

1 jan 2009

30 juni 2009

Budget 2009:
Tillgänglighet
8

Strategi:
Utveckla och publicera publika jämförelser
Bokslutskommentar:
Går enligt plan resultat redovisas månatligen

1 jan 2009

31 dec 2009

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Tillgänglighet
3

26 maj 2009

29

Status

Genomförande

Återrapportering

Klar

HSN 16 feb 2009

Klar

HSN 26 Maj 2009

HSN 23 Jun 2009

Ett ständigt pågående
utvecklings- och
uppföljningsarbete

HSN

Startdatum

Slutdatum

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Tillgänglighet
9

Strategi:
Öka andelen direktinläggningar på geriatrisk klinik
Bokslutskommentar:
Hanteras under uppdrag för fokusområdet
”Äldresjukvård" Strategi: Förbättra vårdflöden inom
geriatriken

Budget 2009:
Valfrihet
10

Strategi:
Basera ersättningen till vårdgivarna på patientens
val
Bokslutskommentar:
Flera vårdvalsområden har införts 2008, nya
vårdvalsområden har tillkommit och kommer att
införas 2009. Dessa områden är exempel där
ersättningen är baserad på patientens val.

1 jan 2009

31 dec 2009

Budget 2009:
Valfrihet
11

Strategi:
Ge underlag för val av vårdgivare genom
Vårdguidens kanaler
Bokslutskommentar:
Uppdatering av publika jämförelser pågår
kontinuerligt. Nya vårdområden som visas är MVC
och BVC, klart 2009-06-30.
Ytterligare parametrar för att jämföra vårdgivare
kommer under året att tillföras inom fysisk
tillgänglighet och miljö. Arbete har påbörjats för att
visa rankning inom området gråstarrsoperationer
klart i början av hösten 2009.

1 jan 2008

1 nov 2009

Budget 2009:
Valfrihet
12

Strategi:
Införa fler vårdvalsområden
Bokslutskommentar:
Vårdval inför enlig mångfaldsplan.

Budget 2009:
Valfrihet
13

Strategi:
Utveckla informationen till befolkningen om rätten
att välja vårdgivare
Bokslutskommentar:
Denna Strategi är hanterad inom Strategin Utveckla
informationen om patientens rätt.

1 jan 2009

30

Genomförande

Återrapportering

Ett ständigt pågående
utvecklings- och
uppföljningsarbete

HSN

30 juni 2009

1 jan 2008

1 jan 2009

Status

Ett ständigt pågående
utvecklings- och
uppföljningsarbete
31 dec 2009

HSN

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009: Vårdval
14

Strategi:
Genomföra beslut enligt mångfaldsplaner
Bokslutskommentar:
Genomföra beslut enligt mångfaldsplan I. Införande
av vårdval för vissa delar av planerad rehabilitering
inom områdena neurologi, onkologi och lymfödem.
Beslut om förslag till regelbok fattades av HSN 26
maj. Driftstart 1 januari. Annonsering om vårdval
kommer att ske i början av juni 2009. Beslut om
vårdgivare som ansökt om auktorisation tas av HSN
15 september2009 Utredning vårdval kontaktlinser
samt utprovning för patienter med afaki och
dubbelseende pågår, utredning vårdval peruker och
utprovning samt hörselrehabilitering startar under
hösten 2009.

Budget 2009: Vårdval
15

Startdatum

Slutdatum

Status

Genomförande

Återrapportering

31 jan 2008

31 dec 2009

HSN 26 maj 2009

Strategi:
Utreda nya vårdvalsområden
Bokslutskommentar:
Utredningsarbete pågår.

1 jan 2009

31 dec 2009

HSN 23 juni 2009

Budget 2009: Publika
jämförelser
16

Strategi:
Delta i nationell utveckling av ”öppna jämförelser”
Bokslutskommentar:
Sker i samarbete med SKL.

1 jan 2009

31 dec 2010

Budget 2009: Publika
jämförelser
17

Strategi:
Införa fler publika jämförelser på Vårdguiden.se
Bokslutskommentar:
Uppdatering av Vårdguiden.se har skett och ska ske
kontinuerligt. Jämförelser av patienterfarenheter från
MVC och BVC kommer in på Vårdguiden.se i juni
2009.

1 jan 2009

31 dec 2010

Budget 2009: Publika
jämförelser
18

Strategi:
Publicera fler nyckeltal i
leverantörsuppföljningsdatabasen (LUD)
Bokslutskommentar:
Ett antal nyckeltal inom flera områden är inlagda. En
inventering av nyckeltalen har gjorts och
diskussioner angående fortsatt arbete har påbörjas

1 jan 2009

1 jan 2010

Budget 2009: Publika
jämförelser
19

Strategi:
Ta fram en fördjupad verksamhetsanalys av hälsooch sjukvården ur ett befolkningsperspektiv samt
redovisa resultat för invånarna
Bokslutskommentar:
Rapporten färdigställd. Ska presenteras för de
geografiska styrelserna och därefter HSN.

1 jan 2009

30 juni 2009

31

HSN

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009: Publika
jämförelser
20

Strategi: Utveckla rankning av sjukhus/kliniker
Bokslutskommentar:
Indikatorer och gränsvärden samt layout för
presentation på Vårdguiden.se är framtagna. Tre
vårdgivarmöten har genomförts där detta har
diskuterats. Publicering av ranking för
kataraktoperationer sker senast oktober 2009. Inom
andra vårdområden pågår arbeten utifrån samma
arbetssätt.

Budget 2009:
Kommunikation med
befolkningen
21

Strategi:
Ansluta Stockholms län till den nationella
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Bokslutskommentar:
I februari anslöts Vårdguiden på telefon till det
nationella telefonnumret 1177. Lansering av numret
till befolkningen kommer att genomföras hösten 09 i
avvaktan på att talsvaret ger en direktingång till
1177 Vårdguiden.

Budget 2009:
Kommunikation med
befolkningen
22

Strategi:
Basera kommunikationsinsatser på kunskap om
målgruppers behov
Bokslutskommentar:
En övergripande undersökning av invånarnas
informationsbehov är genomförd. Undersökningens
resultat ligger nu till grund för planering av
kommunikation, främst via Vårdguidens kanaler.

Budget 2009:
Kommunikation med
befolkningen
23

Budget 2009:
Kommunikation med
befolkningen
24

Startdatum
1 jan 2009

Slutdatum

Genomförande

Återrapportering

1 jan 2010

3 feb 2009

1 jan 2009

Status

Klar

HSN

31 dec 2009

80%

HSN

Strategi:
Fortsätta utvecklingen av gemensam webbplats för
vård och omsorg i Stockholms län
Bokslutskommentar:
Projektet med att visa kommunernas vård och
omsorg på vårdguiden. se har övergått i ordinarie
verksamhet den 1 juni 2009. Avtal har upprättats
med KSL om fortsatt uppdrag för Vårdguiden. I
projektet ingår även att se hur kommunerna kan
använda Mina Vårdkontakter. I augusti kommer fem
kommuner att ha anslutit sin äldreomsorg. Denna
del av projektet övergår i ordinarie verksamhet på
uppdrag av KSL 1 oktober.

1 okt 2009

70%

HSN

Strategi:
Förnya Vårdguiden.se för ökad tillgänglighet och
interaktivitet
Bokslutskommentar:
Den nya Vårdguiden.se innebär en ny teknisk plattform som kommer att underlätta och möjliggöra nya
tjänster och funktioner. Även gränssnitt och struktur
har utvecklats för att bli mer användarvänlig i form
av enkelhet, tydlighet och tillgänglighet.

30 apr 2009

32

Klar

HSN

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Kommunikation med
befolkningen
25

Strategi:
Genomföra en narkotikapolitisk utredning.
Utredningen genomförs i samverkan med
Stockholms stad. I utredningen görs en kartläggning
av för- och nackdelar med att införa sprutbyte samt
värdera alternativa möjligheter att hitta
smittspårning
Bokslutskommentar:
Pågår enligt plan. Studiebesök i Köpenhamn, Oslo,
Malmö och Helsingfors är genomförda. Intervjuer,
expertseminarium samt litteraturgenomgång är
genomförda.

Budget 2009:
Kommunikation med
befolkningen
26

Strategi:
Utveckla informationen om patientens rätt
Bokslutskommentar:
Två större kommunikationsinsatser på temat
patientens rätt har genomförts. Båda insatserna har
utgått från Vårdguiden som etablerad avsändare och
genomfördes i kampanjform via Vårdguidens egna
kanaler samt via annonsering i dagspress, på
Internet samt via utomhusmedier. Den första
kampanjen fokuserade på att öka besöksantalet på
Vårdguiden.se där bred information om hälsa och
vård finns inklusive information om patientens rätt.
Information om detta område lyftes särskilt fram
under kampanjperioden. En utvärdering av den
första insatsen visar bl a ett ökat antal besök på
webbplatsen samt att observationsvärdet för
utomhusdelen av kampanjen var 81 procent.
Referensvärde för denna typ av kampanjer är 49
procent

Budget 2009:
Kommunikation med
befolkningen
27

Strategi:
Utveckla kommunikationen med vårdgivarna
Bokslutskommentar:
Aktiviteten har ej påbörjats.

Budget 2009:
Kommunikation med
befolkningen
28

Strategi:
Utveckla varumärket Vårdguiden
Bokslutskommentar:
En utvärdering av var varumärket Vårdguiden står
idag och hur varumärket ska utvecklas bl a mot
bakgrund av samverkan med kommuner, nationell
samverkan, nya tjänster och förändrade
användarbeteenden.

Startdatum

Slutdatum
1 dec 2009

1 jan 2009

31 dec 2009

1 sep 2009

31 dec 2009

31 mars 2009

1 nov 2009

33

Status

Gemomförande
40%

70%

Återrapportering
HSN 1 dec 2009

HSN

HSN

40%

HSN

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009: Jämlik
& jämställd vård
29

Strategi:
Beakta jämlikhet och jämställdhet i alla beslut
Bokslutskommentar:
Implementering av handlingsplanen för jämlik och
jämställd vård för alla tjut och beslut.
Eventuellt införa jämställdhetsintegrering genom ett
systematiskt utvecklingsarbete på HSNförvaltningen.
Ansvar: Alla/löpande

Budget 2009: Jämlik
& jämställd vård
30

Strategi:
Bedöma och redovisa jämställd och jämlik vård vid
översyner
Bokslutskommentar:
Redovisa statistik/underlag i tjut, delårsbokslut,
helårsbokslut, revisioner och översyner.
Handlingsplan och rutin finns framtaget och beslut
fattat i HSN. Implementering och användning av
denna handlingsplan ska göras/genomföras.

Budget 2009: Jämlik
& jämställd vård
31

Strategi:
Följa upp vårdvalsreformen ur
jämställdhetsperspektiv
Bokslutskommentar:
Hanteras inom ramen för fokusområdet vårdval och
primärvård och säkerställer att jämlikhet och
jämställdhetsperspektivet även beaktas i denna
uppföljning, som bör ske på systemnivå, dvs utöver
vanlig avtalsuppföljning.

Budget 2009: Jämlik
& jämställd vård
32

Strategi: Redovisa jämställd och jämlik vård i deloch helårsbokslut
Bokslutskommentar:
Handlingsplan och rutin finns Implementering och
användning av denna handlingsplan ska genomföras.
Nyckeltal som mäter jämställd vård tas fram till
årsredovisning.

Startdatum

Slutdatum

Status

Genomförande
Ett ständigt pågående
utvecklings- och
uppföljningsarbete

1 jan 2008

30 juni 2010

Återrapportering
HSLG

HSN

HSN

1 jan 2009

34

30 juni 2010

Startdatum

Slutdatum

Status

Genomförande

Återrapportering

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009: Jämlik
& jämställd vård
33

Strategi:
Ta fram vårdprogram, riktlinjer och policys som
säkerställer jämställd och jämlik vård.
Bokslutskommentar:
Genomgå existerande vårdprogram, riktlinjer och
policys för att kartlägga eventuella brister och där
det behövs kompletteras med ett jämlikhets och
jämställdhetsperspektiv. Samt säkra att framtida
program/riktlinjer/policys har ett integrerat
jämställdhetsperspektiv.

1 jan 2009

30 juni 2010

HSN

Budget 2009: Jämlik
& jämställd vård
34

Strategi:
Utveckla uppdragsbeskrivningarna för tjänster och
uppdrag till Karolinska folkhälsoakademin (KFA)
Bokslutskommentar:
"Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)
bildades den 1 januari 2009, genom en
verksamhetsövergång av Stockholms läns landstings
Centrum för folkhälsa och samarbete mellan flera
institutioner vid Karolinska Institutet.
Stockholms läns landsting (SLL) beställer stora delar
av folkhälsoarbetet i form av uppdrag till KFA genom
avtal 2009-2014”. HSN-förvaltning samordnar
beställningar och uppföljning av uppdragen. Under
2009 har en uppbyggnad av organisation,
verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling av
uppdragsbeställningar påbörjats mellan ansvariga
vid HSN-förvaltning, Utvecklingsavdelningen och
KFA:s kansli. Genom detta nära samarbete bidrar
SLL till utveckling av folkhälsovetenskaplig forskning,
utbildning och Strategiskt folkhälsoarbete och på
detta sätt ett steg i rätt riktning mot en
folkhälsovetenskap i den akademiska frontlinjen, till
nytta för befolkningen i SLL. En gemensam
kommunikationsplan för hur resultaten ska spridas
har arbetats fram och är under ständig utveckling.

1 jan 2009

1 nov 2010

HSN

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
35

Strategi:
Arbeta för att de nationella och regionala
folkhälsomålen nås
Bokslutskommentar:
Hanteras inom ramen "Handling för hälsa".

1 jan 2009

31 dec 2009

HSN

35

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Startdatum

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
36

Strategi: Det förebyggande arbetet kring hudcancer
ska intensifieras
Bokslutskommentar:
Årligen återkommande europeiskt evenemang som
kallas Euromelanoma Day (tidigare Melanoma
Monday). Akutsjukhusens hudkliniker samt några
större privata vårdgivare sköter detta och står också
för annonskostnaden. Euromelanoma Day genomförs
den 11 maj 2009. Besöken är tidsbeställda och
patienterna betalar avgift. Utöver en sådan
övergripande satsning har hudkliniken på Karolinska
Solna samt ett par privata vårdgivare, med avtal,
infört en form av bedömningsmottagningar för
snabbkontroll av misstänkta hudförändringar.

1 jan 2008

Slutdatum

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
37

Strategi:
Fördela folkhälsoanslaget och följa upp i enlighet
med gällande riktlinjer
Bokslutskommentar:
Avvaktar med utlysning av medel för 2010. Om
anslaget minskas - vilket föreslagits - kommer
sannolikt endast redan pågående projekt kunna
beviljas medel.
Uppföljning av pågående 33 projekt sker löpande.

1 jan 2009

1 nov 2009

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
38

Strategi:
Införa handlingsplanen ”Handling för Hälsa” i alla
landstingets verksamheter
Bokslutskommentar:
Information om samverkan i folkhälsofrågor ges till
kommuner/stadsdelar i samband med ordinarie
samrådsmöten med sjukvårdsstyrelserna.
KFA ger vid behov stöd till implementering.

1 jan 2009

31 dec 2011

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
39

Strategi:
Revidera handlingsprogram för övervikt och fetma
Bokslutskommentar:
Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013
samt Åtgärdsplan för implementering av
handlingsprogrammet till HSN 23juni för beslut.

1 jan 2009

23 juni 2009

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
40

Strategi: Screening av bukaortaaneurysm
Bokslutskommentar:
Förfrågningsunderlag inför kommande upphandling
framtagen. Ärendet bordlades i HSN den 26 maj
2009.

30 april 2009

Status

Genomförande

HSN 1 dec 2009

90%

Inga direktiv för fortsatt
uppdrag finns i dagsläget.
Tidsplan saknas.

36

Återrapportering

Klar

HSN 23 juni 2009

Startdatum

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
41

Strategi:
Uppmuntra vårdgivare att förskriva fysisk aktivitet
på recept (FaR)
Bokslutskommentar:
Styra och följa upp det uppdrag som CeFAM har via
avtal att implementera FaR enligt de riktlinjer som
finns i SLL.
Antal förskrivna recept 2008 rapporteras i Årsrapport
2008 för implementering av handlingsprogram
övervikt och fetma, ärende till HSN 23 juni 2008.

1 jan 2008

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
42

Strategi:
Upprätta uppdragsavtal med Karolinska
Folkhälsoakademin (KFA)
Bokslutskommentar:
Avtal upprättat.

1 jan 2009

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
43

Strategi:
Utvärdera hälsosamtal för 75-åringar
Bokslutskommentar:
Delrapport från CeFAM kommer HSN-förvaltningen
tillhanda den 31 maj och slutrapport januari 2010.

1 jan 2009

Budget 2009:
Förebyggande
hälsovård
44

Strategi:
Öka rapporteringen till BarnObesitasRegistret
Bokslutskommentar:
Infördes i samtliga BUMM-avtal fr o m den 1 maj
2009.

1 maj 2009

Budget 2009:
Prehospital vård
45

Strategi:
Förbättra patientstyrningen genom ökad samverkan
mellan vårdgivare
Bokslutskommentar:
Ny struktur för akutomhändertagande utanför
akutsjukhusen föreslås ges som nytt uppdrag för
närakuterna Nacka, Handen, Löwenströmska och
Järva.

1 jan 2009

Budget 2009:
Prehospital vård
46

Strategi:
Utvärdera de prehospitala resurserna
Bokslutskommentar:
Utvärdering av akutläkarbilen och hur denna nya
tjänst påverkar övriga resurser inom ambulanssjukvården kommer att ske hösten 2009. Revision
av prioriterings- och dirigeringstjänsten och
ambulanssjukvården utifrån ett antal specifika frågor
kring uppfyllelse av krav i avtalen, inleds inom kort.

30 sep 2009

37

Slutdatum
31 dec 2009

Status

Genomförande

Återrapportering

90%

Klar

HSN

Klar

Årsbokslut 2009

31 jan 2009

31 dec 2009

31 dec 2010

HSN

Startdatum

Slutdatum

Status

Genomförande

Återrapportering

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Primärvård
47

Strategi:
Följa upp Vårdval Stockholm med fokus på
tillgänglighet och valfrihet
Bokslutskommentar:
Rapport framtagen avseende helår 2008,
publicerades i april 2009. KI-rapport kommer att
levereras i juni 2009.

1 jan 2009

31 dec 2009

HSN

Budget 2009:
Primärvård
48

Strategi:
Förbättra den basala hemsjukvården med
huvudinriktning på att säkerställa att vårdbehoven
hos äldre multisjuka/multiskviktande tillgodoses.
Utveckla uppdraget för den basala hemsjukvården.
Bokslutskommentar:
Hemsjukvårdsrapporten godkändes av HSLG den 11
maj. Rapporten kommer inom kort att tryckas. HSNförvaltningen arbetar vidare med frågan. Den
kommer även att tas upp i den arbetsgrupp (HSNförvaltningen & KSL) som arbetar med frågor kring
egenvård och delegering.

1 jan 2009

31 dec 2009

HSN

Budget 2009:
Primärvård
49

Strategi: Införa klamydiatest via Mina
vårdkontakter
Bokslutskommentar:
Utvecklingsarbete pågår och tjänsten beräknas vara
klar och i bruk i oktober. Utvecklingsarbetet omfattar
elektronisk hantering av provsvaren och utnyttjande
av SLL/IT-plattformen.

Budget 2009:
Primärvård
50

Strategi:
Införa ny struktur för det akuta omhändertagandet
Bokslutskommentar:
Ett förslag till ny struktur för akut omhändertagande
har med fokus på nya uppdrag för närakuterna
Nacka, Handen, Järva och Löwenströmska
utarbetats. Förslaget kommer enligt nuvarande
planering att tas upp och behandlas på HSN:s
sammanträde i september 2009. Den nya strukturen
kommer enligt förslaget att gälla från och med 1
januari 2010.

31 okt 2009

1 jan 2009

38

31 dec 2009

HSN 15 sep 2009

Startdatum

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Primärvård
51

Strategi:
Införa reviderade regelböcker inom primärvården
vårdvalsområden
Bokslutskommentar:
Arbetet med regelboksrevideringen fortskrider.
Arbetsgrupp och styrgrupp träffas kontinuerligt.
Revideringarna består främst av förtydliganden och
förenklingar. Mer omfattande justeringar gäller för
mödrahälsovården och husläkarmottagningarna.
Ärendet tas upp på HSN den 15 september 2009.

Budget 2009:
Primärvård
52

Strategi: Nytt ersättningssystem för primärvården
Bokslutskommentar:
Utvecklingsarbete pågår.

1 jan 2009

Budget 2009:
Primärvård
53

Strategi: Se över vårdval för
primärvårdsrehabilitering
Bokslutskommentar:
Utredningen är klar. Planerat ärendet inför HSN:s
sammanträde i juni 2009.

1 jan 2009

Budget 2009:
Primärvård
54

Strategi:
Ta fram åtgärdsplan för bästa möjliga
omhändertagande i livets slutskede i de särskilda
boendena för äldre
Bokslutskommentar:
Hanteras under Tilläggsbeslut HSN; ASIH-insatser i
Särskilt boende, tilläggsuppdrag i
Uppdragsbeskrivningen f o m 2009.

Budget 2009:
Förlossnings- &
barnsjukvård, MVC,
BVC &
ungdomsmottagningar
55

Strategi:
Införa en gemensam uppdragsbeskrivning och
ersättningsmodell för alla barnmedicinska
mottagningar
Bokslutskommentar:
Uppdragsbeskrivningen införd fr o m den 1 maj
2009. Ny ersättningsmodell införs den första januari
2010.

Budget 2009:
Förlossnings- &
barnsjukvård, MVC,
BVC &
ungdomsmottagningar
56

Strategi:
Införa reviderad regelbok för BVC och MVC
Bokslutskommentar:
Se kommentar under revidering regelböcker
primärvården

Budget 2009:
Förlossnings- &
barnsjukvård, MVC,
BVC &
ungdomsmottagningar
57

Strategi:
Införa vårdval inom förlossningsvården
Bokslutskommentar:
Är infört fr o m 2009-01-01

1 jan 2009

Slutdatum

Status

Genomförande

15 sep 2009

HSN 15 sep 2009

15 sept 2009

HSN 23 juni 2009

Klar

1 maj 2009

1 jan 2010

1 jan 2009

15 sep 2009

1 jan 2009

39

Återrapportering

HSN

50%

HSN 15 Sep 2009

Klar

HSN 2008

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Förlossnings- &
barnsjukvård, MVC,
BVC &
ungdomsmottagningar
58

Strategi: Planera för att införa barnhospice
Bokslutskommentar:
Fått i uppdrag att upphandla barnhospice.
Förfrågningsunderlag till HSN planerat den 15
september 2009.

Startdatum

Budget 2009:
Förlossnings- &
barnsjukvård, MVC,
BVC &
ungdomsmottagningar
59

Strategi:
Presentation av resultat från barnrevisionen
Bokslutskommentar:
Presentation skedde den 6 maj.

1 jan 2009

Budget 2009:
Psykiatri &
beroendevård
60

Strategi:
Brukar- och patientinflytande ska öka genom nya
avtal
Bokslutskommentar:
I vuxenpsykiatriavtalen har patienternas inflytande
över den egna vården betonats sedan flera år. Avtal
2009innehåller förtydligande av vårdgivarens
uppdrag i detta avseende. Således ska patienten
ges möjlighet att vara delaktig i och påverka alla
beslut som fattas i hela vårdkedjan. Vidare skall
närstående uppmuntras att medverka i vården,
förutsatt patientens medgivande. Vårdgivarnas
uppdrag att samverka med brukar- och
anhörigföreningar har betonats i tidigare avtal.

1 Jan 2009

Budget 2009:
Psykiatri &
beroendevård
61

Strategi:
Förtydliga vårdavtalen för bättre samverkan kring
psykiskt sjuka
Bokslutskommentar:
Avtal 2009 innehåller krav på samverkan med
samverkan med anhöriga samt andra vårdgivare
och huvudmän. Vårdgivaren skall ta initiativ till
upprättandet av individuell samordnad vårdplan för
de patienter som bedöms ha behov av insatser från
fler än en vårdgivare eller huvudman. Vidare ska
vårdgivare följa riktlinjerna i de samverkansöverenskommelser och samarbetspolicys som
utarbetats mellan Stockholms län landsting och
andra huvudmän.

Budget 2009:
Psykiatri &
beroendevård
62

Strategi:
Genomföra åtgärds- och tidsplan för utveckling av
den neuropsykiatriska verksamheten.
Bokslutskommentar:
Införande av ny utredningsmodell för barn pågår.
Remissgrupper inrättas och startar under hösten
2009. Remissgrupperna ska bedöma och fördela
neuropsykiatriska remisser från skolhälsovården och
andra vårdgivare.

Slutdatum

17 mars 2009

Genomförande

Återrapportering

20%

HSN 15 sep 2009

Klar

HSN

26 maj 2009

Klar

HSN 26 maj 2009

28 april 2009

Klar

HSN 26 maj 2009

1 dec 2010

40

Status

HSN 1 dec 2009

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Psykiatri &
beroendevård
63

Strategi:
Införa beroendepolicy som är gemensam för
Stockholms län. Stöd till lokalt utvecklingsarbete i
sju projektkommuner.
Bokslutskommentar:
Regionalt samråd är bildat. Genomförandeplan för
arbetet har tagits fram av KSL och HSN gemensamt.
HSN ingår tillsammans med KSL i regeringens
satsning "kunskap till praktik" (drivs av SKL). Två
länskonferenser har genomförts. Ansökningar om
särskilt stöd till lokalt utvecklingsarbete.

Budget 2009:
Psykiatri &
beroendevård
64

Startdatum
1 jan 2009

Slutdatum

Status

Genomförande

Återrapportering

31 dec 2010

50%

HSN 1 dec 2009

Strategi:
Införa nya ersättningssystem för samtliga vårdgivare
inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin
samt beroendevård
Bokslutskommentar:
Nytt ersättningssystem har införts från och med den
1 januari 2009 för BUP, 1 mars för allmänpsykiatrin
och från 1 april för beroendevården. Uppföljning av
tillförlitligheten av den tekniska överföringen av
ersättningsgrundade data pågår inom BUP och
vuxenpsykiatrin. Inom beroendevården har
produktsättningen inte fungerat den första månaden.
Samtliga vårdområden har liknande konstruktion.
Hälften av den avtalade ersättningen utbetalas som
en fast ersättning. Resterande ersättning utbetalas
efter den produktion vårdgivaren utför.

26 maj 2009

Klar

HSN 26 maj 2009

Budget 2009:
Psykiatri &
beroendevård
65

Strategi:
Införa nya rutiner för tvångsvård avseende
samverkan med privata vårdgivare
Bokslutskommentar:
Förfrågningsunderlagen i upphandlingen reglerar
rollfördelningen mellan privat och offentlig vård

28 apr 2009

Klar

HSN 28 apr 2009

Budget 2009:
Psykiatri &
beroendevård
66

Strategi:
Upphandla psykiatri nordost
Bokslutskommentar:
Tilldelningsbeslut i HSN i september 2009.

1 mars 2010

41

HSN 15 sep 2009

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Psykiatri &
beroendevård
67

Strategi:
Upprätta avtal med fler leverantörer att uppnå en
större mångfald
Bokslutskommentar:
Upphandling har genomförts med följande objekt
och följande nya leverantörer:
Öppenvård vuxenpsykiatri för stadsdelarna Kista,
Rinkeby, Spånga och Tensta. Ny vårdgivare är
Praktikertjänst. Avtalsstart den 1 april 2009.
Öppenvård vuxenpsykiatri för kommunerna
Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn.
Ny vårdgivare är Carema. Avtalsstart den 1 april
2009.
Öppenvård affektiva sjukdomar vuxna inom södra
och norra länet. Ny vårdgivare är Praktikertjänst
och WeMind. Avtalsstart den 1 mars respektive 1
mars 2009.
Barn och ungdomspsykiatri inom Haninge,
Nynäshamn och Tyresö. Ny vårdgivare är Prima.
Avtalsstart den1 mars 2009.
Barn- och ungdomspsykiatri inom Rinkeby, Kista,
Spånga och Tensta. Ny vårdgivare är
Praktikertjänst. Avtalsstart den 1 juli 2009.
Barn- och ungdomspsykiatri med inriktning mot
tvångssyndrom. Ny vårdgivare är Prima.
Avtalsstart den 1 mars 2009.
Nya upphandlingar pågår avseende
vuxenpsykiatrisk öppen- och slutenvård inom
Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och
Österåker samt den privata drivna
beroendevården. Planerad avtalsstart 1/3 2010.

Startdatum

Slutdatum Status Genomförande

Budget 2009:
Äldresjukvård
68

Strategi:
Förbättra det akuta omhändertagandet av äldre
Bokslutskommentar:
Se kommentar under Strategin förbättra
vårdflöden inom geriatriken.

1 januari 2009

30 juni 2009

Budget 2009:
Äldresjukvård
69

Strategi:
Förbättra vårdflöden inom geriatriken
Bokslutskommentar:
29 maj har 8 av de 11 geriatriska klinikerna
undertecknat Bonusavtal. De tre återstående
vårdgivarna har muntligt accepterat och inkommer
snarast med underskrivet avtal.

1 januari 2009

30 juni 2009

28 apr 2009

42

Klar

70%

Återrapportering
HSN

Fokusområde Strategi och
bokslutskommentar

Startdatum

Budget 2009:
Äldresjukvård
70

Strategi: Ge alla patienter ett trygghetskvitto
vid utskrivning från geriatrisk klinik
Bokslutskommentar:
Överenskommelse mellan KSL och SLL om
trygghetskvitto har samordnats med processen
om utvärdering av rutiner vid utskrivning från
slutenvård. Arbete med att skapa tekniska
lösningar för trygghetskvitto sker i samverkan
med LSF-IT.

Budget 2009:
Äldresjukvård
71

Strategi:
Säkerställa att avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH) och palliativ slutenvård ges på lika villkor
i hela länet.
Bokslutskommentar:
Gäller även basal hemsjukvård, palliativ vård,
äldreteam likväl som akutsomatik, geriatrik och
kommunens omhändertagande. Eventuellt göra
nya uppdrag och ny fördelning av resurser
utifrån pågående översyn av öppen och sluten
specialiserad palliativ vård.

Budget 2009:
Äldresjukvård
72

Strategi: Utreda gränssnitten mellan olika
vårdformer
Bokslutskommentar:
VISS (datastöd för riktlinjer i vårdarbetet) utgör
utgångspunkten för att ange gränssnitten. HSNförvaltningen har identifierat behovet av att VISS
uppdateras inom vissa områden och implementeras
i större utsträckning än i dag.

Budget 2009:
Äldresjukvård
73

Strategi:
Utreda behovet av en prehospital bedömningstjänst
Bokslutskommentar:
Utreda prehospital bedömningsteam som en del i
införandet av nytt akut omhändertagande.

1 september
2008

1 januari 2009

1 jan 2009

43

Slutdatum Status Genomförande

Återrapportering

31 dec 2009

31 maj 2009

Klar

Äldreberedningen april
2009

31 dec 2009

HSN

31 dec 2010

HSN 28 apr 2009

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar Startdatum

Budget 2009:
Sjukhusvård
74

Strategi:
Accelererad kvalitetsuppföljning med
målrelaterad ersättning
Bokslutskommentar:
Genomfört uppstart i kvalitetsnätverket med fyra
inplanerade möten denna termin. Pågående
arbete med att säkerställa enhetliga mätmetoder
och framtagande av mallar för rapportering.
Genomgång av nya indikatorer från SKL:s öppna
jämförelser. Definierat målnivå och minimikrav
för resultatindikatorerna 2009 samt genomfört
simulerat ekonomiskt utfall med respektive
sjukhus resultat.

1 Jan 2009

31 dec 2010

HSLG

Budget 2009:
Sjukhusvård
75

Strategi:
Arbetet i patientsäkerhetskommittén ges hög
prioritet och utvecklas ytterligare
Bokslutskommentar:
Kommittén har tagit fram verksamhetsplan 2009
inkl vision, mål, strategier och aktiviteter (för
2009).
En av kommitténs aktiviteter är
Patientsäkerhetsdagen 2009.
Patientsäkerhetskommittén ska delta i SLL:s
presentation på Riksstämman 2009.

1 Jan 2009

31 dec 2009

HSN

Budget 2009:
Sjukhusvård
76

Strategi: Bevaka införandet av nya läkemedel och
nya indikationer för läkemedelsbehandlingar inom
cancervården
Bokslutskommentar:
Rutiner för kontrollerat införande av
cancerläkemedel ingår i SLLspecialläkemedelsprojekt. Arbete med att ta fram
riktlinjer pågår.

1 Jan 2009

31 dec 2009

HSN

Budget 2009:
Sjukhusvård
77

Strategi:
Följa upp och säkra ledtider i cancervården
Bokslutskommentar:
Uppdraget är utlagt på Onkologiskt Centrum.
Ledtiderna följs via vårdgivarnas inrapportering till
nationella kvalitetsregister. Utfallet kommer att
presenteras i en nationell rapport när utfallet för
2008 är sammanställt.

1 Jan 2009

31 dec 2009

HSN 1 dec 2009

Budget 2009:
Sjukhusvård
78

Strategi:
Förändra uppdraget vid akutsjukhusen
Bokslutskommentar:
Pågående utvecklingsarbete.

1 jan 2009

31 dec 2011

HSN 16 feb 2009
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Slutdatum Status Genomförande

Återrapportering

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar Startdatum

Budget 2009-06-10
Sjukhusvård
79

Strategi:
Vidareutveckla den nya avtalsmodellen för
sjukhusen
Bokslutskommentarer:
Områden som vid flerårsavtalens start
identifierades som utvecklingsområden var
ersättningsmodellen, strukturersättning och
kvalitetsuppföljning. Ersättningsmodellen ska
enligt avtalen utvärderas fortlöpande vilket kan
medföra justeringar. Arbetet med
strukturersättningen under avtalstiden syftar till
att vidare analysera och förklara de strukturella
skillnader som finns mellan sjukhusen.

1jan 2009

31 dec 2011

Budget 2009:
Sjukhusvård
80

Strategi: Införande av kvalitetsindikatorer som
följer den nationella utvecklingen hos SKL och
socialstyrelsen
Bokslutskommentar:
Pågående arbete i kvalitetsnätverket med
utvärdering av kvalitetsindikatorerna på
sjukhusnivå i SKL:s öppna jämförelser 2008 med
avseende på evidens, validitet och jämförbarhet.
Förankring med inhämtande av synpunkter från
professionen via specialitetsområden. Urvalet
nya indikatorer som införs i avtalen inför 2010
presenteras i slutet av 2008.

1 jan 2009

31 dec 2009

Budget 2009:
Sjukhusvård
81

Strategi: Uppföljning av utvecklingen inom akut
slutenvård
Bokslutskommentar:
Följs upp och analyseras löpande under 2009.
Viss ökning av den akuta slutenvården 2009
prognostiseras.

1 jan 2009

31 dec 2009

30%

HSLG

Budget 2009:
Sjukhusvård
82

Strategi: Utveckla en sjukhusgemensam
uppföljning som säkerställer att uppdragen i
flerårsavtalen fullföljs
Bokslutskommentar:
Processansvariga är utsedda. Arbetsgrupper har
utsetts. En tidplan har fastställts. En rapport till
HSN:s sammanträde i december planeras.

1 jan 2009

31 dec 2009

30%

HSN

45

Slutdatum Status Genomförande

Återrapportering

HSLG

Fokusområde Strategi och
bokslutskommentar

Startdatum

Budget 2009:
Sjukhusvård
83

Strategi:
Utveckla samverkan mellan beställaren och
vårdgivarna i syfte att säkerställa datakvalitet
och täckningsgraden i rapporteringen av
kvalitetsindikatorerna
Bokslutskommentar:
Genomfört uppstart i med fyra inplanerade
möten denna termin. Pågående arbete i
kvalitetsnätverket innebär att säkerställa
enhetliga mätmetoder och framtagande av
mallar för rapportering. Genomgång av nya
indikatorer från SKL:s öppna jämförelser med
förankring hos professionen via respektive
specialitetsråd.

Budget 2009:
Läkemedel
84

Strategi:
Förbättra kunskapsstyrningen via fortbildning,
information och beslutstödstjänster
Bokslutskommentar:
Vidareutveckla arbete som pågår hos
läkemedelcentrum, Janus mm.

Budget 2009:
Läkemedel
85

Strategi:
Utreda möjligheter till ökad kvalitet i förskrivningen
hos privata specialister
Bokslutskommentar:
Slutberedning av förslag för att hitta positiva
incitament för god läkemedelsförskrivning hos
privata specialister.

1 jan 2009

Slutdatum Status Genomförande
31 dec 2009

HSN

Fortlöpande arbete

1 okt 2008

46

31 dec 2010

Återrapportering

Fokusområde Strategi och
bokslutskommentar

Startdatum

Slutdatum Status Genomförande

Budget 2009:
Läkemedel
86

Strategi:
Utveckla ersättningsmodeller samt
fakturerings- och uppföljningsstöd för
läkemedel inför införandet av decentraliserat
kostnadsansvar 2010
Bokslutskommentar:
Styrgruppen för KÖL2010-projektet har
föreslagit modeller för kostnadsansvar inom
akutsomatik, basgeriatrik samt vuxenpsykiatri.
En reviderad incitamentsmodell för
husläkarverksamhet är under utarbetande. De
första dialogmötena med vårdgivarna är
genomförda eller planeras att genomföras före
juni månads utgång. Förberedelse av
uppföljningssystem och faktureringssystem
pågår.

31 dec 2009

Budget 2009:
Läkemedel
87

Strategi: Öka kunskapen om nya läkemedel
på ingång samt utveckling av metoder för
kontrollerad förskrivning.
Bokslutskommentar:
Specialläkemedelsprojektet ska en gång per år
lämna en prognos för de kommande två åren.
I februari har prognosen för 2009-2010
lämnats.
Denna visar en ökningstakt av de totala
läkemedelskostnaderna 2009-2010 är ca 5,5%
eller 400 mkr per år.

31 dec 2009

Budget 2009:
Läkemedel
88

Strategi:
Öka samarbetet nationellt och regionalt och
med intressenter i omvärlden
Bokslutskommentar:
Inom ramen för den s k 4-länsamverkan
(Västra Götaland, Skåne, Stockholm och
Östergötland) har ett nära samarbete runt
horizonscanning av nya specialläkemedel
etablerats i syfte att effektivisera och erhålla
samordningsvinster. Diskussioner har
påbörjats med den s k NLT-gruppen inom SKL
om en nationell finansieringslösning.
Utvecklingssamverkan med Västra Götaland
och Region Skåne om åtkomst till
läkemedelsförteckningen och Apodos direkt
från journalsystemen. Deltagande i ett flertal
landstingsövergripande styrgrupper och nationella nätverk. Ny överenskommelse
SLL/Apoteket AB runt e-samverkan. Avtal

HSN

Fortlöpande arbete

47

Återrapportering

tecknat med Apoteket Distribution &
Produktion AB runt Dosordinationer (Apodos).

Fokusområde Strategi och
bokslutskommentar

Startdatum

Slutdatum Status Genomförande

Återrapportering

Budget 2009:
Tandvård
89

Strategi:
En modell för upphandling med områdesansvar
tas fram
Bokslutskommentar:
Uppdraget vilar tillsvidare. I samband med
Folktandvårdens försäljning av tio kliniker
följer det områdesansvar dessa kliniker har
med vid försäljningen.

28 feb 2009

30 nov 2009

Budget 2009:
Tandvård
90

Strategi:
Förslag till förebyggande åtgärder hos
ettåringar tas fram
Bokslutskommentar:
Arbetet med att ta fram modell för förstärkt
profylax för ettåringar pågår enligt plan.

31 jan 2009

1 nov 2009

HSN 1 dec 2009

Budget 2009:
Tandvård
91

Strategi:
Införa modell för auktorisation inom
specialisttandvård för barn
Bokslutskommentar:
Arbete med framtagande av regelbok pågår.
Beslut om regelbok av HSN den 1 dec 2008.

29 feb 2008

1 feb 2009

HSN 17 mars2009

Budget 2009:
Tandvård
92

Strategi:
Införa webbaserat system för kommunikation
och rapportering
Bokslutskommentar:
Uppdraget redovisat på tandvårdsberedningen
den 14 maj 2009. Uppdraget är klart och har
redovisats för HSN 26 maj i punkten HD
informerar.
Katarina Turesson

31 aug 2008

14 apr 2009

Budget 2009:
Tandvård
93

Strategi:
Skapa ett listningssystem för barn- och
ungdomstandvård
Bokslutskommentar:
Listningssystemet införs den 1 januari 2010.
Ärendet redovisas i tandvårdsberedningen den
10 september 2010.

30 sep 2008

10 sep 2009

48

Klar

HSN 26 maj 2009

Beredningar

Startdatum

Slutdatum

Status

Genomförande

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009:
Sjukskrivningar &
rehabilitering
94

Strategi:
Minska sjukfrånvaron genom
försäkringsmedicinska åtgärder
Bokslutskommentar:
Arbetet med implementering av socialstyrelsens
försäkringsmedicinska beslutsstöd sker inom
”Ögat på sjukskrivning” enligt plan under 20092010 genom utbildningsinsatser till läkare och
andra personalgrupper i vården. Erfarenheter från
Sjukskrivningsaudit 2008 har utvärderats av
deltagande läkare, resultat i rapport klar maj 2009
och uppföljning har skett genom seminarium.
Projektet har - tillsammans med socialstyrelsen
och andra landsting – medverkat i arbetet med att
utveckla kvalitetsindikatorer för kvalitetssäkrad
sjukskrivningsprocess.

Ett ständigt pågående
utvecklings- och
uppföljningsarbete

Budget 2009:
Sjukskrivningar &
rehabilitering
95

Strategi:
Minska sjukfrånvaron genom medicinska/kliniska
åtgärder
Bokslutskommentar:
Försöksverksamhet bedrivs med rehabilitering av
stressrelaterad psykisk ohälsa inom ett nätverk
med fyra vårdverksamheter samordnat av
Stressrehab vid Danderyds sjukhus enligt nya
avtal 2009-2010. Samtalsgrupper baserade på
kognitiv beteendeterapi genomförs inom
primärvården under projekttiden.

Ett ständigt pågående
utvecklings- och
uppföljningsarbete

Budget 2009:
Sjukskrivningar &
rehabilitering
96

Strategi:
Ökad samverkan mellan aktörer kring patienten
Bokslutskommentar:
SLL och Försäkringskassan undertecknade i maj
2009 en överenskommelse och åtgärdsplan inom
sjukskrivningsmiljarden 2009. Ett
samverkansinternat har genomförts med
inriktning på kvalitetssäkrad
sjukskrivningsprocess, rapport klar juni 2009.

Ett ständigt pågående
utvecklings- och
uppföljningsarbete

Budget 2009: Miljö
97

Strategi:
Höja den resultatrelaterade ersättningen i avtalen
med vårdgivare
Bokslutskommentar:
Anges i dokumentet om Miljökrav, den 27 oktober
2008, tillämpas i avtal som är upprättade och
gällande från och med den 1 januari 2009.

1 jan 2009

49

31 dec 2009

Återrapportering

HSN

Fokusområde Strategi och
bokslutskommentar

Startdatum

Slutdatum

Status

Genomförande

Återrapportering

Budget 2009: Miljö
98

Strategi:
Anpassa miljökraven efter vårdgivarnas
verksamhet
Bokslutskommentar:
Anges i dokumentet om Miljökrav, den 27
oktober 2008, tillämpas i avtal som är
upprättade och gällande från och med den 1
januari 2009.

1 jan 2009

30 sep 2009

Budget 2009: Miljö
99

Strategi:
Införa metoder för uppföljning
Bokslutskommentar:
Anges i dokumentet om Miljökrav, den 27
oktober 2008, tillämpas i avtal som är
upprättade och gällande från och med den 1
januari 2009.

1 jan 2009

31 dec 2009

Budget 2009: Miljö
100

Strategi:
Översyn av förfarandet vid miljödiplomering av
vårdgivare
Bokslutskommentar:
Översynsarbete pågår enligt plan.

1 jan 2009

1 sep 2009

Budget 2009: Miljö
101

Strategi:
Redovisa vårdgivarnas miljöarbete publikt
Bokslutskommentar:
Arbetet kommer att påbörjas i maj 2009.
Implementeras hösten 2009.

1 jan 2009

30 nov 2009

HSN

Budget 2009: Övrigt
102

Strategi:
Utveckla ersättningsmodellerna så att de
bidrar till ökad tillgänglighet, produktivitet,
kvalitet och kostnadskontroll
Bokslutskommentar:
förbättra tillgängligheten har t ex följande
ersättningsmodeller utvecklats.
- Inom psykiatrin har ersättningsmodellen gått
från en mycket stor andel fast ersättning till att
ge 50% fast och 50% prestationsrelaterad
ersättning.
- I flerårsavtalen för akutsjukhusen regleras
att för de patienter man inte klarar
vårdgarantin för kan Beställaren köpa vård av
annan Vårdgivare på akutsjukhusets bekostnad
upp till 1% av totalersättningen.
- Inom några avtalsområden har begränsningarna tagits bort helt för hur mycket vård en
enskild vårdgivare får ersättning för ("produktionstak")och ersättningsnivåerna bibehålls

31 dec 2008

31 dec 2009

HSN

50

HSN 1 dec 2009

HSN 22 okt 2009

oförändrade, t ex inom vårdval höfter och knän
samt kataraktoperationer
- Viss marginalersättning ges efter att beställd
målvolym uppnåtts (t ex flerårsavtalen med
akutsjukhusen, vårdval inom husläkarverksamheten)
- Målrelaterad ersättning för t ex direktinläggningar till geriatrisk klinik.
Budget 2009: Övrigt
103

Strategi:
Delta i regeringens försöksverksamhet Fritt val
av hjälpmedel
Bokslutskommentar:
Delrapport till Hjälpmedelsinstitutet den 1 juni
2009. Anmälningsärende PB2 den 1 sept 2009
och HSN 15 sept. Slutrapport till HSN i dec.
2009.

31 mars 2010

Budget 2009: Övrigt
104

Strategi: Följa upp och analysera behoven av
habiliteringsinsatser
Bokslutskommentar:
En kartläggning ska göras över personer med
funktionsnedsättning i länet och som är i behov
av habilitering.

1 apr 2009

31 jan 2010

Budget 2009: Övrigt
105

Strategi:
Införa ny ersättningsmodell för Handikapp &
Habilitering
Bokslutskommentar:
Infört modellen i avtal 2009 med Handikapp &
Habilitering. Ny ersättningsmodell gäller fr o m 1
april 2009.

1 apr 2009

31 mars 2010

Budget 2009: Övrigt
106

Strategi:
Särskilja förmedlings- och utförartjänst för
tolkning
Bokslutskommentar:
Genomfört och gäller from 2009. Under 2009 ska
utförartjänsten upphandlas.

Klar

Budget 2009: Övrigt
107

Strategi: Träffa nya avtal för länets
hjälpmedelsförsörjning med ny ersättningsmodell
Bokslutskommentar:
Efter upphandling av
hjälpmedelscentralsverksamheten för hela
landstinget antog HSN 17 juni 2008 MedNet AB
som leverantör för drift av Hjälpmedelscentral
Syd,
numera Hjälpmedel Stockholm. I slutet av
oktober avsluta samarbetet med MedNet AB då
finansieringen inte var löst och det förelåg en risk
att man vid årsskiftet 2008-2009 inte kunde
garantera Hjälpmedelsförsörjningen för södra
länsdelen. På HSN:s sammanträde i oktober
2008 beslöts att driften för södra länsdelen
tillsvidare skulle fortsätta i landstingets regi.

Klar

51

HSN 15 sep 2009

10%

HSN

Klar

HSN 16 feb 2009

SLSO fortsatte verksamheten vid
Hjälpmedelscentralen Stockholm och beslut om
nytt avtal togs av HSN den 16/2 2009. I norra
länsdelen antogs Sodexo som leverantör fr o m
den 1 januari 2009.
Budget 2009: Övrigt
108

Strategi: Upphandla tolkutförare för döva och
hörselskadade
Bokslutskommentar:
Upphandling tolkutövare för döva och
hörselskadade. Förslag till förfrågningsunderlag.
Beslut i HSN den 16 februari 2009.
Tilldelningsbeslut vid beslut HSN 23 juni 2009.

Budget 2009: Övrigt
109

Strategi: Utveckla asylsjukvården med fler
hälsosamtal och öka kompetensen för
omhändertagande av barn med
uppgivenhetssymtom
Bokslutskommentar:
Hälsosamtalen för asylsökande/
anhöriginvandrade förskolebarn kan fr o m den 1
februari även utföras på barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM).
Inom ramen för Projektet ReSa för
Integration som startade i november 2008 pågår
en förstudie av möjligheterna att bl a utveckla ett
kliniskt stöd till första linjens psykiatri i frågor
som har en tydlig transkulturell dimension och
att, i samverkan med de kommuner som tar flest
emot flyktingar utveckla en ny funktion
hälsokommunikatör. En workshop kring
funktionen hälsokommunikatörer har anordnats
med deltagare från landstinget,
kommuner/stadsdelar, länsstyrelsen m fl.

1 jun 2009

52

HSN den 23 juni 2009

Fokusområde

Strategi och bokslutskommentar

Budget 2009: Övrigt
110

Strategi:
Utveckla samverkan med andra huvudmän i syfte
att bättre koordinera hälso- och sjukvårdsinsatser
till den enskilde och få en mer effektiv resursanvändning
Bokslutskommentar:
Samverkan med Stockholms stad och KSL. Vid
dessa möten diskuteras tviste- och
gränsdragningsfrågor. Aktuella områden in- och
utskrivningsklara patienter. Här finns också
arbetsgrupper på tjänstemannanivå.
Samverkan på kommun- och stadsdelsnivå.

Uppdrag från 2008
111

Uppdrag:
Särskilda insatser utvecklas för kvinnliga
missbrukare. Särskilda avgiftningsplatser ska
starta 2008 där kvinnor vårdas avskilt från män.
Bokslutskommentar:

Startdatum
1 jan 2009

Slutdatum

Status

Genomförande

31 dec 2009

HSLG

15 sep 2009

40%

30 april 2009

Klar

Implementerat i avtal. Under 2009 ska
vårdgivaren bygga upp ett särskilt team för
denna målgrupp.
Uppdrag från 2008
112

Uppdrag:
Det förebyggande arbetet kring hudcancer bör
intensifieras med fler så kallade ”öppet hus” för
att identifiera personer med risk för insjuknande.
Bokslutskommentar:
Årligen återkommande europeiskt evenemang
som kallas Euromelanoma Day (tidigare
Melanoma Monday). Akutsjukhusens hudkliniker
samt några större privata vårdgivare sköter detta
och står också för annonskostnaden.
Euromelanoma Day genomförs den 11 maj 2009.
Besöken är tidsbeställda och patienterna betalar
avgift. Utöver en sådan övergripande satsning har
hudkliniken på Karolinska Solna samt ett par
privata vårdgivare, med avtal, infört en form av
bedömningsmottagningar för snabbkontroll av
misstänkta hudförändringar.

Uppdrag från 2008
113

Uppdrag: En utredning görs om vårdinsatserna
för asylsökande flyktingar. Vårdbehoven hos
denna grupp ska ses över. Psykiatrisk vård ska
belysas särskilt.
Bokslutskommentarer:
Ett integrationsprojekt (RESA För Integration)
startade i november 2008 och kommer att pågå,

1 jan 2008

31 dec 2009

som en första etapp, t o m december 2009. I
denna fas är projektet en förstudie som
undersöker möjligheterna för implementering
av fyra olika arbetsområden:

53

Återrapportering

HSN 15 sep 2009

1utveckling av kliniskt stöd till första linjens
psykiatri, i frågor som har en tydlig
transkulturell dimension.
*utveckling av det nya yrket
hälsokommunikatör, i samverkan med de
kommuner som tar flest emot flyktingar;
projektet ämnar lämna en ansökan till EUflyktingfonden i september för rekrytering och
fortbildning av ca 10 hälsokommunikatörer.
*en lämpligare vårdstruktur, med ett
integrationsperspektiv, utreds för att erbjuda
kontinuitet inom vården till både asylsökande
och nyanlända
*en landstingsgemensam policy kommer att
och tas fram.
Uppdrag från 2008
114

Uppdrag: MPA, Medicinskt programarbete måste
bättre implementeras inom hälso- och
sjukvården. En översyn ska göras av förhållandet
mellan nationella och regionala vårdprogram.
Bokslutskommentarer:
Översyn med förslag till framtida hantering av
vårdprogram samt fokusrapporter som ska tas
fram före den 31 december 2009. Utredning
pågår för hantering/styrning fr om den 1 januari
2010.

6 nov 2009

Uppdrag från 2008
115

Uppdrag:
Prioriteringsordningen för olika ambulansuppdrag
ska ses över i målet att erbjuda alla en likvärdig
vård oavsett vistelseort.
Bokslutskommentar:
Uppdraget är redovisat till HSN den 17 mars
2009.

1 dec 2008

Uppdrag från 2008
116

Uppdrag:
Följa upp hur barnavårdscentralerna och
mödravårdscentralerna samverkar med andra
vårdgivare och myndigheter i frågor som rör
barns hälsa.
Bokslutskommentar:
Ett frågeformulär har skickats ut till kommunerna
med begäran om svar januari/februari. Rapport
under våren.
Avvaktar besked om i vilket politiskt forum
rapporten ska behandlas, sjukvårdsstyrelserna
eller HSN.

54

HSLG

17 mar 2009

Klar

HSN 17 mar 2009

Avstannad

Styrelser

Fokusområde

Strategi och
bokslutskommentar

Uppdrag från 2008
117

Uppdrag:
Samarbetet inom den akuta vården,
akutmottagningar, närsjukvården, vårdguiden,
SOS alarm ska utvecklas för at öka
tillgängligheten och ge ett omhändertagande på
rätt vårdnivå
Bokslutskommentar:
29 maj har 8 av de 11 geriatriska klinikerna
undertecknat Bouns-avtal. De tre återstående
vårdgivarna har muntligt accepterat och
inkommer snarast med underskrivet avtal.

Uppdrag från 2008
118

Uppdrag:
Tjänsterna som erbjuds av Vårdguiden ska
utvecklas för att medborgarna ska få en bättre
service bl a ska ett arbete påbörjas med målet
att patienten ska kunna följa sina remisser på
Vårdguiden.
Bokslutskommentar:
Dialog med de större patientjournalsystemen
(där information om remisstatus finns) pågår.
Planen är att erbjuda patienten ett ’titthål’ in i
journalsystemet via Vårdguidens tjänst Mina
vårdkontakter. Detta skulle möjliggöra för
patienten att ta del av den information som
berör patientens remiss(er). Det är svårt att i
dagsläget ge en tidpunkt när detta blir möjligt,
men troligtvis tidigast kring årsskiftet. I ett
senare skede kan det behövas en större översyn
över hela flödet för s k konsultationsremisser,
speciellt med tanke på införandet av vårdval i
specialistsjukvården.

Uppdrag från 2008
119

Uppdrag:
Utreds hur antalet IVF – behandlingar kan utökas. Samarbete med privata vårdgivare eftersträvas. Ett nytt ersättningssystem utvecklas.
Bokslutskommentar:
Upphandling IVF. Anbudstiden pågår och HSN
fattar tilldelningsbeslut i september.

Uppdrag från 2008
120

Uppdrag:
Öppna jämförelser ska införas inom tandvården
för att stärka tandvårdskonsumenterna.
Bokslutskommentar:
Möjligheten till öppna jämförelser och rankingsystem inom den uppsökande verksamheten ska
utredas. Ärendet redovisas i Tandvårdsberedningen den 18 november 2009.

Startdatum

Slutdatum

1 jan

Status

Genomförande

30 juni 2009

31 dec 2009

1 jan 2009

15 sep 2009

30 apr 2009

30 nov 2009

55

Återrapportering

HSN

70%

HSN 15 sept 2009

Beredningar

Uppdrag från 2008
121

Uppdrag:
Prioriteringsordningen för olika ambulansuppdrag ska ses över i målet att erbjuda alla en
likvärdig vård oavsett vistelseort.
Bokslutskommentar:
Riktlinjer framtagna och beslut taget.

Klar

56

HSN 17 mars 2009

11

Verksamheter som redovisat att de inte har några specifika uppdrag:

11.1

Karolinska Universitetssjukhuset

11.2

Södersjukhuset AB

11.3

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

11.4

AB Storstockholms Lokaltrafik

11.5

TioHundra AB

11.6

AISAB

11.7

Stockholm Care AB

11.8

Regionplanenämnden

11.9

Landstingsfastigheter Stockholm AB

11.10

Landstingsrevisorerna

11.11

Patientnämnden

11.12

MediCarrier AB

11.13

Landstingshuset Stockholm AB

11.14

Nya Karolinska Solna

11.15

Skadekontot

11.16

AB SLL Internfinans

11.17

Koncernfinansiering
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