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Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk
specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård.

Landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att ansvara för sin del av den
somatiska specialistvård som är nödvändig eller lämplig att flytta från
akutsjukhus i enlighet med planen för Framtidens hälso- och sjukvård
att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att tillsammans med andra
vårdgivare svara för utvecklingen av nya vårdformer inom ramen för uppdraget
att ansvara för somatisk specialistvård som är nödvändig eller lämplig att flytta
från akutsjukhus i enlighet med planen för Framtidens hälso- och sjukvård
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera uppdragen som
Stockholms läns sjukvårdsområde ska utföra inom ramen för sitt ansvar för
somatisk specialistvård
att med anledning av de tillkommande uppdragen ändra specifika ägardirektiv
för Stockholms läns sjukvårdsområde i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att, under de kritiska åren för genomförandet av FHS, ge SLSO i uppdrag att ta
emot all den somatiska specialistvård som flyttas ut från sjukhuset
att i avtal tydliggöra uppdrag och ansvarsområden mellan de olika parterna;
SLSO, den avlämnande organisationen och HSN/HSF
att i vårdavtal reglera justering av den ekonomiska ersättningen i förhållande
till både den avlämnande organisationen och SLSO
att, där det utökade ansvaret och samordningen för mottagningen av somatisk
specialistvård innebär extra kostnader, ersätta SLSO med medel från
omstruktureringsreserven
att säkerhetsställa att patienter och medborgare får korrekt, tidig och tillräcklig
information om de förändringar i specialistvårdsutbudet som framtidens hälso
och sjukvård innebär
att därutöver anföra
Utflyttningen av specialistvård från akutsjukhusen innebär en stor förändring
för sjukvården i Stockholms län. Vi måste göra allt vi kan för att göra
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omställningsarbete så smidigt som möjligt. Därför vill vi att SLSO får en
nyckelroll i det fortsatta arbetet med framtidsplanen. Att blanda in fler aktörer i
detta läge, genom till exempel LOV och LOU, kommer bara att fragmentisera
vården och försvåra omorganiseringen i ett läge när den är som mest känslig.
Därför vill vi att SLSO under de kritiska åren tar hand om all somatisk
specialistvård som flyttas ut från sjukhuset.
SLSO är beredda att ta ett stort ansvar för genomförandet av Framtidens hälso
och sjukvård. SLSO som organisation är van att ta emot nya typer av
verksamheter och är redo axla det extra ansvaret det innebär att ta hand om den
somatiska specialistvård som flyttas ut från sjukhusen.
Men det finns fortfarande oklarheter i ansvar och formerna för överförandet
mellan de inblandade parterna. Därför måste ersättning, uppdrag och
ansvarsområden tydliggöras och regleras i olika former av avtal.
SLSO måste också kunna få ta del av de medel som är reserverade för
omstruktureringsarbetet. Att ta ansvar för mottagandet av den somatiska
specialistvården och att exempelvis etablera och samordna arbetsformer på
lokala sjukhus kommer att innebära tillfälliga merkostnader. Detta måste SLSO
ersättas för fullt ut.

