Slutlig budget 2013
och planering 2014 – 2015
FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
■ 08-123 132 00
■ Datum: 2012-09-10
■ Diarienummer: 1111-1484
■

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

Inledning
Landstingsfullmäktige fastslog Mål och budget 2013 med planår 2014 till 2015
för Stockholms läns landsting vid sitt sammanträde den 12 juni 2012. Utifrån
den fastlagda budgeten föreslås här en budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden med en fördelning av de ekonomiska ramarna mellan olika vårdområden.
Av central betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Stockholm län
under de närmaste åren är den av Landstingsfullmäktige beslutade Framtidsplan för hälso- och sjukvården (Framtidsplanen). Därmed har inriktningen för
den framtida hälso- och sjukvårdsstrukturen i Stockholms län lagts fast vilket är
styrande för inriktningen i budgetförslaget. I budgetförslaget beskrivs verksamhetsinriktningen för 2013 och planering för 2014 till 2015, med särskilt beaktande av genomförandet av Framtidsplanen. Hälso- och sjukvårdsnämndens
budget ger förutsättningar för arbetet med vårdavtalen.
Slutlig budget för 2013 och planering för 2014 till 2015 kommer att fastställas av
Landstingsstyrelsen i december 2012 och därefter anmälas till Landstingsfullmäktiges sammanträde i december 2012.
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Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2013 omfattar totalt 47 700 miljoner
kronor och avser hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel för länets drygt
två miljoner invånare. Under 2013 beräknas Stockholms läns befolkning öka
med drygt 36 000 personer vilket motsvarar en befolkningsökning med 1,7 procent. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag utförs främst genom upphandlade avtal med privata vårdgivare, direktavtal med landstingsdrivna vårdgivare
samt vårdvalsavtal med godkända privata och landstingsdrivna vårdgivare.
Landstingsfullmäktige har beslutat att det långsiktiga målet för hälso- och sjukvården är att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i hälso- och sjukvården i
länet. Medborgarna och patienterna i Stockholms län ska ha ett stort förtroende
för hälso- och sjukvården i länet.
Sammantaget ökar landstingsbidraget 2013 exklusive tekniska förändringar
med 1 440 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning av budgeten med 3,1 procent. 60 miljoner kronor eller 0,1 procent utgörs av en riktad satsning på rikssjukvård.
En viktig utgångspunkt för bedömning av budgetläget 2013 är utvecklingen av
kostnadsökningstakten under 2012. Prognosen efter delårsbokslut 2012 är att
kostnadsökningstakten för 2012 stannar på 4,6 procent. Det innebär att budgetutrymmet 2013 jämfört med beräknat utfall 2012 ökar till 3,4 procent. Om
prognosen rensas för poster av engångskaraktär som påverkar kostnadsökningstakten under 2012 stannar den prognostiserade kostnadsökningstakten på
4,0 procent vilket ytterligare förbättrar utgångsläget inför 2013. Mot denna
bakgrund bedömer förvaltningen att det finns förutsättningar att klara målet
om ekonomi i balans för 2013.
Inriktningen av budgeten styrs främst av det beslut som Landstingsfullmäktige
fattade den 12 juni 2012 avseende första steget av genomförandet av Framtidsplanen. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar inom ramen för sin budget för
många av de förändringar som ska genomföras i hälso- och sjukvårdsstrukturen
under de närmaste åren. Även om många av dessa förändringar får genomslag
först när Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna står klart 2018, så kommer planering och konkretisering av uppdrag och vårdstrukturer och i viss mån
även utbyggnad av hälso- och sjukvården att ske åren innan. Under 2013 planeras därför för att:
•
•

Konkretisera vårdinnehållet på det framtida Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vilket även inkluderar att definiera det särskilda uppdrag som det nya
akutsjukhusets akutmottagning ska ha
Utreda den prehospitala styrningen och identifiera och genomföra förslag till
förbättringar
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•
•
•

Utveckla och börja bygga ut den somatiska specialistvården utanför akutsjukhusen, liksom den geriatriska slutenvården
Se över akutsjukhusens barnklinikers uppdrag och identifiera den hälso- och
sjukvård som kan flyttas ut till den öppna specialistvården utanför akutsjukhusens barnkliniker
Utveckla stödjande vårdformer med syfte att undvika medicinskt omotiverade
inläggningar på och underlätta utskrivning från akutsjukhusen

Styrningen av hälso- och sjukvården utvecklas på olika sätt, bland annat genom
krav på kvalitetsmätningar och genom utveckling av ersättningsmodeller. Husläkarmottagningarna är en av de verksamheter vars ersättningsmodell revideras
inför 2013.
Vårdval införs för specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i
hemmet (ASiH) från 2013. Inom somatisk specialistvård är förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) under utarbetande inom flera specialiteter. Flera upphandlingar avslutas under 2013, bland annat upphandlingen av
geriatrisk vård vid Nacka närsjukhus, Löwenströmska sjukhuset, Bromma sjukhus samt Nynäshamns sjukhus.
Arbetet med att förbättra patientsäkerheten fortsätter. Viktiga aktiviteter är att
fortsätta införandet av Nationell Patientöversikt (NPÖ) och att införa infektionsverktyget på akutsjukhusen. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ska
förbättras bland annat genom att informationen till patienter om deras rättigheter och valmöjligheter förbättras, så att patienter i ökad utsträckning kan välja
vårdgivare med korta väntetider.
Under 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ett glasögonbidrag för barn ska utredas under 2013 med planerat införande 2014. Erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot humant palliomvirus (HPV) utökas till att omfatta kvinnor upp till 26 år. Under 2013 förväntas landstinget även få en utökad skyldighet att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård och hälsoundersökningar till gömda och personer som befinner
sig i Sverige utan att sökt nödvändigt tillstånd.
Cancervården ska utvecklas inom ramen för cancerstrategin. Arbetets leds av
Regionalt Cancercentrum (RCC). Bland annat ska bröstcancerprocessen inom
Stockholms läns landsting ses över med målet att skapa en modell för väl fungerande vårdprocesser avseende kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, kompetensförsörjning och FoUU.
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1 Mål och uppdrag
för hälso- och sjukvården
Målet för hälso- och sjukvården är, enligt hälso- och sjukvårdslagen, en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. De övergripande målen för god
vård innebär att, utifrån behov, ge en patientfokuserad vård i rimlig tid som är
säker, kunskapsbaserad, ändamålsenlig, jämlik och effektiv och som bidrar till
ett förbättrat hälsoläge bland länets invånare.
Hälso- och sjukvården i Stockholms län ska utmärkas av hög kvalitet och helhetssyn kring patienten. Landstingsfullmäktige har, i policydokumenten Vård i
dialog och Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting
fastställt gällande riktlinjer. Patient och närstående ska ges ett värdigt omhändertagande och gott bemötande samt visas omtanke och respekt. Vidare ska hälso- och sjukvårdens resurser användas på ett effektivt sätt och verksamheten
ska ständigt förbättra och utveckla sina resultat. Effekter av förebyggande, utredande och behandlande åtgärder ska utvärderas och bedömas. Resultaten ska
göras tillgängliga för befolkningen. Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig
och befolkningen i länet ska vara nöjd med och ha tillit till den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som bedrivs i länet.

1.1 Lång- och kortsiktiga mål
Landstingsfullmäktige har satt upp två långsiktiga mål för hälso- och sjukvården
i Stockholms läns landsting:
■ Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården
■ En ekonomi i balans
För att styra verksamheterna i riktning mot de långsiktiga målen har ett antal
kortsiktiga mål brutits ned från de långsiktiga målen. Följande kortsiktiga mål
har brutits ned från det långsiktiga målet ”Förbättrad tillgänglighet och kvalitet
inom Stockholms läns landsting”:
-

Nöjda medborgare
Nöjda patienter
Ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården
Likvärdig behandling av alla invånare
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Till det långsiktiga målet ”En ekonomi i balans” är följande kortsiktiga mål
kopplade:
-

En ledande tillväxtregion
God ekonomisk hushållning
Stolta medarbetare
Hållbar miljö

De kortsiktiga målen följs upp kontinuerligt med hjälp av indikatorer som visar
graden av måluppfyllelse.
Nöjda medborgare
Medborgarna ska ha ett stort förtroende för hälso- och sjukvården och tillgängligheten ska vara god. Målet om nöjda medborgare mäts i den så kallade Vårdbarometern genom följande indikatorer:
■ Andelen av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka1
Nöjda patienter
Målet om nöjda patienter innebär att ansvara för att en kvalitativ god vård ges
till länets invånare. Nöjda patienter mäts genom följande indikatorer ur husläkarmottagningarnas årliga patientenkät och telefontillgänglighetsmätning:
■ Andelen patienter som efter besök på husläkarmottagning skulle rekommendera
mottagningen till andra ska öka2

■ Antal patienter inom husläkarverksamheten som fått rådgivning kring levnadsvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska succesivt öka3

Ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården
Patienterna ska ha rätt att välja vårdgivare. Genom att patienterna får välja den
vårdgivare som de själva känner förtroende för sker en positiv utveckling av
kvaliteten i hälso- och sjukvården. Därför ska mångfalden av vårdgivare öka och
vårdval ska stegvis införas inom fler områden i hälso- och sjukvården. Ökad valfrihet och mångfald mäts genom indikatorn:
■ Antal vårdvalsområden med fri etablering för vårdgivare ska öka

1
2
3

Andelen nöjda medborgare vid vårens mätning 2012 var 65 procent (2011 var andelen 67 procent)
71 procent uppgav 2011 att de skulle rekommendera mottagningen till andra (2010 var andelen 72 procent)
Mäts första gången 2013
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Likvärdig behandling av alla invånare
Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting ansvarar för att länets invånare behandlas likvärdigt och individuellt, att ingen diskrimineras på grund av
kön, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder eller
andra individuella egenskaper och att alla invånare har samma möjlighet att få
tillgång till den vård som landstinget ger. Därför ska:
■ Könsuppdelad statistik analyseras ur ett verksamhetsperspektiv och nyckeltal för
jämställdhet och jämlikhet ska utvecklas och användas

■ Alla belägg för ojämlik behandling eller diskriminering av något slag leda till förslag
på åtgärder med uppföljning

God ekonomisk hushållning
Stockholms läns landsting ska ha en ekonomi i balans. För att uppnå och upprätthålla detta över tid krävs att samtliga verksamheter i landstinget uppvisar en
god ekonomisk hushållning med tilldelade resurser.
■ En ekonomi i balans4
Stolta medarbetare
Landstinget ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som förmår rekrytera,
utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare är av stor betydelse för att de långsiktiga målen uppnås.
Stolta medarbetare följs upp genom indikatorn:
■ Medarbetarindex, som är det samlade värdet för koncernen, ska öka5
Hållbar miljö
För miljöarbetet i Stockholms läns landsting finns mätbara mål i det av landstinget beslutade miljöpolitiska programmet Miljöutmaning 2016, som gäller
från 2012 till 2016. Målen fokuserar på klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete. Insatserna påverkar både den externa miljön och även
invånarnas hälsa, patienterna, medarbetarna samt landstingets ekonomi. Därför ska:
■ Samtliga nämnder och styrelser arbeta för att uppfylla målen i landstingets miljöprogram

4
5

HSNs resultat år 2011 visade ett överskott med 497 miljoner kronor (2010 gav ett överskott med 314 miljoner kronor)
Enligt SLLs Medarbetarenkät 2011 var medarbetarindex 75 (2010 var medarbetarindex 75)
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2 Befolkningsutveckling
och vårdbehov
2.1 Befolkningstillväxt
Befolkningen i Stockholms län uppgick preliminärt den 30 juni 2012 till drygt
2,1 miljoner invånare. Under 2000 till 2010 har Stockholms län årligen haft en
stabil befolkningstillväxt - motsvarande nästan hälften av rikets totala befolkningsökning under perioden. Under de senaste sex åren (2006 till 2011) har den
faktiska befolkningen i genomsnitt ökat med 1,7 procent per år i Stockholms län,
vilket motsvarar cirka 34 000 personer per år6. Under första halvåret 2012 var
befolkningsökningen 17 700 personer.
Tabellen nedan visar skillnaderna i förväntad befolkningsutveckling 2013 jämfört förväntad befolkningsmängd 2012 i olika delar av länet och i länet som helhet baserat på den faktiska befolkningen i länet 2010. Värt att notera är att
Stockholm/Ekerö beräknas ha det största födelsenettot. Störst andel inflyttade
från övriga länder förväntas i Södra länet. Norra länet förväntas få störst andel
inflyttade från övriga Sverige7
Tabell. Förväntad befolkningsutveckling i olika delar av Stockholms län och i
länet som helhet 2013 jämfört förväntad befolkning i länet 2012 (Basår 2010).
Hela länet

Norra Länet

Stockholm/
Ekerö

Södra Länet

Antal

Fördelning (%)

Antal

Fördelning (%)

Antal

Fördelning (%)

Antal

Födelsenetto*

13 876

38 %

2 881

26 %

7 382

46 %

3 614

Fördelning
(%)
40 %

Flyttningsnetto**
övriga Sverige

6 098

17 %

4 829

44 %

1 357

8%

-87

-1 %

Flyttningsnetto***
övriga länder
Summa

16 123

45 %

3 284

30 %

7 437

46 %

5 403

61 %

36 098

100 %

10 994

100 %

16 175

100 %

8 929

100 %

Befolkningsökning
2013 jämfört 2012
(%)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,5 %

*Födelsenetto: Födda minus avlidna
**Flyttningsnetto övriga Sverige: Inflyttning övriga Sverige minus utflyttning övriga Sverige
***Flyttningsnetto öviga länder: Inflyttning övriga länder - Utflyttning övriga länder

6

Statistiska centralbyrån. www.scb.se, Uppgift hämtad 28 augusti 2012
Statistiska centralbyrån september 2011. Prognos befolkning 2013. Källa: Tillväxt, miljö- och regionplanering, SLL, 2012. (Nästa
befolkningsprognos presenteras i september 2012.)
7
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2.2 Behovsanalys
Utmaningen för hälso- och sjukvården framöver blir att möta växande vårdbehov och tillvarata de möjligheter som den medicintekniska utvecklingen ger. De
framskrivningar baserade på demografiska faktorer som gjorts inom ramen för
utredningen om Framtidsplan för hälso- och sjukvård visar att behovet av slutenvård de kommande decennierna kan komma att öka relativt mer än befolkningstillväxten, framför allt till följd av att andelen äldre i befolkningen förväntas öka. Prognosen utgår från antagandet om oförändrat sjukdomspanorama
och oförändrat vårdkonsumtionsmönster och tar inte hänsyn till eventuella effektiviseringar eller medicintekniska landvinningar.
Med dessa förutsättningar anger prognosen att antalet vårdtillfällen inom akutsomatisk vård förväntas öka med knappt 5 000 vårdtillfällen 2013 jämfört med
2012. Det motsvarar en ökning med 1,8 procent. För geriatrisk vård är motsvarande ökning cirka 475 vårdtillfällen (1.4 procent) och för psykiatrisk vård 500
vårdtillfällen (1,5 procent). Behoven av primärvård förväntas öka med 1,7 procent.
Det är dock fler faktorer än ålder och aktuella konsumtionsmönster som påverkar vårdbehoven. En är folkhälsans utveckling som framöver kan fortsatt förbättras för alla, inklusive de äldre. Med nuvarande fokus på hälsofrämjande insatser kan förväntas att kommande generationer i varje ålder blir friskare än
tidigare. Samtidigt sker en stor del av vårdkonsumtionen i högre ålder och förbättrad hälsa slår bara igenom som minskade vårdbehov om den totala ohälsan
minskar, inte om den förskjuts upp i åldrarna. Längre liv kan också innebära att
andra sjukdomar tillkommer som man inte skulle fått utan de extra åren som
vinns. Exempelvis leder stigande ålder i befolkningen till ökad incidens av demens. Det finns studier som nu talar för att demensinsjuknande kan påverkas
med aktiv livsstil, men effekten av det är ännu inte klarlagd. Andra sjukdomar
som ökar till följd en åldrande befolkning är vissa cancerformer, särskilt prostatacancer. Den samlade effekten av hälsoförbättringar i varje generation och stigande andelen äldre i befolkningen är svår att förutse.
En faktor som kan minska vårdbehoven framöver är möjligheterna att förebygga ohälsa genom screening och vaccinationer. Den nyligen införda HPVvaccinationen kan till exempel förväntas minska antalet fall av livmodercancer.
Flera vacciner av skilda slag är under utveckling, bland annat mot demens.
Förändrade synsätt på sjukdom och behandling påverkar efterfrågan på hälsooch sjukvård. Ökad hälsokunskap är en viktig del i att minska vårdefterfrågan
för tillstånd som antingen inte behöver sjukvård eller kan skötas i hemmet. Genom kommunikation direkt till invånarna och genom kontinuerligt stöd via
Vårdguiden och andra e-hälsotjänster kan vårdbehoven påverkas.
Vårdbehoven påverkas inte i sig av förbättringsarbete i hälso- och sjukvården,
men det kan leda till mindre resursåtgång för varje insats, vilket gör att fler kan
behandlas. Det kan också leda till skifte av vård från slutenvård till öppenvård.

Sida 10

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

Den medicinsk-tekniska utvecklingen leder ofta till allt fler kan behandlas och
det som regel i ett tidigare skede av en sjukdom. Exempelvis kan man inom
hjärtsjukvården idag behandla många fler med kärlförträngningar än man gjorde förr. Det leder till större behov av sådana interventioner, men också till lägre
behov av vård för svårare hjärtsjukdomar. Här kan man se att ett skifte sker från
hjärtintensivvård till vård av lättare sjukdomar i öppenvård.
Patientsäkerhetsarbetet är av betydelse för vårdbehoven då det ger färre vårdskador och biverkningar. På samma sätt kan arbetet mot antibiotika-resistens
på sikt leda till minskat insjuknande i infektioner med svårbehandlade bakterier.
Vårdbehoven ser olika ut i olika samhällsgrupper. Det är viktigt att följa vårdkonsumtionsmönster noga för att säkra att vårdbehoven inte ökar i någon grupp
när de minskar för befolkningen som helhet. Det finns också mycket att lära om
potentiella hälsovinster i olika befolkningsgrupper när man studerar varför vissa grupper förbättrar sin hälsa mer än andra.
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta faktorer som påverkar vårdbehoven
gör det över en längre period. Den viktigaste bestämningsfaktorn för vårdkonsumtion är ålder och den förändras långsamt i befolkningen. Därför ligger vårdbehoven på kort sikt tämligen fasta och gör årsbaserade behovsuppskattningar
relativt säkra.

Sida 11

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

3 Framtidsplan för
hälso- och sjukvården
3.1 Inledning
Landstingsfullmäktige beslöt i juni 2012 att uppdra åt landstingsstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården i enlighet med den inriktning som beslutats i juni
föregående år.
Med detta antogs de förslag som framfördes i budgetbilagan ”Framtidsplanen –
första steget i genomförandet”. I denna redovisas strategier med syfte att trygga
kapaciteten, tillfredställa behoven och utveckla en mer högkvalitativ, effektiv,
tillgänglig, jämlik och patientfokuserad hälso- och sjukvård. Många av strategierna präglas av den inriktning som gällt för utvecklingen av hälso- och sjukvården under en följd av år.
Därmed fastställdes också bland annat inriktningen av de vårdutbudsförändringar som ska genomföras fram till 2018. Med dessa som utgångspunkt fastställdes en plan för vårdens byggnadsinvesteringar åren 2012 till 2022.
Genomförandet av Framtidsplanen tar sin utgångspunkt från inriktningsbeslutet 2011 och är ett arbete som bedrivs i flera faser. Under 2011 fastställdes målsättningen och 2012 utgör planeringsår inför konkretisering 2013 samt genomförande 2013 till 2018. Jämte uppdragen från 2011 angavs även i ”Framtidsplanen – första steget i genomförandet” ett stort antal uppdrag som behöver verkställas i syfte att möjliggöra ambitionerna för den framtida strukturen för hälsooch sjukvården.
En viktig grundläggande inriktning i Framtidsplanen är att den framtida hälsooch sjukvårdens olika verksamheter arbetar i nätverk runt patienten med hela
sjukvårdsuppdraget, såväl kring förebyggande insatser, klinisk verksamhet,
forskning och utbildning. Hälso- och sjukvården erbjuder i större utsträckning
sammanhållna vårdkedjor som ger kontinuitet och helhet för patienten. eHälsa
blir en viktig del av nätverkssjukvården för att koppla ihop vårdens olika verksamheter.
För att genomföra Framtidsplanen har ett programkontor inrättats. Programkontoret koordinerar arbetet utifrån besluten tagna om Framtidsplanen. I programkontorets arbete deltar för närvarande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Landstingsstyrelsen förvaltning, Locum AB samt Karolinska Institutet (KI).
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Genomförandet av Framtidsplanen är ett arbete som bedrivs i flera faser utifrån
fastställda målbilder för 2015 och 2025. Inför det kommande året planeras arbetet att bedrivas utifrån nedanstående huvudområden:
■ Nätverkssjukvårdens struktur och profilering
■ Kompetensförsörjning i nätverkssjukvården
■ Styrning i nätverkssjukvården
■ Nätverkssjukvårdens lokaler
■ Innovation och utveckling av nätverkssjukvården

3.2 Framtidsplanens målbilder
Målbilden för 2015 är att patientens och medborgarens samlade behov och fria
val möts av ett flexibelt vårdutbud där hälsofrämjande perspektiv och patientens önskemål och medicinska behov står i centrum.
De mål som definierats för att uppnå målbilden för 2015 uttrycks som:
■ Hög tillgänglighet: vård i rätt tid
■ God kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt plats
■ Hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt plats till rätt
kostnad
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3.3 Så möter nätverkssjukvården patienten
och patientens vårdbehov
För att uppnå en struktur där vården arbetar i nätverk med hela hälso- och
sjukvårdsuppdraget krävs att individen och patienten uppfattar hälso- och sjukvården som trygg, tillgänglig och tydlig i alla dess delar. Strukturen är uppbyggd
med utgångspunkt utifrån patientens medicinska behov, omvårdnadsbehov8,
funktionsförmåga och patientsäkerhet. Patienten ska uppleva mötet med vården
som sammanhängande där patienten och närstående är delaktiga. Insatser
inom FoUU ska stödja och stärka nätverkssjukvården.

Bild 1. Den framtida nätverkssjukvården

I den framtida nätverksjukvården ska patienten tas om hand utifrån sina behov
i enlighet med målbilden. Patienten ges möjlighet att välja vårdgivare utifrån
sina behov och förutsättningar och kan vara med och påverka sin vård. För att
patienten ska hitta rätt och bli en medaktör i den egna vården har ett antal strategier föreslagits.
Husläkarverksamheten är basen i vårdstrukturen som ska bygga upp långsiktiga
relationer med sina listade patienter. Specialistvården utanför akutsjukhusen
stärks. Akutsjukhusen renodlas för att ge vård åt de patienter som behöver

8

Omvårdnad syftar till att befrämja hälsa och friskhet, förebygga ohälsa och sjukdom, stödja läkande och välbefinnande, underlätta
ett liv med långvarig sjukdom, handikapp och lidande samt möjliggöra ett värdigt döende.
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akutsjukhusets resurser. Till det nybyggda Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna koncentreras stora delar av den högspecialiserade9 vården.
Samarbetet mellan vårdens alla aktörer förstärks med samverkan kring vårdkedjor, förebyggande hälsovård, kompetensförsörjning, forskning och utbildning.
Utgångspunkten för den vård som ges är att patientnyttan prioriteras givet patientens behov. Samma gäller för FoUU som ska förbättra livskvaliteten för nuvarande och kommande patienter.
Kritiska framgångsfaktorer för att utveckla nätverksjukvården är att det finns
rätt kompetens bland hälso- och sjukvårdspersonalen och IT-lösningar som
binder samman vårdens alla aktörer i ett nätverk samtidigt som patientens integritet säkras.
Utvecklingen inom eHälsa förbättrar kommunikation och samordning av vården för vårdgivare, patienter och närstående. Uppdragen till vårdgivarna, beskrivnings- och ersättningsmodeller samt uppföljning ska leda till samordning
av vårdutbud och FoUU.

3.4 Förändringar i vårdutbudet för att uppnå
målen 2018
Avgörande för det fortsatta arbetet är den samlade bild av inriktningen av planerade förändringar i vårdutbudet fram till 2018 som fastställts av Landstingsfullmäktige. Förändringarna bygger på det beslut som Landstingsfullmäktige
fattade i Framtidsplanen i juni 2011 om utökningar till 2016 vid akutsjukhusen
med 21 000 vårdtillfällen och förflyttningar av vård från akutsjukhusen till
andra vårdgivare med 10 000 till somatisk specialistvård utanför akutsjukhus
och 10 000 till geriatrik, palliativ vård och ASiH samt utflyttning av 300 000
läkarbesök.
Dessa utbudsförändringar har konfirmerats av landstingsfullmäktige i juni 2012
och utgör basen för de satsningar som återfinns i förslag till tioårig investeringsplan. Utgångspunkten för Framtidsplanens förändringar i vårdutbudet är
att skapa bättre förutsättningar för att patientens vård ska ske i de vårdformer
som bäst svarar mot patientens behov.

9

Här används Socialdepartementets definition: ”en allmän benämning på sjukvård som är forskningsnära, nyskapande, modern,
investeringstung eller på annat sätt intar en framskjutande position och vanligtvis med ett behov av resurskoncentration” (SoS Ds
2003:56).
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Bild 2. Planerade strukturförändringar inom hälso- och sjukvården

För den slutna vården har den planerade utvecklingen av vårdutbudet i antal
vårdtillfällen fastslagits. Uppgifterna är ungefärliga och bygger på antaganden
om till exempel medelvårdtid och vårdkonsumtion i länet. Nedanstående tabell
ska därför tolkas så att den redovisar inriktningen av vårdutbudsförändringarna
per vårdform/vårdgren och att den pekar på ett skattat behov av utbudsförändringar.
Planerat vårdutbud beräknas innebära en viss planerad reservkapacitet av vårdplatser vilket bedöms vara nödvändigt för att klara de produktionsbortfall som
eventuellt kan komma att uppstå under åren 2016 till 2018.
Den somatiska specialistvården utanför akutsjukhusen utökas med anledning av
befolkningsökningen och införandet av vårdval. Somatisk specialistvård utanför
akutsjukhusen stärks och under 2013 utreds hur olika sjukhus kan ges särskilda
profiler och inriktningar bland annat genom start av försöksverksamheter.
Geriatrisk slutenvård förstärks med nya vårdplatser vid sjukhus med geriatrik
och somatisk specialistvård. Geriatrikens uppdrag utökas att omfatta fler patienter och nya patientgrupper då intagningskriterierna utökas. Genom direktintag kan fler patienter komma till geriatriken utan att passera akutsjukhusen.
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ASiH och palliativ vård liksom även rehabilitering planeras få ett utökat uppdrag utöver den som den demografiska tillväxten medför. Insatser inom så kallad stödjande vård (supportive care) utvecklas. Planeringen av framtida och
andra slutenvårdsenheter inom psykiatrin föreslås bli genomförda utifrån psykiatrins behov.
För akutsjukhusens del innebär Framtidsplanen att deras uppdrag kommer att
renodlas till att omhänderta de patienter vars samlade behov förutsätter akutsjukhusets resurser. Det innebär fler och mer vårdkrävande patienter och att
andelen akuta patienter ökar vid akutsjukhusen. Vård som idag utförs på akutsjukhus men som inte kräver akutsjukhusens resurser förs till andra vårdgivare
som får ett mer omfattande uppdrag utöver den utökning som föranleds av den
demografiska utvecklingen. Trots detta kommer akutsjukhusen att få ökade volymer till följd av förändringarna vid Karoliniska Solna och den demografiska
utvecklingen.
Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer ha behov av kapacitet
utanför akutsjukhuset, framför allt avseende vårdplatser. På nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solna finns både Astrid Lindgrens Barnsjukhus
(ALB) och thoraxbyggnaden, den senare med direkt kulvertförbindelse till det
nya akutsjukhuset. En bedömning har gjorts att det är möjligt att behålla dessa
två byggnader för vårdändamål utan att påverka tidigare inriktningsbeslut om
Life science/Hagastaden. I tabellen nedan förutsetts således att båda byggnaderna utnyttjas för vårdändamål och utbudet som anges är 2011 års utfall av
vårdtillfällen i respektive byggnad. Utredning om användning av byggnaderna
och vilka vårdgivare som ska verka i dessa genomförs under 2012 och 2013.
Under 2016 påbörjas driftsättningen av det nya akutsjukhuset och avvecklingen
av nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas verksamhet. Under
2018 ska driften vara i full gång, samma år som de planerade investeringarna på
övriga akutsjukhus ska vara avslutade med en ökad kapacitet som följd. Detaljplaneringen pågår för närvarande avseende förändringar i vårdutbudet vid Karoliniska Solna och akutsjukhusen och därför redovisas förändringarna samlat
för alla akutsjukhusen till 2018 då samtliga ska vara genomförda.
Effekterna av planerade förändringar går i dagsläget inte att bedöma för öppenvården i samma utsträckning som för den slutna vården. Med en ökad volym
slutenvård utanför akutsjukhusen följer även en ökad volym öppenvård. Successivt införande av fler vårdvalsområden inom den somatiska specialistvården har
betydelse för utbudsförändringar de kommande åren. Husläkarverksamheterna
ska fortsatt utgöra basen i landstingets hälso- och sjukvård.

Sida 17

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

Prioriterade områden:
■ Utreda kapacitet och verksamhetsinnehåll vid det nybyggda Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och detaljanalysera följdeffekter på det övriga sjukvårdssystemet

■ Analysera omfattning och effekter gällande användandet av thoraxbyggnaden respektive Astrid Lindgrens sjukhus för vårdändamål

I tabellen nedan framgår den förväntade utvecklingen av vårdbehoven till och
med år 2020:
Utfall

Prognos

Befolkningsutveckling
1 000-tal

2011

2012

2013

2014

2016

2016

2017

2018

2019

2020

Befolkning

2 091

2 135

2 172

2 207

2 242

2 275

2 308

2 340

2 372

2 402

Årlig ökning

-

44

37

35

35

33

33

32

32

30

Skillnad
mot 2011

-

44

81

116

151

184

217

249

281

311

Skillnad i %
mot 2011

-

2,1%

3,9%

5,5%

7,2%

8,8%

10,4%

11,9%

13,4%

14,9%

Rak framskrivning av sjukvårdskonsumtion
m.a a demografin

-

1,8%

3,6%

5,5%

7,4%

9,4%

11,3%

13,3%

15,3%

17,3%

1)
1)

Rak framskrivning av utifrån vårdkonsumtion 2010, med beaktande av åldersutvecklingen

Sida 18

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

Inriktningen av de planerade förändringarna i vårdutbudet inom den slutna
vården redovisas i nedanstående tabell.
Årlig förändring av utbudet inom slutenvård (antal vårdtillfällen)
Utfall

1)

2011

- varav Thorax

4,6)

K Huddinge, övriga K
- varav barn

4)

Totalt

2014

43 000

43 000

-59 300

900

(8 700)

8 700

8 700

(12 250)

12 250

12 250

46 800

3 700

50 500

(700)

(4 575)

57 150
4)

(4 350)

S:t Göran

28 850

Danderyd

43 750

Södertälje

11 250

S:t Erik

1 650

TioHundra

6 950

Övrig somatisk
specialistvård 3)

12 000

Detaljplanering pågår för närvarande avseende förändringar i vårdutbudet vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och övriga akutsjukhus. Förändringarna redovisas därför samlat för alla akutsjukhus för åren fram till 2018 då förändringarna ska
vara genomförda, utan uppdelning per år.

225

225

- varav Jakobsberg

3)
3)

1 250

7 950

3 000

3 000

15 000

475

2 300

-

-

-

(700)

-

-

-

(750)

-

-

-

(850)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 200

- varav övriga vårdgivare 4)
ASiH, palliativ vård

450

1 650

1 000

3 000

-

4)

12 250

3 000

2 000

- varav Löwenströmska

1 000

13 575

-

- varav Danderyd

48 750

225

-

4)

34 850

5 000

225

-

4)

6 000

225

Stödjande vård

4)

(5 850)

225

3 000

Geriatrik riktad utökning

62 150

(1 500)

225

-

27 400

5)

5 000

-

-

Geriatrik, alla vårdgivare

2017

Avveckling

-

- varav Dalen

2016

Driftsättning

Somatisk specialistvård
utanför akutsjukhus
(SC)

- varav Bromma

2015

-

(3 875)

SÖS
- varav barn

2013

60 200

4,6)

- varav K So ALB

2012

2)

2018

Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Karolinska Solna
inkl Thorax och ALB

Planering

2 000
525
4 175

600

4 000
650

650

32 000

-

-

-

6 475

-

-

-

-

(700)

-

-

-

-

(750)

(650)

-

-

-

(1 500)

(1 325)

-

-

-

(1 325)

-

(1 325)

-

-

-

(1 325)

-

-

(875)

-

-

-

(875)

-

100

850

850

100

100

100

400

150

150

150

5 300

5 900

-

150

400

Psykiatri, BUP, beroendevård, åtstörningsvård, LG

34 700

-

-

-

-

-

-

-

34 700

Övrigt (SÄBO, sjukhem)

200

-

-

-

-

-

-

-

200

Totalt

340 000

-

-

-

-

-

-

-

401 500

Specialiserad rehab

7 300

Skillnad i %
18 %
1)
Samtliga registrerade vårdtillfällen 2011, inkl utomläns och utlandspatienter och vårdtillfällen som inte ersätts
2)
Ungefärlig planering som utgår från antaganden om verksamhetsinnehåll och medelvårdtider 3) Särskild satsning
4)
5)
plus demografisk tillväxt
Volymer inom parantes ingår även i totala volymen för sjukhuset
Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet (SABH) finns kvar 6) Vilka vårdgivare som ska bedriva vård i byggnaden
utreds
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3.5 Framtidsplanens konsekvenser för andra
områden
3.5.1 Konsekvenser gällande kompetensförsörjning och utbildning
I den framtida nätverkssjukvården behövs medarbetare med rätt kompetens i
hela vårdstrukturen. Landstinget har ett ansvar att bidra till kompetensutvecklingen av personal för all landstingsfinansierad vård. För att kunna utveckla och
förfina det arbete som redan pågår inom landstinget när det gäller kompetensförsörjning krävs mer kunskap utifrån helheten i relation till Framtidsplanens
intentioner. Det arbete som pågår inom de landstingsdrivna verksamheterna
med att ta fram personal- och kompetensförsörjningsplaner är en utgångspunkt
för detta arbete.
I samband med att vårduppdragen för olika verksamheter ändras krävs att vårdens medarbetare får kompetensutveckling utifrån de patientgrupper som ska
erbjudas vård. Förutom formella utbildningsuppdrag krävs insatser för att utveckla vårdpersonalens kompetens kring att arbeta inom den nya strukturen till
exempel vad gäller förhållningssätt och eHälsa.
Det behövs ett stort antal platser för verksamhetsnära utbildning. Praktikplatser
behövs även för att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk vårdutbildning. För att alla vårdverksamheter oberoende av driftform ska vara delaktiga i detta krävs ett tydliggörande av de olika uppdragen kring utbildning i upphandlingsunderlag, vårdval, avtal och ägardirektiv. För att utveckla Stockholms
läns landstings akademiska sjukvårdssystem kan vissa vårdverksamheter få ett
utvidgat uppdrag kring samordning av till exempel särskilda lokaler och lärarfunktioner. Ersättningssystemen behöver utformas för att tydliggöra och stödja
genomförandet av utbildningsuppdraget. En prioritering mellan olika utbildningsbehov kommer att bli nödvändig tillsammans med utveckling av nya arbetssätt i form av ändrade yrkesroller, teamarbete och samverkan mellan vårdgivare. Det är viktigt att utveckla yrkesrollerna inom vården och tillvarata den
kunskap och erfarenhet som medarbetarna har. Det krävs även ett fortsatt arbete med att attrahera och rekrytera medarbetare till hälso- och sjukvården.
Prioriterade områden:
■ Framtagande av modell för bedömning av kompetensbehov och styrning av kompetensförsörjning för hela hälso- och sjukvården

■ Framtagande av modell för hur den kliniska utbildningen ska utformas för att fungera i den nya sjukvårdsstrukturen som innefattar följande delar; säkrad tillgång
och kvalitet på platser för den verksamhetsförlagda utbildningen (grundutbildning,
specialistutbildning) och utveckling av en kostnadsneutral ersättningsmodell

Sida 20

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

3.5.2 Konsekvenser gällande forskning
Samarbetet kring forskning och utveckling ska förstärkas inom den framtida
sjukvårdsstrukturen. Patientnära klinisk forskning ska kunna bedrivas i hela
sjukvårdstrukturen oberoende av driftsform. Den övergripande FoUUstödjande verksamheten ska utvecklas så att forskning och utbildning i större
utsträckning integreras i hälso- och sjukvården. Framtidsplanen ska utvecklas
med hänsyn till Stockholms läns landstings FoUU-strategi och gällande ALF10avtal.
Förändringen av hälso- och sjukvården där fler vårdproducenter tillkommer
med vårdval och upphandling som grund leder till särskilda utmaningar för
FoUU. Framtidens FoUU kommer i allt högre grad att bygga på tillgång till stora
samlade mängder patientdata inklusive information om individers väg genom
sjukvårdssystemet. För att nå den samordning som konkurrenskraftig FoUU
förutsätter, är det nödvändigt att alla enskilda delar i planeringen av Framtidsplanen innefattar överväganden om beslutens inverkan på FoUU. Utbyggnaden
av den somatiska specialistvården utanför akutsjukhusen med stora patientunderlag inom folksjukdomar vars behandling kräver somatisk specialistvård utgör en särskild möjlighet för kvalitetshöjning av FoUU. Därför blir FoUU en viktig del i planeringen av vårdval och utbyggnad av somatisk specialistvård utanför akutsjukhus.
En gemensam handlingsplan tas fram utifrån Framtidsplanens intentioner tillsammans med Karolinska institutet och länets övriga universitet och högskolor.
Det akademiska sjukvårdssystemet med sin tyngdpunkt inom universitetssjukhusen kommer enligt Framtidsplanens intentioner med nätverkssjukvården att
utvecklas. Ytterligare aktörer i hälso- och sjukvårdsstrukturen kommer i högre
grad att involveras i forskningen. Därför ska formerna för uppdrag och samarbete kring FoUU för olika vårdgivare belysas, inklusive ersättningssystemen.
Likaså utreds om flera nivåer för sjukvårdens FoUU-medverkan ska utvecklas.
Grundnivån innebär att deltagandet begränsas till leverans av kvalitets och
vårddata medan deltagande i universitetssjukvård innefattar ett vidare åtagande.
Prioriterade områden:
■ Förstärka samarbetet kring forskning och utveckling med inriktning mot de stora
folksjukdomarna i syfte att patientnära klinisk forskning ska kunna bedrivas i hela
sjukvårdstrukturen.

■ Tillsammans med Karolinska Institutet och länets övriga universitet och högskolor
samt berörda vårdgivare utveckla inriktning och utformning av forskningen i nätverkssjukvården med beaktande av den omfattande utbyggnad som planeras

10

Avtalet mellan landstinget och staten om samarbete om Läkarutbildning och Forskning
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3.5.3 Tioårig investeringsplan för hälso- och sjukvården
En långsiktig strategi för investeringar i hälso- och sjukvården är avgörande för
att genomföra Framtidsplanen och för att trygga lokalförsörjningen på lång
sikt. Vid fastställande av Framtidsplanen gav Landstingsfullmäktige därför
Landstingsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag på tioårig investeringsplan. Med Framtidsplanen som grund togs ett förslag fram som godkändes av
Landstingsfullmäktige i juni 2012.
Den tioåriga investeringsplanen syftar till att ta helhetsgrepp för landstingets
investeringar för hälso- och sjukvården i de landstingsägda fastigheterna. Den
tioåriga investeringsplanen beaktar också möjligheterna att anpassa byggnader
så att de blir verksamhetsmässigt ändamålsenliga.
Sammanfattningsvis innehåller den tioåriga investeringsplanen investeringar i
lokaler och utrustning för hälso- och sjukvården på cirka 28 miljarder kronor
från 2013 till och med 202211.
Olika typer av investeringar
I enlighet med investeringsstrategin för Stockholms läns landsting som Landstingsfullmäktige fastställt har den tioåriga investeringsplanen delats upp i strategiska investeringar, ersättningsinvesteringar och rationaliseringsinvesteringar när det gäller investeringar i byggnader.
Strategiska investeringar skapar större nytta än vad som finns idag genom
att:
- Genomföra strukturella förändringar av inriktningen på landstingets verksamhet
- Väsentligt öka utbud gentemot länsinnevånarna
- Införa ny teknik/nya behandlingsmetoder inom landstinget
Ersättningsinvesteringar bibehåller samma nytta som finns idag genom
att:
- Livscykelinvesteringar genomförs i syfte att säkerställa fungerande verksamhet
- Säkerställa och bevara värdet på landstingets tillgångar
- Byta ut eller uppdatera tekniska lösningar
- Uppfylla myndighetskrav
Rationaliseringsinvesteringar genomförs i syfte att:
- Rationalisera drift av verksamheten
- Effektivisera verksamheten
- Bidra till positiv resultatutveckling inom Stockholms läns landsting
Strategiska investeringar redovisas särskilt medan ersättningsinvesteringar,
rationaliseringsinvesteringar och utrustningsinvesteringar enbart redovisas som
årliga investeringsutrymmen. I investeringsplanen är utgiften för utrustning
beräknad med en schablon om 20 procent av utgiften för de strategiska fastighetsinvesteringarna.
11

investeringarna i Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna redovisas inte i den tioåriga investeringsplanen
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Investeringar per objekt 2013-2022
Norrtälje sjukhus

mkr
-

Danderyds sjukhus

1 903 12

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, exkl. Nya Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna

1 320

S:t Görans sjukhus

1 252

S:t Erik sjukhus

-

Södersjukhuset

3 209

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

2 910 11

Södertälje sjukhus

1 200

Sjukhus med somatiska specialister, geriatrik och psykiatri

2 515

Övriga strategiska investeringar

120

Summa: Strategiska investeringar

14 430

Ersättningsinvesteringar

6 900

Rationaliseringsinvesteringar

4 000

Utrustningsinvesteringar

2 826

Summa: Investeringar

28 156

Under 2013 inleds arbetet med att realisera investeringarna i den tioåriga investeringsplanen. För att få en korrekt helhetsbild och god utveckling av landstingets lokaler för vårdändamål kommer arbetet med de strategiska investeringarna planeras och samordnas med ersättningsinvesteringar, rationaliseringsinvesteringar och utrustningsinvesteringar i enlighet med landstingsfullmäktiges
ramar.
Särskilt viktigt blir fokus i arbetet med de strategiska investeringarna på dels
”investeringar i akutsjukhus” och dels ”investeringar i sjukhus”.
I bilaga 6 återfinns en detaljerad investeringsplan utarbetad av Locum AB nedbruten per typ av investering för de närmaste fem åren (2013 till 2017). De totala kostnaderna och fördelningen av kostnader på de olika objekten är i överensstämmelse med Hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning om de kommande
årens investeringsbehov i linje med Framtidsplanen, varför Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner investeringsplanen. Samtidigt är det viktigt att framhålla de finansiella utmaningarna Stockholms läns landsting står inför och att
Hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande budget inte rymmer de föreslagna
investeringarna.
12

Fortsatta strategiska investeringar fortsätter i sjukhusen även efter den tioåriga planperioden.
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Investeringar i akutsjukhus
Framtidsplanen innebär att akutsjukhusen kommer att få ta en ökad andel akut
slutenvård. Samtidigt överförs vård från akutsjukhusen till andra vårdformer
utanför akutsjukhusen där patientens behov bättre kan tillgodoses. Akutsjukhusens uppdrag renodlas till att omhänderta de patienter vars samlade behov förutsätter akutsjukhusets resurser. Dessa förändringar i kombination med byggnadernas ålder och behov av allmän upprustning påverkar investeringsbehoven
i akutsjukhusen.
Investeringar i sjukhus
Flera av nuvarande närsjukhus som landstinget äger är möjliga att utveckla och
anpassa till sjukhus för somatisk specialistvård, geriatrik, psykiatri och annan
vård. Dessa fastigheter har en utvecklingspotential på lång sikt vilket garanterar
att investeringar i dessa sjukhus kommer att kunna utnyttjas under lång tid
framöver. En kartläggning har genomförts som visar att i dessa sjukhus finns
minst 600 outnyttjade vårdplatser. De flesta har en god teknisk standard som
många gånger är högre än behovet hos de verksamheter som idag hyr lokaler
där. I den framtida hälso- och sjukvårdsstrukturen kommer kvalificerad sjukvård, i större utsträckning än idag, att bedrivas utanför universitets- och akutsjukhusen. De flesta sjukhusen har redan, eller kan byggas om till, en standard
för sådan vård. Dessa sjukhus har potential att ta emot ökade vårdvolymer, både
i öppen- och slutenvård och kan inrymma kvalificerad vård i högre utsträckning
än idag.
Prioriterade områden:
■ Utifrån föreslagen inriktning i investeringar i lokaler och utrustning samt i enlighet
med gällande investeringsstrategi deltar förvaltningen i konkretisering och dialogen
kring investeringsbudget 2013 och planår 2014 till 2017

■ Undersöka alternativa lösningar på lokaler för sjukhus

3.6 Inriktning på det fortsatta arbetet under
2013 med att genomföra Framtidsplanen
Fram till 2018 sker en utbyggnad vid akutsjukhusen som motsvarar cirka 250
vårdplatser. Vid sjukhus med utbyggd somatisk specialistvård, geriatrik och
psykiatri tillskapas omkring 600 nya vårdplatser under samma period. Detaljplaneringen av utbudsförändringar efter 2018 påbörjas under 2013. Förändringarna i vårdutbudet är utgångspunkt för de satsningar som återfinns i den
tioåriga investeringsplanen.
Parallellt med de strukturella förändringarna på systemnivå kommer det att
krävas att nya arbetssätt införs för att säkerställa de planerade förändringarna
av vårdstrukturen. Nya arbetssätt innebär både nya sätt att utföra vård till ex-
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empel nya samverkansformer och dels nya sätt att tänka till exempel att se den
egna verksamheten som en del av helheten. Detta för att tillgodose patientens
samlade behov och att för att vården ska vara en sammanhängande helhet. Ett
antal pågående eller planerade förändringsarbeten belyser behoven av utveckling av nya arbetssätt inom olika delar av landstingets administration och vårdens verksamheter; samordnad styrning, nya vårdformer för patienter med
otillfredsställda behov, patientcentrerat arbetssätt, rätt användning av kompetenser, säkerställd kompetens i hela strukturen, nya yrkesgrupper i vården för
att frigöra vårdkompetens, samordning av specialiseringstjänstgöring för läkare,
samverkan med olika externa aktörer.
För att nå Framtidsplanens sammantagna målbild förändras styrningen av hälso- och sjukvården och en kraftig fokusförflyttning görs till patienten och invånaren som centrum i hälso- och sjukvårdssystemet. Dessa, och övriga åtgärder
för en stärkt hälso- och sjukvård kommer att stödjas av planerad kommunikation för att nå målbilden.
Kommunikationen ska på ett övergripande plan bidra till att uppfylla visionen
för Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion (Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, beslutad i Landstingsfullmäktige 2010). En väl fungerande vård och forskning bidrar till en attraktiv region.
Den kommunikation som tas fram för att stödja målbilden 2015 och 2025 ska
utgå från befintliga och kommande politiska beslut. Kommunikationen ska vara
stöd för genomförandet av beslutade förändringar men också en del av hälsooch sjukvårdens infrastruktur i sin roll som vägledare via Vårdguidens kanaler
och tjänster. Kommunikationens roll ska vidare vara att ge service, och stöd för
invånare och patienter samt vara en del av styrningen av patientflöden. Ytterligare en central roll för kommunikationen är att fungera som underlag och kraft
för individens beslut om den egna vården.
Förverkligandet av Framtidsplanen utgör fokus för hela hälso- och sjukvården
under kommande år. I kapitel 5 av slutlig budget för 2013 presenteras en konkretisering av de åtgärder som vidtas inom respektive vårdgren.
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4 Styrning av hälso- och
sjukvården
4.1 Hälso- och sjukvårdens struktur
I den framtida hälso- och sjukvården arbetar vårdens verksamheter i nätverk
runt patienten med hela sjukvårdsuppdraget, såväl med förebyggande insatser
och klinisk verksamhet som forskning, utbildning och utveckling. Hälso- och
sjukvården erbjuder patienterna sammanhållna vårdkedjor med kontinuitet,
helhet och kvalitet. Under 2013 genomförs inom ramen för arbetet med Framtidsplanen flera aktiviteter som syftar till att förbättra samverkan mellan vårdgivarna, till exempel samverkansformer, incitament och ersättningsformer.
Vårdguiden vidareutvecklas och förstärks under 2013 i sin roll att vägleda invånare och patienter till rätt vård i rätt tid. eHälsa integrerad i nätverkssjukvården
utgör en viktig del för att samordna vårdprocesser med en säker tillgång till relevant patientinformation.
Husläkarverksamheterna är basen i vårdstrukturen. De tar hand om en stor del
av vården av patienter inom de stora folksjukdomarna. Husläkarna utgör första
linjens vård för alla åldrar, inklusive psykiatri och beroendevård. Husläkarna
har en hög tillgänglighet och ett stort ansvar i det akuta omhändertagandet av
patienter som inte behöver akutsjukhusets resurser.
På akutsjukhusen vårdas många patienter som geriatriska vårdgivare med fördel skulle kunna ta hand om på ett bättre vis. Med bättre tillgång till diagnostik,
behandling och andra kompetenser kan de geriatrikiska vårdgivarna ta emot
ytterligare patienter. Under 2013 ändras geriatrikens uppdrag och den fasta åldersgränsen på 65 år för vård på geriatrisk klinik upphävs samtidigt som kravet
på att den planerade vårdtiden inte får understiga fyra vårddagar avskaffas.
Den största delen av rehabiliteringen sker i primärvården, inom specialistvården utanför akutsjukhusen och i den geriatriska vården. Strukturen för rehabilitering ses över under 2013 för att patienterna ska kunna erbjudas adekvata insatser och för att få effektiva vårdflöden.
För att möta patienternas samlade behov och för bättre flöden till och från akutsjukhusen utvecklas under 2013 alternativa vårdformer för den specialiserade
vården. Insatser inom så kallad stödjande vård utvecklas för att undvika medicinskt omotiverade inläggningar.
Ett gott omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom
säkras med en väl utbyggd bas i primärvård och inom den psykiatriska specia-
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listvården. Det är viktigt att stärka och utveckla relationen mellan den psykiatriska och somatiska vården.
Den somatiska specialiserade vården utanför akutsjukhusen utvecklas. Mottagningar och dagvård inom specialistsjukvården, för barn och vuxna, och i vissa
fall vårdplatser med slutenvård utvecklas. De viktigaste strategierna för att bygga ut denna vård är införande av vårdval och utveckling av ersättningssystemen.
Alla akutsjukhus – med undantag av Nya Karolinska Universitetssjukhuset i
Solna – får ökade vårdvolymer. Trots detta krävs att patienter inom både öppen
och sluten vård med behov som inte nödvändigtvis behöver akutsjukhusets
kompetens och resurser omhändertas av andra vårdgivare.
Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är en stor satsning som kommer
att ha positiva effekter på hela regionen. En bärande idé för det nya akutsjukhuset är en stark integration och samverkan mellan sjukvård, klinisk forskning,
utveckling och utbildning. Den högspecialiserade vården i länet koncentreras i
största möjliga mån hit. Här finnas ett regionalt och nationellt uppdrag. Rikssjukvård kommer att bedrivas vid akutsjukhuset. Förutom att vara ett nytt och
internationellt konkurrenskraftigt sjukhus blir Nya Karolinska Universitetssjukhuset en betydelsefull del av en större helhet i utvecklingen av Life Science/Haga-staden.

4.2 Styrning av hälso- och sjukvården
Styrningen av hälso- och sjukvården sker genom avtal med vårdgivarna, genom
att ta till vara och utveckla kunskap till stöd för hälso- och sjukvården och genom kommunikation och dialog med vårdgivare och medborgare.
Styrningen av hälso- och sjukvården har utvecklats över åren. På 70-talet styrdes hälso- och sjukvården med detaljerade krav i den centrala budgeten. På 80talet inleddes en decentralisering med ökat inflytande för kliniker och mottagningar. Under 90-talet inleddes en utveckling av en beställar- och utförarmodell
som sedan successivt har förändrats. Beställaren styrde hälso- och sjukvården
främst via avtal inklusive uppdrag, uppföljning och ersättningsmodeller. Nu
sker en utveckling av beställarstyrningen med en integrering mellan avtalsstyrning och kunskapsstyrning.

4.2.1 Decentraliserad och kunskapsstyrd hälso- och sjukvård
Kunskapsstyrningen kommer i allt högre grad att integreras i vårdavtal för utveckling av Framtidsplanen. Grunden för kunskapsstyrning är en avvägning
mellan det vetenskapliga stödet – evidensen – för en viss medicinsk åtgärd och
dess kostnad. Det kan röra sig om diagnostik, utredning, vårdprogram eller behandling med läkemedel. Nyttan sätts i relation till kostnaderna för varje behandlad patient och för samhället som helhet. Stockholms läns läkemedels-
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kommittés arbete med att utarbeta rekommendationer till val och användning
av olika läkemedel i Kloka Listan samt arbetet med ordnat införande av nya metoder inom hälso- och sjukvårdarbetet inom Stockholms läns landsting via
granskning med (så kallade) HTA rapporter utgör praktiska exempel på detta.

4.2.2 Olika avtalsformer
Utveckling av avtal
När nya avtal tecknas, nya vårdval införs eller upphandlingar planeras måste
dessa utformas efter de förändringar av vården som följer av Framtidsplanen.
Nya avtal måste vara flexibla på sådant sätt att strukturer som behöver förändras inte är fastlåsta, samtidigt som stabila förutsättningar finns för vårdgivare
och beställare. När avtal med vårdgivarna tecknas sker det utifrån följande lagar:
■ Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval
■ Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar
■ Lag om läkarvårdsersättning (LOL) och Lag om ersättning för sjukgymnastik
(LOS), används för ersättningsetablering av läkare och sjukgymnaster som arbetar
enligt statliga taxan

Med den vård som drivs av landstinget i egen regi och som inte omfattas av
vårdval tecknas direktavtal.
Målsättningen är att så många vårdverksamheter som möjligt ska ha flerårsavtal. Det leder både till ökad kontinuitet för patienterna samt till att vårdgivarna
och beställaren får en längre planeringshorisont vilket medför att fokus flyttas
från avtalsförhandlingar till uppföljning och utvärdering. Avtal med privata
vårdgivare som är upphandlade eller som omfattas av vårdval är redan fleråriga.
Även huvuddelen av avtalen för vården i egen regi är idag fleråriga. Akutsjukhusen har fyraåriga avtal som sträcker sig fram till och med 2015. Den geriatriska
vården liksom huvuddelen av den psykiatriska vårdens avtal är tvååriga. Allmänpsykiatri för vuxna har dock ett ettårigt avtal där ambitionen är att teckna
fleråriga avtal från 2013. Avtal om hjälpmedel är fleråriga. För habiliteringen
eftersträvas en övergång till flerårsavtal, men tidpunkten beror på när överenskommelse om ett nytt ersättningssystem kan ske. Inom övriga avtalsområden
som berör mindre vårduppdrag sker övergång till flerårsavtal successivt. När
nya avtal tecknas är målsättningen att teckna fleråriga avtal. Under 2013 kommer därför i stort sett all vård ha fleråriga avtal.
Vårdval
Vårdval införs successivt inom allt fler vårdområden. Inriktningen är att all vård
där det är lämpligt ska omfattas av vårdval. Vårdval syftar till att utveckla patientens möjlighet att påverka sin vård och öka kvaliteten i vården genom att patienterna har möjlighet att välja var de vill få sin vård utförd. Vårdval är också
ett styrinstrument i arbetet att renodla akutsjukhusens verksamhet mot den
vård som kräver dess resurser och föra ut annan vård till andra vårdgivare. Med
nya vårdval inom den specialiserade somatiska vården kommer denna utveckling att stärkas.
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I tabellen nedan redovisas de 21 vårdområden som omfattas av vårdval och
inom vilka områden utveckling av vårdval pågår. Godkänt förfrågningsunderlag
(FFU) innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om krav och regler för vårdvalet med fastställt datum för när verksamheterna kan komma i
gång.
Införda vårdval

Vårdval som utvecklas

2008

2009

2010

2011

2012

FFU god‐
känd

FFU utarbe‐
tas

Utredning
om infö‐
rande av
vårdval

Barnavårds‐
central

Höft‐ och
knäledsplas‐
tikoperation

Förloss‐
ningsenheter

Vaccination

Specialise‐
rad gyneko‐
logisk vård

Avancerad
sjukvård i
hemmet
(ASiH)

Allergologi

Allmän
kirurgi

Barnmorske‐
mottagning/‐
mödravårds‐
central

Katarakt‐
operationer

Obstetrisk
ultraljuds‐
mottagning

Primär
hörsel‐
rehabilite‐
ring

Specialise‐
rad hud‐
sjukvård i
öppenvård

Specialiserad
palliativ
slutenvård

Barnmedicinsk
öppenvård

Första
linjens vård
för barn och
ungdomar
med psykisk
ohälsa

Fotsjukvård

Vaccination
pandemi,
upphörde
2010

Planerad
specialiserad
rehabiliter‐
ing inom
neurologi,
onkologi och
lymfödem

Specialise‐
rad ögon‐
sjukvård i
öppenvård

Specialise‐
rad sjuk‐
gymnastik

Klinisk neuro‐
fysiologi

Intern‐
medicin

Husläkar‐
verksamhet
med basal
hemsjukvård

Ögonbotten‐
fotografering,
ingår från
2012 i vårdal
ögonsjukvård

Specialist‐
tandvård för
barn och
ungdomar

Allmän
barn‐ och
ungdoms‐
tandvård

Specialise‐
rad öron‐,
näs‐ och
halssjukvård
i öppenvård

Neurologi

Psykosociala
insatser

Läkarinsatser
i särskilda
boenden för
äldre

Tandre‐
gleringsvård
för barn och
ungdomar

Ortopedi

Radiologi

Logoped‐
verksamhet

Primär‐
vårdsreha‐
bilitering

Reumatologi

Ryggkirurgi
Specialiserad
obesitas‐
behandling
Urologi

Upphandlingar
För vårdområden där vårdval inte är lämpligt är upphandlingar enligt LOU den
metod som används om vårdavtal ska tecknas med privata vårdgivare. Vid upphandlingar ska alltid kvalitetsaspekterna beaktas noggrant. Tydliga krav ska
ställas på att vårdgivarna uppfyller de kvalitetskrav som ställs på verksamheten.
Under 2012 har beslut fattats om upphandlingar där det nya vårdavtalet börjar
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gälla under 2013. Andra upphandlingar kommer att förberedas och beslut fattas
under 2013.
I tabellen nedan redovisas pågående och planerade upphandlingar.
Verksamheten startar under 2013

Senare start av verksamhet

Upphandling pågår

Beslut om FFU under 2012

Beslut om FFU under 2013
Förberedelsearbete under 2013

Basal hemsjukvård kvällar och nätter i
Nacka och Värmdö

In vitro fertilisering (IVF)

Bröstdiagnostiska tjänster

Geriatrisk vård vid sjukhusen i Nacka,
Bromma, Löwenströmska och Nynäs‐
hamn

Prioriterings‐ och dirigeringstjänster. Avser
prioritering och dirigering av ambulans,
akutbil mm.

Insatser för förskolebarn med autism

Intensivträning barn och ungdomar
med rörelsenedsättning

Uppsökande verksamhet för munhälsobe‐
dömningar och för utbildning av omvård‐
nadspersonal inom tandvården

IT‐plattform för användning i ambulans‐
sjukvården

Lokal öppen barn‐ och ungdomspsyki‐
atrisk vård Botkyrka

Ortopedteknisk verksamhet

Lokal öppen barn‐ och ungdomspsyki‐
atrisk vård i Rinkeby ‐ Kista och Spånga
‐ Tensta

Specialiserad mottagning för goda levnads‐
vanor

Psykiatrisk öppenvård för sydvästra
Stockholm

Språktolkservice

Psykiatrisk öppenvård, integrerad med
beroendevård för Järfälla och Upp‐
lands Bro

Verksamhet vid hjälpmedelcentral

Vårdguidens telefonitjänster

Geriatrisk vård vid sjukhusen i Dalen och
Handen

4.2.3 Beskrivningssystem
För att kunna följa förekomsten av hälsa och sjukdom i befolkningen behövs väl
utvecklade beskrivningssystem. Beskrivningssystemen kan användas för utveckling av ersättningsmodeller och som underlag för forskning, kvalitetsuppföljning och metodutveckling. Ersättningsmodellerna bygger på beskrivningssystemen och bidrar till en förbättrad styrning av hälso- och sjukvården.
Under 2013 fortsätter arbetet att införa nationella beskrivningssystem i vården.
Målsättningen är att alla vårdgrenar ska rapportera vårdkontakter enligt samma
regelverk. Nationella beskrivningssystem saknas dock för rapportering av vårdkontakter i primärvård och för andra vårdgivare än läkare, varför Stockholms
läns landsting tillsvidare måste använda egna beskrivningar i dessa delar.
För att säkerställa att prissättningen i vården är rimlig behövs tillgång till kostnadsdata för olika vårdkontakter, som till exempel KPP13. Det är idag enbart
inom den akutsomatiska vården som underlag finns tillgängligt. I kommande
avtal med vårdgivare ökar kraven på rapportering av data som möjliggör KPPberäkningar inom flera områden. Prissättningsmodellerna behöver även utvecklas ur fler avseenden. Detta arbete kommer att intensifieras under 2013. Samtidigt är det viktigt att det samlade administrativa arbetet för vårdgivarna hålls på
en rimlig nivå.
13

Kostnad Per Patient
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4.2.4 Ersättningsmodeller
De flesta verksamheter har idag en ersättningsmodell som består av tre delar:
en för uppdraget fast uppdragsersättning, en prestationsrelaterad ersättning för
utförd vård och en mindre målinriktad kvalitetsersättning. Utvecklingen går
mot att öka den målinriktade ersättningen och försök har påbörjats för att även
ge ersättning för uppnådda reslutat och bättre hälsoläge för patienterna.
Utarbetande av nya ersättningsmodeller sker i samband med att avtal tecknas
eller förlängs. Strävan är att ersättningsmodellerna ska utformas så att de stödjer vården att arbeta med kvalitet för patienten, hög produktivitet och vård på
rätt nivå. De ska också vara konkurrensneutrala, enkla att förstå och lätta att
hantera. Vårdgivarna ska ges möjlighet och stimuleras till utveckling och innovationer. Modellerna ska utformas på sådant sätt att möjligheterna till felaktiga
registreringar, kostnadsövervältring, missförstånd eller fusk minimeras.
En ny utmaning är att i ersättningsmodellerna skapa incitament som stöder utvecklingen av nätverkssjukvård och stärker arbetet i vårdkedjor, en annan är att
beskriva e-hälsotjänster så att de kan ersättas på ett adekvat sätt. Det arbete
som påbörjades 2012 för att ge förutsättningar till att utveckla ersättningsmodeller fortsätter. Syftet är att utveckla och i pilotstudier testa olika förslag till
nya ersättningsmodeller innan de breddinförs.
Finansieringen av vården ska vara tydligt kopplad till behandlingsresultat och
till utförda prestationer. I samarbete med Karolinska Institutet pågår ett arbete
för utveckling av ersättningsmodeller för värdestyrd vård. Under 2013 fortsätter
utvecklingen av en ersättning för värdestyrd vård av patienter med reumatoid
artrit och patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Inom det kommande vårdvalet för ryggkirurgi planeras ersättningen utformas
så att vårdgivaren får en bestämd ersättning för hela vårdepisoden. Risken för
undvikbara komplikationer för olika patientgrupper beaktas i prissättningen.
Vårdgivaren blir betalningsansvarig för sådana komplikationer. Ersättningen
kompletteras dessutom en ersättning baserad på patientupplevt hälsoutfall. Ett
år efter operation mäts variabler som exempelvis förändring i smärtnivå och
funktionsförmåga som jämförs med läget före operationen. Projektet bedrivs i
nära samarbete med vårdgivarna, Karolinska Institutet och det nationella kvalitetsregistret.
Husläkarmottagningarnas ersättningsmodell revideras från 2013. Utgångspunkten för den reviderade modellen är att resurserna i ökad utsträckning ska
fördelas utifrån patienternas vårdbehov och åtgärdens karaktär för att stödja ett
förbättrat omhändertagande av individer med stora vårdbehov. Mottagningarna
får med början från 2013 ersättning för vissa åtgärder som registreras enligt
KVÅ14. Successivt kommer detta att utökas.

14

Klassifikation av VårdÅtgärd
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Genom att pengarna i vårdval följer patientens val ökar patienternas inflytande.
Samtidigt ska vårdvalen utformas så att landstinget behåller en god kostnadskontroll. En kontinuerlig utveckling av produktivitet och effektivitet är avgörande för att hälso- och sjukvården ska klara sitt långsiktiga åtagande.

4.2.5 Kvalitetsuppföljning
Hälso- och sjukvården ska hålla en hög kvalitet och präglas av ett effektivt resursutnyttjande. Uppföljning och granskning ska säkerställa detta och att inga
oegentligheter förekommer med skattebetalarnas pengar.
Öppna jämförelser underlättar för patienterna att göra kunskapsbaserade val,
bidrar till kvalitetsförbättringar och ökar den demokratiska insynen. Inom flera
områden publiceras resultat från patientenkäter, väntetider och telefontillgänglighet. Inom områdena kataraktoperationer (gråstarr) och förlossningsvård redovisas även medicinska kvalitetsindikatorer och behandlingsresultat. Arbetet
att ta fram medicinska jämförelser, som fortsätter under 2013, kräver en lång
förankringsprocess med bland annat vårdgivare, brukarorganisationer och kvalitetsregister. Krav på resultat ställs i vårdavtalen där kvalitetsmått preciseras.
Uppfyllelse av vissa kvalitetsmått påverkar ersättningen till vårdgivarna där hög
måluppfyllelse kan ge en bonus och för låg måluppfyllelse resulterar i ett vite.
Stockholms läns landsting deltar i den nationella utvecklingen av öppna jämförelser som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Årligen redovisar SKL publikationen Öppna jämförelser där landstingen
jämförs med varandra. Den senaste publikationen omfattade 173 indikatorer.
Information om uppföljning av hälso- och sjukvården ges till patienter och invånare i olika kanaler. På Vårdguiden.se redovisas patienters erfarenhet av vården utifrån patientenkäter, telefontillgänglighet och vissa medicinska kvalitetsindikatorer. På Stockholms läns landstings hemsida samlas rapporter som ger
inblick i hur länets patienter upplever bemötandet, tillgängligheten och vården
som helhet samt rapporter om tillgänglig vård. För att förbättra tillgängligheten
till öppna jämförelser lanserar landstinget under 2013 en ny tjänst som möjliggör ett fritt presentationssätt med publicering i mobiltelefon, som ett komplement till Vårdguiden och Stockholms läns landstings hemsida.
Under 2013 fortsätter uppbyggnaden av Kvalitetsregistercentrum Stockholm
(QRC Stockholm), vilket är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och
Stockholms läns landsting. QRC Stockholm riktar sig till vårdgivare, registerhållare och forskare som vill utveckla och använda nationella kvalitetsregister för
uppföljning och kvalitetsutveckling. QRC Stockholm har ansvar för samverkan
mellan kvalitetsregistren i länet. Centrumet bidrar till utveckling av patientens
delaktighet, förbättringar av vårdens processer och resultat samt främjar den
bioteknologiska och kliniska forskningen. Syftet är att samordna kvalitetsregisterarbetet i landstinget för att utveckla användningen av kvalitetsregister som
en del i förbättringsarbetet. Inom cancerområdet har sedan tidigare Onkologiskt
centrum (OC) och nu regionalt cancercentrum (RCC) ansvaret för att bygga ut
och vidareutveckla kvalitetsregister.
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4.2.6 Avtalsuppföljning
De vårdavtal som Stockholms läns landsting har tecknat följs upp och granskas i
enlighet med den strategi med därtill hörande handlingsplan som tagits fram
för uppföljning och granskning. Inga oegentligheter med skattebetalarnas pengar får förekomma i Stockholms läns landsting - nolltolerans gäller. Då avtalsuppföljningen, signalsystemen eller stickprovskontrollerna indikerar fel och
brister tas en åtgärdsplan fram och det kan bli aktuellt med fördjupade uppföljningar eller revisioner.
Uppföljning sker löpande inom alla vårdområden enligt de uppföljningsplaner
som är en del av avtalen. Avtalsuppföljningen omfattar den löpande uppföljningen med månatlig uppföljning av produktion, tillgänglighet och ekonomi via
fakturor och statistik ur de gemensamma vårddatabaserna. Uppföljningen ska
säkerställa att vårdgivaren fullgör sitt uppdrag enligt avtalet med en hög tillgänglighet, hög kvalitet och delaktighet samt hög effektivitet. Kontinuerlig utveckling av rutiner och signalsystem är prioriterade områden liksom analys av
hälso- och sjukvårdens resultat. Särskilda uppföljningsmöten sker med vårdgivarna minst en gång per år.
Fördjupade uppföljningar görs av enskilda vårdgivare och på systemnivå. Revisioner sker idag när det finns särskilda skäl, men de kommer under 2013 att
utökas med stickprovsgranskningar. En revision innefattar i normalfallet
genomgång av relevanta verksamhetsdokument, intervjuer med nyckelpersoner
samt journalgranskning. Revisioner sker både som del av den årliga revisionsplanen och på förekommen anledning.
Dokumentationen av uppföljning och granskning utvecklas för att ge god insyn
för allmänhet och media. Dokumentation som görs vid den löpande avtalsuppföljningen utgör underlag vid eventuella tvister med vårdgivare som inte levererar enligt avtal. Detta skärper ytterligare kraven på dokumentationens kvalitet.

4.2.7 Styrning av patientflöden och stöd i vårdprocessen
En effektiv och tillgänglig vård med god kvalitet kräver att patienten får rätt
vård på rätt plats i rätt tid. Vårdstrukturen ska vara välkänd av alla aktörer. Patienten ska ha möjlighet att välja vårdgivare utifrån sina behov och förutsättningar och vara med och påverka sin vård. För att uppnå en effektiv användning
av vårdens kompetenser och resurser och där patienterna lätt hittar rätt i vården föreslås nedanstående strategier.
•

Enhetliga termer och begrepp
Termer och begrepp som rör vårdens alla delar måste fastställas och konsekvent
användas i hälso- och sjukvården, såväl externt som internt. Särskilda insatser
för detta görs 2013.

•

Fortsatt utveckling av stödsystem för remisser och vårdprogram
Utveckling av remisshanteringen fortsätter under 2013. Möjligheterna prövas att
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länka samman det kommande e-remissystemet med VISS (Vårdinformation
Storstockholm) för att underlätta att remisser skickas till rätt kompetensnivå.
•

Samordna och utveckla patientkommunikation
Kommunikationen ska stödja enklare och snabbare kontakt med hälso- och
sjukvården. En modell utvecklas som ska säkerställa att kommunikation och
tjänster utformas efter invånarnas och patienternas behov. Specifik information
utvecklas för enskilda patienter och närstående och deras sjukdom och det fortsatta vårdförloppet.

•

Utveckla hänvisningsverktyg
Vårdguiden med dess kanaler är patienternas första ingång till vården. Här finns
information, rådgivning och hjälp till kontakt med hälso- och sjukvården, dygnet
runt året om. Väl fungerande hänvisning förutsätter ett beslutsstöd, en utbudskatalog där information om alla vårdgivares aktuella tillgänglighet och vårdutbud
finns utvecklas därför och tas i drift 2013.

•

Stöd till grupper med stora och återkommande vårdbehov
Projektet Aktiv hälsostyrning15 där vårdcoacher hjälper patienter med stora och
återkommande behov har gett många positiva erfarenheter. Konceptet utvecklas
under 2013 med insatser för nya behovsgrupper, till exempel multisjuka äldre,
psykisk sjuka samt personer som inte har svenska som modersmål.

•

Incitament för att minska återinläggningar
Det händer att patienter som skrivits ut från akutsjukhus efter kort tid måste läggas in igen. I samarbete med husläkare, geriatrik, ASiH och kommunernas vård
och omsorg kan detta med hjälp av god planering ofta undvikas. En uppföljning
görs under 2013 av återinläggningar på akutsjukhusen och hur de kan undvikas.

•

Utveckling av e-tjänster för patienter
Utvecklingen fortsätter under 2013 av olika former av e-tjänster som ger patienter möjlighet att själva rapportera värden och hälsostatus, få stöd i sin egenvård
och få bättre förutsättningar att ta ett större ansvar för sin hälsa. Självservicetjänster fortsätter att införas där patienten till exempel själv kan boka tid, följa
sin remiss och rapportera värden.

Prioriterade områden:
■ Utveckla beställarstyrningen genom att avtalsstyrningen med uppdrag, uppföljning
och ersättningsmodeller tydligare kompletteras med kunskapsstyrning

■ Utforma nya vårdavtal efter de förändringar av vården som följer av Framtidsplanen i syfte att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvård utanför akutsjukhusen

■ Fortsatt utveckling av e-tjänster till patienter och vårdgivare

15
Aktiv hälsostyrning (AHS) är ett tillfälligt, individanpassat stöd som utförs av en specialutbildad sjuksköterska, även kallad
vårdcoach. Se vidare avsnitt 5.9.2
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5 Inriktning 2013 (20142015) för utveckling av hälso- och sjukvården
5.1 En lätt nåbar och tillgänglig vård för alla
invånare
Hälso- och sjukvården ska vara lätt att komma i kontakt med och även i övrigt
präglas av hög tillgänglighet. Med det avses till exempel korta väntetider, hög
telefontillgänglighet, enkla kontaktvägar och information anpassad till var och
ens förutsättningar och behov. Alla invånare ska ha samma möjligheter att få
tillgång till god hälso- och sjukvård.
Tillgängligheten mäts utifrån vårdgarantins gränser vilket innebär kontakt med
husläkare samma dag, läkarbesök hos husläkare inom fem dagar, besök inom
den specialiserade vården inom 30 dagar och behandling inom den specialiserade vården inom 90 dagar. Under 2012 utvecklas tillsammans med vårdgivarna ett system för automatiserad inrapportering till Stockholms läns landsting av
väntetiden till husläkare. Förutsatt att utvecklingen är framgångsrik kommer
automatisk inrapportering att inledas under 2013.
I avtalen för akutsjukhusen finns tydliga krav på att tillgängligheten ska vara i
enlighet med vårdgarantin. Modellen med fleråriga avtal med akutsjukhusen
skapar bättre förutsättningar för dem att långsiktigt arbeta med verksamhetsutveckling och effektiviseringar. När akutsjukhusen uppfyller kraven på tillgänglighet inom vårdgarantins gränser utfaller bonus. Om kraven inte uppfylls utfaller vite för varje patient vars väntetid överstiger vårdgarantigränsen. Om patienten vänder sig till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Vårdgarantikansli påförs
akutsjukhuset den faktiska vårdkostnaden för dessa patienter. Akutsjukhusen
har i avtalen för 2012 till 2015 en väsentligt utökad informationsplikt om vårdgarantin gentemot patienterna. För övriga vårdgivare inom somatisk specialistvård kommer åtgärder i form av översyn av pris och volymer, tydligare uppföljning av leverans av både grund- och tilläggsbeställningar samt överföring av
beställda volymer till annan vårdgivare om beställd vårdvolym ej utförts att
genomföras. Det kommer även att ske en vidareutveckling av tillgänglighetskrav
i vårdavtal och förfrågningsunderlag enligt LOV.
Inom psykiatrin kommer korta väntetider och hög tillgänglighet till psykiatrisk
specialistvård att ha fortsatt hög prioritet. Bonus och viten kopplade till vårdgarantins målnivåer utvecklas och det sker fortsatt aktiv och fortlöpande uppföljning av hur vårdgivarna uppfyller vårdgarantin.
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För att undvika att vårdköer uppstår i onödan är det viktigt att remisser till specialistvård skickas till rätt specialistnivå enligt LEON-principen. Det finns behov
av ett utvecklat samlat remittentstöd för vårdgivare.
Kommunikationen med länets invånare ska stödja enklare och snabbare kontakt
med hälso- och sjukvården och göra det lättare att välja hälso- och sjukvård.
Vårdgivarna ska ges konkret underlag för sin dialog med patienten i form av
tryckt eller digitalt material, och med inriktning på hur Vårdguiden kan användas i patientmötet.
Arbetet med att successivt förbättra kommunikationen om vårdgarantin och
Vårdgarantikansliet samt hur patienten hittar den önskade vården med kortast
väntetid och hur man väljer hälso- och sjukvård som passar bäst utifrån det
egna behovet fortsätter. En extern informationskampanj om patientens rättigheter och valmöjligheter genomförs, som bland annat innehåller en uppdaterad
broschyr om rättigheter inom sjukvården.
Alla invånares rätt till god vård
Det är viktigt att alla invånare ges samma möjlighet att få tillgång till hälso- och
sjukvård. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska integreras i det dagliga
arbetet. Arbetet med jämställd och jämlik hälso- och sjukvård inriktas på kartläggning, analys, implementering av handlingsprogram och verksamhetsutveckling. Det görs kontinuerligt fördjupade uppföljningar av hälso- och sjukvårdens
insatser för att belysa vårdens kvalitet och effektivitet. Dessa baseras på statistik
som presenteras könsuppdelat och beskrivs ur ett jämlikhetsperspektiv. Baserat
på könsuppdelad statistik redovisas kvinnors och mäns vårdkonsumtion, diagnosfördelning samt publika jämförelser över patientnöjdhet. Inom ramen för
Sveriges Kommuners och Landstings projekt Hållbar Jämställdhet planeras
fortsatta satsningar för att ta fram kunskapsunderlag och analyser av könsskillnader inom bland annat läkemedelsanvändningen.
Under 2013 till 2014 kommer vårdgivare att erbjudas utbildning/ kompetenshöjning i HBT-policyn för att kunna ge likvärdig behandling och bemötande till
alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuelläggning. Vårdgivaren ges stöd i att ta
fram dokumenterade rutiner för bemötande, synliggörande och kompetens
kring patienter med HBT-identitet i enlighet med landstingets HBT-policy.
För att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig för alla invånare genomförs
också en kunskapshöjande satsning för grupper där kunskapen om hur vården
fungerar är låg.
Kommunikationen till mångkulturella grupper och med personer som har funktionsnedsättning ska stärkas. Tillgängligheten till vården ska också öka genom
ökad användning av sociala medier som kanal. Beslut om hälso- och sjukvården
som berör många patienter och vårdgivare ska kommuniceras snabbt, begripligt
och attraktivt till invånare, vårdgivare och medier.
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Prioriterade områden:
■ Öka tillgänglighet till somatisk specialistvård på och utanför akutsjukhusen
■ Utveckla ett samlat remittentstöd i syfte att styra remisser till optimal vårdnivå
■ Stärka patientens tillgång till information om rättigheter och valmöjligheter inom
vården

5.2 Patientsäkerhet
Vården som ges till patienter i Stockholms läns landsting ska vara säker. Målsättningen för hälso- och sjukvårdens arbete för en ökad patientsäkerhet är att
inga patienter ska drabbas av vårdskador - nollvision.
Stockholms läns landsting deltar sedan 2007 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med förbättrad patientsäkerhet samt i den nationella patientsäkerhetssatsning som överenskommits mellan staten och SKL för perioden
2011 till 2014. Överenskommelsen med staten utgår från den nya patientsäkerhetslagen och syftar till att, med ekonomiska incitament och med patienten i
centrum minska antalet vårdskador. Satsningen omfattar all vård som finansieras av landstingen oavsett aktör. Arbetet i Stockholms läns landsting går under
benämningen Patientsäkerhetsmiljarden.
Enligt den statliga överenskommelsen Patientsäkerhetsmiljarden kommer ambitionsnivån för patientsäkerhetsarbetet att höjas under kommande år och de
målsättningar som gäller för 2012 kan komma att skärpas för 2013 och 2014.
Under 2013 kommer följande särskilt resurskrävande insatser att genomföras:
■ Införande och bred användning av Nationell patientöversikt (NPÖ)16
■ Införande av infektionsverktyget vid akutsjukhusen kommer att påbörjas efter
genomförda och utvärderade piloter inom något/några verksamheter samt
■ Insatser för att minska överförskrivning av antibiotika i öppenvården med tio
procent per år, vilket inkluderar att följa, analysera och återkoppla uppgifter om
antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning till vårdgivare samt att utarbeta
lokalt anpassade rekommendationer för antibiotikabehandling och profylax med
bevakning av följsamheten till dessa
Bland andra insatser som genomförs inom ramen för Patientsäkerhetsmiljarden märks fortsatt arbete med patientsäkerhetsberättelser och strukturerad
journalgranskning, uppföljning av vårdgivarnas arbete med utveckling av patientsäkerhetskulturen, minskad trycksårsförekomst, ökad följsamhet till basala
hygienrutiner och klädregler samt minskning av överbeläggningar.
Andra viktiga satsningar som fortsätter under 2013 är användandet av Trygghetskvittot och TUFF-satsningen (förebyggande av trycksår, undernäring och
16

Se även avsnitt 5.3 eHälsa och strategisk IT
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fall) samt fördjupade satsningar när det gäller vårdrelaterade infektioner utifrån
det handlingsprogram som tagits fram. Arbetet med att minska läkemedelsrelaterade problem fortsätter med särskilt fokus på äldre med många läkemedel.
Områden där patientsäkerheten ska ses över är användning av strålning vid utredning och behandling, användning av medicinska gaser samt försäkringsmedicin.
För att uppnå nollvisionen och klara kraven i Patientsäkerhetsmiljarden ska
vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete stödjas genom bland annat utbildningsinsatser och spridning av goda exempel via till exempel Patientsäkerhetsdagarna.
Uppföljning är ett fortsatt prioriterat område och en särskild uppföljning och
utredning av extremt kostsamma patienter (kostnadsytterfall) ska genomföras.
En stor andel av dessa patienter har drabbats av komplikationer eller skador
som kan vara undvikbara. Utredningen ska fastställa hur stor andel av dessa
kostnadsytterfall som är undvikbara och hur ersättningen för dessa ska hanteras.
Prioriterade områden:
■ Fortsätta arbetet för att klara kraven i överenskommelsen mellan staten och SKL
- Patientsäkerhetsmiljarden

■ Genomföra handlingsplan - Vårdrelaterade infektioner
■ Följa upp och genomföra utredning av kostnadsytterfall, inklusive utarbeta förslag till ersättningsmodell

5.3 eHälsa och strategisk IT
För att ge säker tillgång till relevant information för vårdens alla aktörer och för
att kunna samordna patientens vårdprocesser behöver eHälsa vara en central
och integrerad del i hela hälso- och sjukvårdsstrukturen. Det övergripande målet är att öka patienternas delaktighet i vården samt bidra till en låg kostnadsutveckling genom utveckling och införande av elektroniska tjänster såväl för
invånare och patienter som för vårdgivare.
Gemensam informationsinfrastruktur
Några viktiga utgångspunkter för utvecklingen av eHälsa är att stärka en väl
fungerande informationsinfrastruktur, möjliggöra för andra aktörer att utveckla
eHälsa samt att fortsätta arbetet att utveckla tjänster med landstinget som huvudman. En väl fungerande informationsinfrastruktur innehållande nationella
och regionala tjänster möjliggör övergångar i vården, uppföljning, transparens
och ökade möjligheter till patientval bland en mångfald av vårdproducenter.
Exempel på utvecklingsinitiativ som bidrar till att uppfylla ovan nämnda intentioner är gemensam informationsinfrastruktur i landstinget för anslutning av
journalsystemen till den öppna regionala tjänsteplattformen.
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För att tredje part ska kunna bidra till eTjänsteutvecklingen förutsätter detta att
en öppen regional tjänsteplattform finns på plats med etablerade standarder,
informationsmodeller och termbanker. Tjänsteplattformen beskriver hur olika
initiativ på nationell och regional nivå kopplar mot de enskilda vårdsystemen
och andra källsystem. Den möjliggör att man kan utveckla nya tjänster med data
från befintliga IT-lösningar utan att behöva samla dessa data i ett centralt lager.
Plattformen innehåller en säkerhet som är betydligt större än den som bankerna
har. Detta för att säkerställa att privatpersoners integritet skyddas. Patienter
ska vara säkra på att ett utlämnande av hennes information sker med en känd
part och att informationen ej kan avlyssnas på vägen. Under 2013 ska alla vårdgivare använda e-tjänstekort för att uppfylla kraven på säker inloggning.
Genom en samlad och aktuell information om vårdutbudet som är tillgängligt
för både vårdgivare samt patienter och invånare möjliggörs styrning av patientströmmar och snabbare omställningar av vården för att möta framtida behov.
Detta skapar även förutsättningar för effektivitet, flexibilitet och kvalitet i hälsooch sjukvården. Ett arbete startar för att skapa och samla information som på
ett systematiskt sätt beskriver vårdverksamheters funktion och informationsbehov, vilket även ska stödja det nationella arbetet inom eHälsa. Under 2013
kommer Stockholms läns landsting även att ta fram en katalogstruktur kring
vårduppdrag, -utbud och -sortiment.
E-hälsotjänster för invånarna
Stockholms läns landsting har under de senaste åren utvecklat flera E-hälsotjänster som blivit till nationella tjänster med gemensam finansiering, till exempel Mina vårdkontakter. Under budgetperioden 2013 till 2015 kommer denna
utveckling att fortsätta. Ett exempel på en tjänst som kommer att levereras i
slutet av 2013 är den nationella tjänsten Mina Vårdflöden.
Under 2012 kommer CeHis17 fatta beslut om hur den fortsatta utvecklingen och
förvaltningen av de nationella invånartjänsterna för samtliga landsting och regioner ska hanteras. Det innebär att Stockholms läns landsting från och med
den 1 januari 2013 kan få detta uppdrag. Uppdraget finansieras av gemensamma medel via CeHis. Om detta blir verklighet skulle det innebära att Vårdguidens koncept och tjänster under 2013 successivt integreras i det nationella konceptet för invånartjänster.
Vårdguiden på telefon
Den nya upphandlingen av Vårdguiden på telefon slutförs under 2013. Uppdraget kommer att utökas med bland annat tidbokningstjänster, uppföljningssamtal, trepartsamtal med tolk, ombud för användning av eHälsa och stöd för
kommunernas vård och -omsorgsverksamheter.
eTjänster för vårdgivarna
Stockholms läns landsting kommer under 2013 att fortsätta möjliggöra och stimulera till införande av nationellt framtagna lösningar såsom Nationell Patient17

Center för eHälsa I Samverkan
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översikt (NPÖ) och infektionsverktyget. Införande av NPÖ gör det möjligt för
behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation
som registrerats hos såväl andra vårdgivare som kommuner.
Prioriterade områden:
■ Skapa samlad och aktuell information om vårdutbudet som görs tillgängligt för
patienter, invånare och vården

■ Fortsätta utveckla utbudet och funktioner invånartjänster för förbättrad tillgänglighet, delaktighet och effektivitet

■ Möjliggöra och stimulera till införande av nationellt framtagna lösningarna i
samarbete med andra aktörer

5.4 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och
smittskydd
Under 2013 fortsätter genomförandet av prioriterade insatser enligt handlingsplanen till landstingets folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012 till 2014 och
Folkhälsorapport 2011. Huvudstrategierna i handlingsplanen är att arbeta för en
mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, att samverka kring hälsa med andra
aktörer i länet och att arbeta med hälsofrämjande kommunikation.
Under våren 2012 har verksamheten för folkhälsovetenskaplig kunskap, metodutveckling och utvärderingsmetodik överförts från Karolinska institutet till
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och tre centrumbildningar har bildats
för verksamheten. Under kommande år utvecklas uppdraget till dessa centrumbildningar i nära dialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Den medicinska kunskapsorganisationen används på olika sätt för att sprida
kunskap och implementera arbetssätt för det hälsofrämjande arbetet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder implementeras,
vilket innefattar utveckling av strategier och metoder, kommunikation och utbildning, vårdavtal och uppföljning.
Stockholms läns landsting fortsätter sitt aktiva medlemskap i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård.
De första nya specialistmottagningarna för goda levnadsvanor öppnas under
hösten 2013. Målet är att inrätta en mottagning i norra länsdelen, en i södra
länsdelen och en Stockholms stad. Målgruppen är patienter med omfattande
behov av hälsofrämjande insatser.
Riskbruksarbetet inom Beroendecentrum, CeFam och STAD utvecklas och samordnas. Utbildningsinsatserna för personal inom framför allt primärvården om
riskbruk och rådgivning fortsätter. Särskilda tilläggsavtal avseende befolkningsinriktade hälsofrämjande insatser tecknas med sex vårdcentraler. Stödet till del-
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tagande vårdcentraler förstärks och en vetenskaplig utvärdering av process och
effekt påbörjas.
Implementering av Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 till 2013 fortsätter med prioritering mot barn samt en särskild satsning mot den psykiatriska
vården framför allt i områden med stor ohälsa och övervikt och fetma. Handlingsprogrammet förlängs och föreslås gälla även åren 2014 till 2018. Utbildningsinsatser och stöd till vårdgivare kring förskrivning av Fysisk aktivitet på
recept (FaR) fortsätter. Det innebär en fortsatt satsning på primärvården och en
ökad satsning på utbildning inom den psykiatriska vården samt akutsjukhusen.
Samverkan med andra aktörer i folkhälsoarbetet, som länets kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar utvecklas och stärks för att ytterligare
förbättra folkhälsan i länet.
Utveckling av det förebyggande arbetet för att motverka spridning av hiv och
sexuellt överförda infektioner och kring oönskade graviditeter fortsätter. I arbetet ingår kunskaps- och expertstöd inom området sexualitet och hälsa, utveckling och spridning av målgruppsanpassade metoder, utbildnings- kommunikations- och samordningsinsatser samt kondomdistribution till prioriterade målgrupper. Arbetet följer den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra
smittsamma sjukdomar. Arbete påbörjas under året för att ta fram en övergripande strategi för sexuell hälsa. Implementering av landstingets HBT-policy
fortsätter.
Inom smittskyddsområdet är smittspårning grundstenen i arbetet för att minska smittspridningen av såväl sexuellt överförbara sjukdomar som multiresistenta bakterier. Det finns indikationer på brister i hanteringen av smittspårning av
sexuellt överförbara sjukdomar vid enheter där detta är en sällan förekommande uppgift. Det finns också konstaterade brister i smittspårningen av multiresistenta bakterier på akutsjukhus. Under 2013 utvecklas nya strategier för att utveckla och förbättra smittspårning, framförallt inom primärvården. Det kan till
exempel innebära att centralisera smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar.
Andelen individer i medicinska riskgrupper som årligen influensavaccineras ska
öka. Målsättningen för 2013 är att minst 75 procent av länets pensionärer influensavaccineras och av yngre personer som tillhör riskgrupp ska antalet vaccinerade öka med minst tio procent jämfört med 2012.
Andelen asylsökande och anhöriginvandrare eller anknytningsfall som genomgår en hälsoundersökning ska öka under 2013. Tidig diagnos av svåra smittsamma sjukdomar som tuberkulos, hiv och hepatit hos personer som är nyanlända till Sverige och avser att bosätta sig i landet ökar chansen för dessa personer att uppnå en framtida god hälsa.
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Prioriterade områden:
■ Genomföra prioriterade insatser enligt handlingsplanen för folkhälsa Handling för
hälsa 2012–2014, inklusive implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder

■ Implementera Stockholms läns landstings HBT-policy
■ Utveckla strategier för förbättrad smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar
och multiresistenta bakterier

5.5 Primär hälso- och sjukvård
Den primära hälso- och sjukvården - husläkarverksamhet, närakuter, BVC,
MVC, primärvårdsrehabilitering och hemsjukvård - utgör basen i sjukvårdssystemet och inkluderar vård som omfattar allt från akut omhändertagande till
långsiktiga vårdkontakter. Kommuner och landsting delar vårdansvaret för flera
viktiga patientgrupper. Genom att bland annat kommunernas sjukvårdsåtagande ökar i omfattning kommer dessa i allt större utsträckning vara i behov av
medicinsk kompetens.
Genomförandet av Framtidsplanen kommer att kräva nya arbetssätt och en utveckling av teamarbetet inom den primära hälso- och sjukvården. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas patientgrupper som har en nedsatt kapacitet att tillägna sig information och valmöjligheter, till exempel multisjuka äldre, patienter
som är socialt utsatta eller patienter med kognitiva funktionshinder. Arbetet
med att vidareutveckla den primära hälso- och sjukvården som en väl fungerande bas i det framtida sjukvårdssystemet kommer under 2013 att särskilt fokuseras på husläkarverksamheten.
Husläkarverksamheten har ansvar för den hälso- och sjukvård som inte kräver
akutsjukhusens eller andra vårdgivares kompetens och resurser och ska fungera
som patientens vägledare i hälso- och sjukvårdssystemet. För att husläkarverksamheten i ännu högre grad ska bli det naturliga och självklara förstahandsvalet
för befolkningen ska bland annat informationen till befolkningen utvecklas genom att Vårdguiden och dess kanaler löpande informerar om vårdutbudet samt
de vårdtjänster som erbjuds av länets husläkarmottagningar.
Ökad kunskaps- och ekonomisk styrning
Husläkarmottagningarna ska omhänderta patienter inom ramen för vad som
ingår i den allmänmedicinska specialistkompetensen. Gränsdragningen mellan
den allmänmedicinska och övriga specialistkompetenser ska förtydligas för att
underlätta överföringen av öppenvårdsbesök från akutsjukhusen. Detta görs i
arbetet med regionala och lokala vård- och handlingsprogram, till exempel i
VISS.
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Ersättningsmodellen för husläkarmottagningar utvecklas under 2013:
-

Samverkan med kommuner/stadsdelar och andra myndigheter stimuleras genom särskild ersättning

-

För att differentiera besöksersättningen utifrån patientens behov av vård ska
särskild ersättning utgå för fler resurskrävande insatser i husläkarverksamheten

-

Husläkarverksamhetens hälsofrämjande arbete stimuleras genom att ersättning
utgår för vissa åtgärder som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

-

En särskild stimulansersättning utgår till husläkarmottagningar för kompetenshöjande utbildningar

Husläkarverksamheten kan med rätt förutsättningar ta ett större helhetsansvar
för sina listade patienter. Ett första steg i denna riktning tas 2013 genom den
reviderade ersättningsmodellen. Under 2013 utreds vidare hur husläkarverksamhetens uppdrag kan förtydligas och hur ersättningsmodellen ska utvecklas i
framtiden för att stimulera denna utveckling. Inriktningen är att därefter
genomföra ett projekt vid några husläkarmottagningar med syfte att pröva en
alternativ modell för att stimulera husläkarverksamhetens helhetsansvar för de
listade patienternas behov av hälso- och sjukvård.
Husläkarverksamheten ska bedrivas utifrån ett enhetligt uppdrag som är anpassat till de planerade förändringarna i Framtidsplanen. Avtalsuppföljningen ska
utvecklas för att säkerställa att alla mottagningar fullföljer detta uppdrag.
Akut omhändertagande inom den primära hälso- och sjukvården
Strukturen för det akuta omhändertagandet i den primära hälso- och sjukvården är idag otydlig. Vissa närakuter ingår som uppdrag i husläkarverksamheten
och andra närakuter bedrivs av andra vårdgivare. Till det kommer att närakuterna har olika uppdrag, öppethållandetider, ersättningsmodeller och tillgång
till medicinsk service. Därför kommer en översyn att genomföras i enlighet med
uppdraget i Framtidsplanen med syfte att identifiera åtgärder som tydliggör
strukturen och i större utsträckning styr mot ett akut omhändertagande inom
den primära hälso- och sjukvården. Detta ökar också förutsättningarna för en
ambulansstyrning till mottagningarna i de fall patienter i behov av en läkarbedömning inte behöver akutmottagningens resurser. Som del i arbetet med att
öka bassjukvårdens omhändertagande av patienter som insjuknar akut har
uppdraget för länets jourläkarbilar förändrats med tydligare krav på ett ökat
antal medicinska bedömningar i hemmet. Denna förändring förväntas öka befolkningens tillgänglighet till medicinska bedömningar i hemmet och på så sätt
avlasta akutsjukhusens akutmottagningar.
Överföring av hemsjukvård till kommunerna
Det gemensamma arbetet mellan landstinget och Kommunförbundet Stockholms län gällande ett gemensamt huvudmannaskap för hemsjukvården som
går under namnet Hemsjukvård 2015 kommer fortsätta under 2013. Arbetet
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kommer att utgå från den målsättning som formulerats för arbetet och det beslut som huvudmännen inför 2013 kommer att fatta angående innehåll och omfattning för den hemsjukvård som ska byta huvudman. Därefter kommer nivån
på skatteväxlingen att utredas för ställningstagande av huvudmännen senast 31
december 2013. Bedömningen är att en förändring av hemsjukvården kan
genomföras från och med 2015.
Prioriterade områden:
■ Anpassa förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet till de planerade förändringarna i Framtidsplanen med fokus på att öka incitamenten till ett gott omhändertagande av resurskrävande patientgrupper
■ Genomföra en översyn med syfte att identifiera åtgärder som i större utsträckning
styr mot ett akut omhändertagande inom den primära hälso- och sjukvården
■ Prova en alternativ modell för att stimulera husläkarverksamhetens helhetsansvar
för de listade patienternas behov av hälso- och sjukvård vid några vårdcentraler

5.6 Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
I enlighet med Framtidsplanen ska barnsjukvården tydligare renodlas i högspecialiserad respektive specialiserad vård avseende såväl öppen som sluten vård,
och med detta som grund ska vårdstrukturen för barn och unga utvecklas. I detta ingår även att hantera frågan om det akuta omhändertagande av målgruppen
samt bearbeta förslag kring nya åldersgränser inom barnsjukvården och ett mer
utvecklat omhändertagande av ungdomar inom den barnmedicinska specialiteten. När det gäller den öppna specialiserade barnsjukvården ska omhändertagandet av barn i ökad utsträckning ske utanför akutsjukhusen. I utvecklingen av
vårdstrukturen ingår också att identifiera patientgrupper som kan överföras till
den öppna specialiserade barnsjukvård som är verksam utanför akutsjukhusen.
Det kommer också att utredas om det finns vård inom den specialiserade barnoch ungdomsmedicinska öppenvården som kan överföras till husläkarverksamheten. För att möjliggöra utflyttningen av vård krävs en överföring av kompetens till vårdgivare utanför akutsjukhusen. Dessa frågor kommer att hanteras
inom ramen för det arbete som görs i samband med att uppdraget vid akutsjukhusens barnkliniker utvecklas.
Alla barn under ett år ska erbjudas att träffa en barnläkare. Uppdraget för de
barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna kommer därför att utvidgas i
samband med att vårdval införs under 2013. Uppdraget kommer att omfatta
akut sjuka barn upp till ett år, en utökning av nuvarande åldersgräns med sex
månader. Mottagningarna kommer vidare att få ett tydligare ansvar för barn
och ungdomar med psykisk ohälsa samt för patienter med övervikt och fetma.
Barnhospice Lilla Erstagården som startade 2011 behöver utöka de provisoriska
lokalerna för att klara den ökade efterfrågan. En långsiktig lösning för permanenta lokaler kommer att beslutas under 2013.
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Barn och ungdomar med psykisk ohälsa
Det pågår ett utredningsarbete i syfte att förbättra tillgängligheten och förtydliga första linjens vårdstruktur för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Förutsättningarna för att det ska bli ett eget vårdvalsområde utreds samtidigt. Arbetet kan komma att kopplas till diskussionen om innehållet vid de större mottagningarna för barnmedicinsk öppenvård som blir vårdval under 2013.
En särskild problematik som har uppmärksammats inom området psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är spelmissbruk. En kartläggning av förekomsten
av spelmissbruk och vilka behov av vård och behandling som finns färdigställs
under 2013, och kommer att ligga till grund för att ta fram förslag till åtgärder.
Ungdomar har i dag en ökad kunskap kring och ställer allt högre krav på information, tillgänglighet och valfrihet inom vården. Ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll i det preventiva arbetet kring ungdomars hälsa. Trycket på
helg- och kvällsöppna ungdomsmottagningar ökar. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med ökad tillgänglighet och förbättrade öppettider efter skoltid.
Under 2013 utvärderas de försöksverksamheter med lördagsöppet som genomförs under 2012.
Samarbetet mellan landstingets och kommunernas verksamheter är viktigt när
det gäller barn- och mödrahälsovården. Nära samarbete, ibland kombinerat
med samlokalisering som vid familjecentraler, bidrar till en bättre vård för barnen och ett stabilare föräldrastöd. Den ersättningsmodell för barnhälsovård
som infördes 1 april 2012 ger större möjligheter att ge mer riktat stöd till familjer med särskilda behov. För BVC innebär det en ökad tolkersättning och att
besök av barn över 16 månader ersätts med en besöksersättning. Ett utvecklingsområde är att tidigt hitta kvinnor som upplever en nedstämdhet efter förlossningen och erbjuda vård. BVC fångar upp behoven hos kvinnor genom
strukturerade frågor i så kallat EPDS18-formulär och samtalsstöd erbjuds vid
behov. BVC får särskild ersättning för detta arbete. Under 2013 utvärderas om
ersättningsmodellen har fått förväntade effekter.
Det finns ett fortsatt stort behov av fördjupad utredning av barn med misstänkt
ADHD och autismspektrumtillstånd. De senaste årens satsningar på neuropsykiatriska utredningar har lett till att fler barn med dessa diagnoser har upptäckts. Det har medfört ett ökat behov av tillgång till behandling och kognitivt
stöd inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården och habiliteringen.
För att hjälpa det ökade antalet barn med koncentrations- och uppmärksamhetsproblem, som kan ha neuropsykiatrisk bakgrund, måste landsting och
kommun ha ett nära samarbete. Under 2013 ska gemensamma arbetssätt utvecklas inom ramen för BUS (Barn och unga med behov av särskilt stöd).
Ett barnahus för stadsdelarna i Stockholm stad samt kommunerna Solna,
Sundbyberg, Lidingö och Ekerö kommer att starta sin verksamhet under våren
2013. Barnahuset ska ligga i närheten av Astrid Lindgrens barnsjukhus.

18
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Fortsatt volymökning av logopedinsatser väntas, framför allt för målgruppen
språk- och talstörning. Utifrån genomförda revisioner och uppföljningar av logopedverksamheter inom vårdvalet förtydligas förfrågningsunderlaget för logopedi 2013, främst avseende logopedinsatser för barn i skolåldern. Den reviderade ersättningsmodell som infördes 2012 följs upp under 2013.
Språkförskola startar i Stockholm stad och i Järfälla kommun 2013 med logopedstöd från Stockholms läns landsting.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar utvecklas under 2013. Vaccinationerna mot humant papillomvirus (HPV), som
startar under 2012, kommer att följas upp. I uppföljningen kommer särskild vikt
att läggas på att analysera huruvida alla delar av länet har bra vaccinationstäckning.
Det finns ett effektivt vaccin mot hepatit B, ett virus som kan orsaka skrumplever och levercancer. Under år 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den kostnadsfria vaccineringen mot
humant papillomvirus (HPV) kommer att utökas till att omfatta kvinnor upp till
26 år.
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har ofta sämre levnadsvanor och
är oftare drabbade av psykisk ohälsa i jämförelse med övriga barn och ungdomar. För att förbättra deras psykiska hälsa och förbättra gruppens levnadsvanor
utvecklar habiliteringen sitt hälsofrämjande arbete.
Under 2013 görs en utredning för att fastställa utformning och omfattning av ett
nytt glasögonbidrag för barn. Glasögonbidraget planeras att införas under 2014.
Ytterligare ett område med fokus på förebyggande insatser är arbetet med förbättrad tandhälsa för barn och ungdomar som beskrivs närmare under avsnitt
5.17.
Prioriterade områden:
■ Tydligöra första linjens ansvar och uppdrag för psykisk ohälsa hos barn och unga
■ Införa vårdval för den specialiserade barn- och ungdomsmedicinska öppenvården
■ Införa allmän vaccination för barn mot hepatit B samt följa upp vaccinationtäckningen av HPV-vaccinet

5.7 Hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa
och sjukdom
Psykisk ohälsa räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen. En hög andel av Sveriges befolkning beräknas lida av psykisk ohälsa. Däri inkluderas allt
ifrån svårare psykiska tillstånd som psykoser, till lättare psykiska problem som
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till exempel trötthet, oro, ångest, nedstämdhet och håglöshet19. Det är av största
vikt att upptäcka och behandla psykisk ohälsa på ett tidigt stadium. Primärvården har en viktig roll. Det regionala vårdprogrammet Stressrelaterad psykisk
ohälsa från 2007 kommer att revideras 2013.
Tillgängligheten till behandling och rehabilitering för personer med lättare och
medelsvår psykisk ohälsa ska förbättras bland annat genom åtgärder inom den
nationella rehabiliteringsgarantin. Förutsättningarna för att öka tillgängligheten
när det gäller behandling via internet, tidig och snabb psykiatrisk bedömning
samt utveckling av mobila team ska undersökas. Bonus och viten kopplade till
vårdgarantins målnivåer inom den öppna psykiatriska vården ska utvecklas.
Samverkan mellan psykiatrisk vård och husläkarverksamheterna ska utvecklas
för att säkerställa psykiatriska patienters behov av somatisk vård.
Utvecklingen av den psykiatriska vårdens roll fortsätter inom ramen för Framtidsplanen. En handlingsplan tas fram under 2013 för att förbättra slutenvården
när det gäller lokalernas vårdmiljö och ändamålsenlighet. Som en del av handlingsplanen görs en förstudie kring en flytt av den vuxenpsykiatriska vården
från S:t Göransområdet till Sabbatsbergs sjukhus. En analys ska också göras av
kommande vårdbehov och sambandet mellan sluten och öppenvård och ligga
till grund för planeringen av framtida slutenvårdsutbud. Psykiatrins verksamhet
och FoUU på Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna detaljplaneras i
samband med detta.
För att säkerställa att psykiatriska patienters behov av akutsjukvård och somatisk specialistvård tillgodoses ska samverkan mellan psykiatrisk vård och somatisk vård på akutsjukhus utvecklas. En gemensam plan med särskilt fokus på
akutkonsultationer och långsiktigt konsultationsarbete mellan akutsomatisk
vård och psykiatrisk vård utarbetas.
Kvalitetsutvecklingen inom den psykiatriska vården är viktig och utbildningsinsatserna fortsätter för att förbättra slutenvårdens innehåll och vårdprocesser.
Samtliga kliniker är berörda inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri,
rättspsykiatri, beroendevård samt specialiserad ätstörningsvård.
Riksdagen beslutade den 30 november 2011 att förstärka stödet till patientgrupper som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har ett
ökat behov av tandvård. Enligt beslutet kommer personer som har ett svårt psykiskt funktionshinder att få ett förstärkt tandvårdsstöd från och med den 1 januari 2013.
Självmordförsöken ökar bland unga och självmorden minskar i mindre grad
bland unga än bland befolkningen i övrigt. Ett vårdprogram om suicidnära barn
och ungdomar med riktlinjer för suicidriskbedömning, omhändertagande och
behandling tas fram och beräknas vara klart under 2013. Även andra former av
självskadebeteende ska uppmärksammas.
19
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Vården och samordningen av insatser för unga människor i gränslandet mellan
barn- och ungdomspsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk vård ska ses över och förbättras under 2013.
Den specialiserade beroendevården ska kännetecknas av ett snabbt, samordnat
och effektivt omhändertagande. För att fortsätta utveckla väl fungerande vårdkedjor och förebyggande insatser fortsätter samarbetet mellan Stockholms läns
landsting och kommunerna i Stockholms län kring beroendepolicyn. Arbetet
med det regionala vårdprogrammet om narkotika och doping pågår.
En överenskommelse tecknas med Centrum för Psykiatriforskning (CPF) om att
ta fram resultatindikatorer för psykiatriska insatser på såväl individnivå som på
verksamhetsnivå.
En överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län om samverkan kring insatser till vuxna personer med psykiska
funktionsnedsättningar träffas under 2012 och implementeras under 2013.
Den rättspsykiatriska vården koncentreras till två centra i länet. I det södra länet ger den nybyggda vårdanläggningen Helix i Flemingsberg ett ökat antal
vårdplatser, i norra länet är verksamheten förlagd till Löwenströmska sjukhuset
och en snar flytt förbereds av den rättspsykiatriska vården från S:t Göransområdet till Löwenströmska sjukhuset. Övriga framtida lokalbehov av rättspsykiatrisk vård i Stockholms län är avhängigt kommande beslut om eventuellt fortsatt
vårdavtal med Regionsjukhuset Karsudden samt kommande tvångsvårdlagstiftning.
Prioriterade områden
■ Ta fram en handlingsplan om vårdplatsbehov och vårdmiljön inom slutenvården,
inklusive en förstudie för att flytta huvuddelen av den psykiatriska vården från S:t
Göransområdet till Sabbatsbergs sjukhus

■ Förbereda en flytt av den rättspsykiatriska vården från S:t Görans sjukhusbyggnad
till Löwenströmska sjukhuset

■ Utarbeta förslag på utformning av FoUU och klinisk psykiatrisk verksamhet i anslutning till Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i samarbete med verksamheterna

5.8 Hälso- och sjukvård för äldre
Andelen äldre ökar i länet och hälso- och sjukvården för de äldre kommer att
behöva byggas ut under de kommande åren. Framför allt ska hälso- och sjukvården för de mest sjuka äldre utvecklas och förbättras. Äldres specifika behov
och förutsättningar behöver även förtydligas i vårdprogram och riktlinjer. Ett
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ökat medicinskt omhändertagande i hemmet innebär att onödig vård på akutsjukhus kan undvikas för denna målgrupp.
Inriktningen i Framtidsplanen är styrning av de äldre från den akutsomatiska
slutenvården till den geriatriska slutenvården. Detta arbete har pågått under
flera år, med särskild inriktning mot direktintag till geriatrisk klinik. Fortsatt
arbete krävs för att utvidga det triageringsverktyg som används av ambulansverksamheten så att fler geriatriska patienter kan läggas in direkt på geriatrisk
klinik utan att passera en akutmottagning. Ett utökat direktintag behöver ökad
tillgång till medicinsk service (lab och röntgen) i anslutning till geriatrisk klinik.
Standardiserade remisser ska utvecklas för entydig bedömning gällande patienter som kan och ska vårdas av geriatrisk klinik.
Strukturförändringar och utbyggnad av geriatrisk vård
Framtidsplanen utgör grund för den fortsatta planeringen av vårdplatser, upprustning av befintliga lokaler, behov av nya lokaler samt annan service och vårdformer som behöver finnas i anslutning till de geriatriska klinikerna för att säkra en god patientsäkerhet. Under 2013 planeras en volymökning med cirka 800
vårdtillfällen vilket motsvarar cirka 27 vårdplatser. Under 2015 planeras ytterligare volymökningar motsvarande cirka 140 vårdplatser vid de tre klinikerna i
nordöstra och nordvästra Stockholm.
Av Framtidsplanen framgår även att den geriatriska kliniken som finns i anslutning till Danderyds sjukhus flyttas till Sollentuna närsjukhus i samband med
Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna färdigställande.
I upphandlingen av geriatrisk vård som genomförs under 2012 har målgruppen
breddats och ersättningsmodellen förändrats för att ge utrymme för ökade volymer inför 2013 och i framtiden. Även avtalen med den landstingsdrivna produktionen omfattas av den nya avtalsmodellen från 2013.
Vårdval införs från 2013 för Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH) och specialiserad palliativ slutenvård. Uppdrag och målgruppsbeskrivningar har utarbetats
under 2012 med syfte att trygga tillgänglighet och kontinuitet för de med kronisk sjukdom i instabilt skede, de med behov av palliativ vård samt de mest sjuka äldre. Vård ska kunna erbjudas i hemmet i så stor utsträckning som möjligt. I
och med den utökade målgruppen har arbetet påbörjats med att avveckla de
äldreteam som idag finns inom vissa kommuner. Målgruppen kommer att tas
om hand av ASiH från och med införandet av vårdvalet. Samarbetet mellan
ASiH, basal hemsjukvård, slutenvård och aktiv hälsostyrning (AHS) med vårdcoacher utvecklas. Utredning har påbörjats angående hur vårdcoacherna inom
AHS kan bidra till att öka direktinläggningen vid de geriatriska klinikerna.
Flera vårdval inom somatisk specialistvård är under framtagande. I arbetet
med framtagande av vårdvalen ska de äldres speciella behov av vård och omsorg
beaktas.
Ett förslag ska tas fram hur slutenvården kan förbättras för geriatriska patienter
som samtidigt har behov av psykiatrisk vård och somatisk slutenvård. Idag finns
ett antal platser vid den geriatriska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhu-
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set i Huddinge. En utredning har påbörjats kring behov av kompetens och hur
sådan vård kan koncentreras till en eller fler avdelningar inom länet beroende
på behov.
Samarbete över vårdgivar- och huvudmannagränser
Stora krav ställs på helhetssyn och samarbete över professions-, organisationsoch huvudmannasgränser för målgruppen ”mest sjuka äldre” så att den enskilde
inte drabbas av sjukdomstillstånd och inläggning i slutenvård som hade kunnat
undvikas. Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län måste
enas om gemensamma målsättningar för äldres vård och omsorg både för ordinärt boende och för särskilt boende för äldre (SÄBO). En länsövergripande
överenskommelse om vård och omsorg om äldre mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län ska tas fram.
Gemensamma verktyg ska utvecklas som exempelvis gemensam vårdplanering i
hemmet för att kunna uppfylla de mål som finns i överenskommelsen mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) En sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre. Under 2012 har ett analysarbete kring
målgruppen påbörjats i samarbete med länets kommuner. Arbetet ska mynna ut
i förslag till förbättringar för vård och omsorg för de mest sjuka äldre.
Via datainsamling och analys följs effekter av utförda vårdåtgärder över huvudmannagränserna. Kvalitetsregister som Senior Alert, Palliativregistret,
Svenska Demensregistret (SveDem) och Svenskt register för Beteendemässiga
och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD-registret) är viktiga kunskapskällor
för uppföljning av de äldres vård. Krav på inrapportering till några av dessa register ingår ibland annat i geriatrikens, Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
samt specialiserad palliativ slutenvård uppdrag från 2013.
Samverkan mellan huvudmännens olika utförare är en förutsättning för att säkerställa en god kvalitet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom
eller kognitiv svikt och stöd till deras anhöriga. En överrenskommelse mellan
landstinget och kommunerna i Stockholms län har tagits fram med målsättningen att lokala skriftliga riktlinjer/program ska utarbetas i samtliga kommuner i länet i samverkan mellan landstingets och kommunens lokala utförare.
I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) för ”de mest sjuka äldre” har även läkemedelsanvändningen en framskjuten plats. Läkemedel är en av de viktigaste behandlingarna för de äldre, men
med patienternas ökade ålder krävs också stor noggrannhet i uppföljningen av
läkemedelsordinationerna. Aktiviteter som kommer att genomföras är fördjupad analys och uppföljning av läkemedelsanvändningen med återföring av information till vårdgivarna samt krav på läkemedelsgenomgångar, förskrivarstöd, fortbildning samt effektiv läkemedelsförsörjning. För säkrare läkemedelsbehandling och för att medvetandegöra förskrivarna kommer under 2013 ett
systematiskt arbetssätt för läkemedelsgenomgångar att utvecklas och implementeras med stöd av de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen, som trädde i
kraft under 2012. Lokala samverkansöverenskommelser kring läkemedel kommer att träffas.
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Samverkan mellan olika vårdnivåer ska utvecklas. Akutsjukhusens akutmottagningar ska utarbeta system och rutiner för att översända epikriser till husläkarmottagningarna då en person 85 år och äldre, besökt akutmottagning vid två
tillfällen inom sex månader.
I Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården
fastställdes formerna för ett säkert och effektivt omhändertagande bland annat
genom samordnad vårdplanering, Trygghetskvitto, inkluderande läkemedelsberättelse och läkemedelslista, reglering av läkemedelsförsörjning, samt systematisk uppföljning. Utvecklingen av WebCare fortsätter under 2013 för att på sikt
ansluta psykiatrisk verksamhet samt undersöka förutsättningarna för anslutning av primärvårdsrehabilitering och ASiH- verksamhet.
Övrigt
För att säkerställa en god munhygien hos de äldre inom den kommunala äldreomsorgen kommer den utbildning av vårdpersonal som landstinget bedriver att
förstärkas. Muntorrhet som leder till ökat tandvårdsbehov är en vanlig biverkan
vid läkemedelsbehandling. Från januari 2013 kommer dessa patienter att erbjudas förebyggande tandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Det så
kallade tredje steget inom tandvårdsstödet införs den 1 januari 2013. Inom
landstingets tandvårdsstöd kommer då patienter med långvarig sjukdom eller
funktionshinder med ett ökat tandvårdsbehov att erbjudas viss tandvård till läkarvårdstaxa.
Flera vårdområden har idag olika centrumbildningar med inriktningen att stimulera kompetens- och verksamhetsutveckling samt forskning. Under 2013 tas
förslag fram om att bygga upp ett palliativt kunskapscentrum. Arbetet ska ske i
samverkan med vårdgivare, kommuner och stadsdelar samt Regionalt Cancercentrum (RCC).
Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård kommer tillsammans med det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård implementeras att under 2013. De nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar
(osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit,
psoriasisartrit och reumatoid artrit) som fastställdes våren 2012 implementeras
under 2013.
Prioriterade områden:
■ Bygga ut den geriatriska vården utifrån intentionerna i Framtidsplanen
■ Utveckla gemensam vårdplanering i hemmet för ett gott omhändertagande
■ Genomföra aktiviteter i samverkan med länets kommuner och stadsdelar för att
förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre i enlighet med statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL):s överenskommelse
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5.9 Hälso- och sjukvård för kvinnor
Ökad tillgänglighet till vård för kvinnor
För att öka tillgängligheten till gynekologi infördes vårdval för gynekologi den 1
januari 2012. Ett flertal nya mottagningar har ansökt om godkännande att bedriva verksamhet och tillgången till gynekologer har ökat. Särskilt positivt är att
några mottagningar har valt att etablera sig utanför city. Tillgängligheten har
även ökat genom att kvinnor har givits möjlighet att boka tider akut på jourtid
till gynekolog via Mina vårdkontakter på telefon. Arbetet följs upp under 2012
och 2013 för att säkerställa att de avsedda effekterna avseende ökad tillgänglighet och avlastning av akutsjukhusens akutmottagningar uppnås.
Vårdval gynekologi inkluderar även sammanhållen abortverksamhet. Sammanhållen verksamhet innebär att vårdgivaren ska kunna tillhandahålla vård efter
behov och därför måste kunna erbjuda både kirurgiska och medicinska aborter
på samma klinik, med medicinsk abort som förstahandsalternativ. Verksamheten kommer att följas upp under de närmaste åren och revidering av förfrågningsunderlaget kan komma att ske vid behov.
För att öka tillgängligheten till invitrofertilisering (IVF) utreds möjligheten att
införa viss IVF i vårdval gynekologi med planerad avtalsstart under 2013. Offentligt finansierad IVF-behandling för att få syskon erbjuds inte inom Stockholms läns landsting. I vissa fall krävs dock sådan IVF-behandling för att få syskon som enbart får utföras på universitetsklinik. Landstingsstyrelsen har därför
tidigare beslutat att Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge ska kunna erbjuda par IVF-behandling mot egenfinansiering till
självkostnadspris i de särskilda fall de privata klinikerna av medicinska skäl inte
kan utföra behandling.
Möjlighet finns för vårdgivare att ansöka om godkännande att bedriva verksamhet inom vårdval förlossning. En översyn av förfrågningsunderlaget inklusive
ersättningsmodell och -nivå genomförs under 2012. En särskild fråga när det
gäller uppdraget inom vårdval förlossning är införandet av screening av alla nyfödda avseende tidig upptäckt av medfödda hjärtfel, puls oxymetri (POX). Frågan är under utredning och kan komma att föras in i förfrågningsunderlaget för
förlossning under 2013.
Den ersättningsmodell för Mödrahälsovård (MVC) som infördes 1 april 2012 ger
större möjligheter att ge mer riktat stöd till familjer med större behov av vård
och stöd. Den största förändringen innebär att tolkersättningen höjdes och att
besöksersättningen för besök under graviditeten till både barnmorska och läkare höjdes samt ersättning för telefonrådgivning. Under 2013 utvärderas om ersättningen har fått önskad effekt.
Ökad kunskapsstyrning
Under 2012 tas ett nytt regionalt vårdprogram fram Psykisk sjukdom i samband
med graviditet, förlossning och spädbarnstid. Vårdprogrammet implementeras
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under 2013. I arbetet ingår att redan på MVC uppmärksamma de familjer som
riskerar att drabbas.
Handlingsprogrammet för våldsutsatta kvinnor fortsätter införas 2013 och
utvecklas till att omfatta allt våld i nära relationer. Riktlinjer för hälso- och sjukvården när det gäller våld i nära relationer kommer tas fram av det kunskapscentrum som startas under 2013. Arbetet startar dock som en projektorganisation redan under 2012. Uppföljningen av patienter som kommer i kontakt med
hälso- och sjukvården på grund av att de har blivit utsatta för våld i nära relation fortsätter under 2013.
Hedershuset (ORIGO) som startas första kvartalet 2013 inom ramen för Operation Kvinnofrid är en samverkan mellan Länsstyrelsen, Länspolisen, Stockholms län landsting, Stockholms stad och Kommunförbundet Stockholms län
(KSL). ORIGO är en gemensam resurs för frågor som rör hedersrelaterat våld
och ska vända sig till alla åldrar med ett särskilt fokus på ungdomar.
Förbättrad bröstcancervård
Under våren 2012 har ett projekt startat i syfte att se över bröstcancerprocessen
inom Stockholms läns landsting med beaktande Framtidsplanen och cancerstrategin. Genom att beskriva bakgrund och behov samt struktur för en samordnad styrning och organisation av bröstcancervården kommer projektet att
leverera en modell för väl fungerande vårdprocesser avseende kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, kompetensförsörjning och FoUU. Rapporten kommer att utgöra underlag vid utarbetande av framtida avtal inom bröstcancervården och
beräknas vara färdig under 2013.
Prioriterade områden:
■ Föra ut den gynekologiska vården som inte behöver akutsjukhusets resurser till
vårdgivare utanför akutsjukhusen

■ Ta fram riktlinjer för hälso- och sjukvården när det gäller våld i nära relationer
■ Implementera vårdprogrammet rörande psykisk sjukdom vid graviditet och första
spädbarnsåret

5.10 Somatisk specialistvård
En väl fungerande akutsjukvård är en förutsättning för att länets invånare ska
känna förtroende för hälso- och sjukvården. Alla patienter med akuta behov ska
erbjudas en vård med hög kvalitet och korta väntetider. Hälso- och sjukvårdsstrukturen måste vara flexibel och utnyttjas på bästa sätt utifrån såväl ett patientperspektiv som ett effektivitetsperspektiv.
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5.10.1

Vård vid akutsjukhus

Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Den högspecialiserade vården i länet ska i största möjliga mån koncentreras till
Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som även kommer att ha ett regionalt och nationellt uppdrag. Det innebär också att rikssjukvård kommer att
bedrivas vid akutsjukhuset. En bärande idé för det nya akutsjukhuset är att ha
en stark integration och samverkan mellan sjukvård, klinisk forskning, utveckling och utbildning. Arbetet fortsätter med att utveckla Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas verksamhetsinnehåll och vårdvolymer.
Karolinska Universitetssjukhuset kommer även fortsättningsvis omfatta två
högspecialiserade akutsjukhus, Huddinge respektive Solna. Innehållet i vården
vid Karolinska universitetssjukhuset kommer att i detalj fastställas i nya avtal
och ägardirektiv.
Profilering av akutsjukhusens uppdrag
Alla akutsjukhus – med undantag av Nya Karolinska Universitetssjukhuset i
Solna - bedöms få ökade vårdvolymer på grund av den växande befolkningen.
Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus kommer att vara de akutsjukhus
som dessutom kommer att påverkas mest av förändringarna vid Nya Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna. Bedömningen är att akutsjukhusen får en större
andel akut vård och att vårdtyngden ökar. Akutsjukhusens profilering i framtiden kan dock inte mer i detalj fastställas förrän Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna verksamhetsinnehåll klarlagts under 2013.
De nuvarande avtalen med akutsjukhusen ger möjlighet till årlig översyn av
verksamhetsuppdrag och därmed målvolym och totalersättning under avtalstiden. Det innebär möjligheter att i enlighet med Framtidsplanen genomföra förändringar för att akutsjukhusens verksamheter koncentreras till hälso- och
sjukvård som kräver deras kompetens och resurser redan från 2013. Resultaten
av arbetet kommer även påverka avtalen för akutsjukhusen från 2016 och framåt.
Beställningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset ska successivt anpassas
till dess roll som ett högspecialiserat akutsjukhus. Ett led i detta är att föra ut
bassjukvård och specialiserad vård till övriga akutsjukhus som i sin tur kommer
att överföra vård till den öppna specialistsjukvården. Även primärvården kommer att påverkas då vård som inte ställer krav på annan specialistkompetens än
allmänmedicin ska utföras av primärvården.
Stockholms läns landsting kommer att, inom ramen för SLL Innovations arbete
göra Södertälje sjukhus till en ”testbädd” för utveckling av tjänster, produkter,
processer och organisatoriska lösningar. För Södertälje sjukhus kommer satsningen få stor betydelse då SLL Innovation kan etablera innovationsprocesser
inom sjukhuset för att grundlägga en ny utvecklingsprofil för Södertälje sjukhus.
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Satsning på rikssjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset
Det akutsjukhus som beviljas riksjukvård av Rikssjukvårdsnämnden inom ett
område får patienter från hela Sverige hänvisade till sig för behandling. Syftet
med att koncentrera avancerad hälso- och sjukvård till ett eller två regionsjukhus är att höja den medicinska kompetensen, stärka patientsäkerheten och öka
effektiviteten. En särskild satsning med syfte att förbättra Stockholms möjligheter att få rikssjukvård genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset. För detta
ändamål avsätts 60 miljoner kronor per år under åren 2013 till 2015.
Överbeläggningar och utlokaliserade patienter
Socialstyrelsen har konstaterat att det finns ett samband mellan överbeläggningar och utlokaliserade patienter20 och brister i patientsäkerhet och vårdskador. Det pågår arbete inom Stockholms läns landsting för att minska detta.
Akutsjukhusens interna processer ses över liksom påverkan av inflödet och utflödet till och från akutsjukhusen. I detta sammanhang är även arbetet med att
öka andelen dagkirurgi betydelsefullt, då det kan frigöra vårdplatser.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i uppdrag att ta fram en enhetlig
modell för uppföljning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter som
kommer att införas inom Stockholms läns landsting under 2013 för akutsjukhusen. Incitament för att minska överbeläggningar och utlokaliserade patienter i
vårdavtalen kommer att införas i vårdavtalen.
Öka andelen dagkirurgi
Jämförelser med andra landsting visar att andelen dagkirurgi kan öka. Dagkirurgi är resurseffektivt och kan minska behovet av slutenvårdsplatser. Ett arbete
ska påbörjas för att utveckla tydliga incitament för öka andelen dagkirurgi/dagvård på akutsjukhusen för de patienter som av olika skäl kräver akutsjukhusets resurser.
Prioriterade områden:
■ Definiera akutsjukhusens framtida profiler, vårduppdrag samt vårdvolymer på Nya
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

■ Successivt anpassa beställningarna vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset och
övriga akutsjukhus till respektive profiler i enlighet med inriktningen i Framtidsplanen

■ Minska överbeläggningar och utlokaliserade patienter

5.10.2

Somatisk specialistvård utanför akutsjukhus

Befolkningsökningen innebär att den somatiska specialistvården behöver byggas ut för att klara framtida behov. Det är varken möjligt eller önskvärt att göra
hela denna utbyggnad på akutsjukhusen. En stor del av den somatiska specialistvården utförs redan idag utanför akutsjukhusen. På många håll samlas vårdgivare i närsjukhus, läkarhus och specialistmottagningar. I framtida hälso- och
20
En utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.
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sjukvård får denna vård en än mer framträdande roll. Hälso- och sjukvården
utvecklas närmare invånarna. Här finns mottagningar, dagkirurgi och dagvård.
Vissa har även vårdplatser som erbjuder slutenvård. På flera platser samlokaliseras den somatiska vården med geriatrisk vård och på några platser finnas
även psykiatrisk vård och/eller sluten palliativ vård.
Den viktigaste strategin för att föra ut hälso- och sjukvård från akutsjukhusen är
ett fortsatt införande av vårdval inom de somatiska specialiteterna. Andra viktiga strategier är utvecklingen av ersättningsmodeller som skapar incitament som
stödjer utvecklingen av hälso- och sjukvården utanför akutsjukhusen samt strategiska lokalinvesteringar. Under 2013 planeras införande av vårdval inom flera
nya områden. Inom den somatiska specialistvården planeras under 2013 vårdval införas för allergologi, ortopedi, ryggkirurgi, neurologi, urologi och reumatologi samt obesitasbehandling. Kvarvarande vårdområden för ställningstagande
till upphandling eller vårdval är allmän kirurgi och internmedicin. Vårdvalen
behöver omfatta både öppen- och slutenvård.
Den 10-åriga investeringsplanen för lokaler pekar på möjligheter att få fram cirka 600 nya slutenvårdsplatser i de gamla närsjukhusen. Under 2013 läggs förslag till investeringsbeslut för Sollentuna, Sabbatsberg och Dalens sjukhus. Ombyggnationerna beräknas vara klara 2015/2016. Det finns behov av att tillsammans med kommuner och andra aktörer och intressenter undersöka alternativa
lösningar på lokaler för sjukhus i enlighet med Framtidsplanen.
För att utveckla vården utanför akutsjukhusen påbörjas år 2013 ett utvecklingsarbete med syfte att snabbt – redan under 2013 – få en utveckling och skapa
modeller för hur den somatiska specialistvården tillsammans med primärvård,
geriatrik och psykiatri ska bli en del av nätverkssjukvården. Vilken samordning
behövs för att detta ska fungera och hur beställs är andra frågor som ska utredas
samt hur den verksamhetsnära/verksamhetsförlagda utbildningen och forskningen kan ske samt landstingets krishantering och katastrofmedicinsk beredskap. Vårdgivare inbjuds att delta och bidra. Förutsättningar och konsekvenser
av en omflyttning av större vårdprocesser till vård utanför akutsjukhusen måste
också utredas.
Utveckling av stödjande vårdformer
För att möta patienternas samlade behov och uppnå bra flöden till och från
akutsjukhusen behöver alternativa vårdformer för den specialiserade vården
utvecklas. Insatser inom så kallad stödjande vård (supportive care) utvecklas för
att undvika medicinskt omotiverade inläggningar på och för att underlätta utskrivning från akutsjukhusen. Detta berör patientgrupper med behov av medicinsk eftervård och som på grund av kvarstående stora omvårdnadsbehov inte
kan skrivas ut till hemmet.
Som en sådan vårdform kan Aktiv hälsostyrning (AHS) med vårdcoacher ses.
AHS är ett utvecklingsprojekt som drivits av Stockholms läns landsting sedan
2009. Projektet fokuserar på att minska akutvård och öka livskvaliteten för särskilt vårdtunga och resurskrävande behovsgrupper. Utvecklingsarbetet är en del
av arbetet med att styra patientflöden inom ramen för Framtidplanen men kan

Sida 56

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

också ses som en stödjande vårdform.
Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher innebär att utifrån prediktering av det
framtida vårdbehovet identifiera patienter med tillfälligt behov av vårdcoach
samt kontinuerligt utvärdera effekterna både för patienten i termer av livskvalitet och för landstinget i termer av resursanvändning. Vårdcoachen ger råd, coachar och koordinerar vård- och omsorgsinsatser via planerade telefonsamtal och
ska ses som ett komplement till övrig vård och omsorg.
Arbetssättet har provats med framgångsrikt resultat för behovsgrupperna
mångbesökare på akutmottagning, vårdtunga hjärtsviktspatienter, barn med
astmatiska besvär samt personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Målsättningen är att utöka projektet genom att erbjuda ytterligare patienter
inom ovanstående behovsgrupper vårdcoach, utveckla insatser för fler behovsgrupper inklusive särskilda insatser för äldre samt utveckla vårdcoachtjänsten
för andra språkgrupper. Dessutom ska adekvata uppföljnings- och ersättningsmodeller, individualiserade vårdprogram och prediktiva modeller utarbetas.
Prioriterade områden:
■ Utveckla den somatiska öppenvården utanför akutsjukhusen genom vårdval och
ersättningsmodeller samt partnerskap mellan den öppna specialistvården och övriga vårdgivare

■ Utveckla alternativa vårdformer för patienter med behov av medicinsk eftervård
och stora omvårdnadsbehov, benämnd stödjande vård

■ Skapa förutsättningar för utbildning och forskning i sjukvården utanför akutsjukhusen i samverkan med Karolinska Institutet (KI)

5.11 Akut omhändertagande och prehospital
vård
Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas påverkan på det akuta
omhändertagandet
En viktig förutsättning för hälso- och sjukvården i länet är vilket uppdrag den
anpassade akutmottagningen som öppnar i slutet av 2016 på Nya Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna kommer att ha. Under 2012 till 2013 kommer arbetet med att analysera och ta fram beslutsunderlag avseende verksamhetsinnehåll vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och övriga akutsjukhus
att bedrivas. Detta inkluderar även Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas akutmottagning och den övriga strukturen för akut omhändertagande.
Inom ramen för arbetet med Framtidsplanen ska den prehospitala styrningen
utvecklas i syfte att stödja Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas och
övriga vårdgivares uppdrag. Den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra den
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prehospitala styrningen är att skapa en tydlig vårdstruktur. En tydlig vårdstruktur möjliggör för prioriterings- och dirigeringstjänst, ambulanssjukvård, sjukvårdsupplysning och allmänhet att hitta rätt i vården. Vilka åtgärder som behöver vidtas för att tydliggöra vårdstrukturen utreds under 2012 till 2013. Till exempel är det viktigt att finna åtgärder som i större utsträckning styr mot ett akut
omhändertagande i primärvården. En viktig fråga i sammanhanget är även hur
akuta vårdbehov i ökad utsträckning ska kunna tillgodoses genom att utveckla
telefonrådgivningsfunktioner, e-hälsotjänster och andra tjänster som med fördel kan tillhandahållas via Vårdguiden och Mina vårdkontakter.
Förbättringsarbete vid akutsjukhusens akutmottagningar
Orsakerna till de ökade akutströmmarna till akutsjukhusens akutmottagningar
(upp till sex procent de senaste åren) ska utredas under 2012 och 2013. Husläkarverksamheterna bör kunna ta emot fler akutbesök och därmed avlasta akutsjukhusens akutmottagningar och strategier för detta ingår i utredningen. Som
en del i arbetet med att öka bassjukvårdens omhändertagande av patienter som
insjuknar akut har uppdraget för länets jourläkarbilar förändrats med tydligare
krav på ett ökat antal medicinska bedömningar i hemmet. I utredningen ingår
även att belysa andra viktiga aktörer i det akuta omhändertagandet t ex de geriatriska kliniker och ASiH.
Vidare kommer en genomgång av situationen på akutsjukhusens akutmottagningar att tillsammans med akutsjukhusen genomföras under 2012 till 2013. En
åtgärdsplan tas fram för att förbättra patientsäkerheten och omhändertagandet
av patienterna i övrigt på akutmottagningarna.
Prehospital vård
Nya avtal inom vägburen ambulans trädde i kraft den 1 februari 2012. För att
säkerställa god utveckling och kvalitet inom den prehospitala vården har Stockholms Prehospitala Centrum (SPC) uppdraget att ansvara för utveckling av medicinska riktlinjer, samverka med ambulansleverantörerna och deras ambulansläkare samt prioriterings- och dirigeringsfunktionen. En stor del av uppdraget
består av uppföljning av vårdinnehållet och detta ska fortlöpa under 2013. SPC
ska fortsätta arbetet med att utveckla systematik kring uppföljning av avvikelsehantering och rapportering.
System och utrustning för journalföring samt EKG-undersökningar inom ambulanssjukvården behöver moderniseras. Av den anledningen har upphandling
och installation av en ny teknisk plattform inom ambulanssjukvården påbörjats
under 2012 och beräknas bli klar under 2013. De nya möjligheter som därmed
skapas samt införandet av radiokommunikationssystemet Rakel ska utnyttjas.
Upphandlingen av prioriterings- och dirigeringstjänst beräknas vara klar under
våren 2013 och nytt avtal starta den 1 november samma år. En viktig del av
uppdraget är att säkerställa patientsäkra bedömningar och dirigering av hög
kvalitet.
Under 2013 fortsätter utvecklingen av ambulanssjukvården med inriktningen
mot ökad andel direktintag till geriatrik och andra alternativa vårdenheter, samt
utveckling av direktintag på avdelning på akutsjukhus.
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Prioriterade områden:
■ Genomföra en genomgång av situationen på akutsjukhusens akutmottagningar tillsammans med akutsjukhusen samt ta fram en åtgärdsplan för hur patientsäkerheten och omhändertagandet av patienterna i övrigt ska förbättras

■ Fortsätta utvecklingen av ambulanssjukvården med inriktning mot ökad andel direktintag till geriatrik och andra alternativa vårdenheter, samt utveckla direktintag
till avdelning på akutsjukhus

■ Analysera och fastställa uppdraget för den anpassade akutmottagningen vid Nya
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och dess roll i sjukvårdssystemet

5.12 Cancervård
En god cancervård förutsätter en multiprofessionell och multidisciplinär handläggning där många olika verksamheter och kompetenser samverkar. En avancerad utveckling både inom diagnostik och behandling med mer avancerad kirurgi och strålbehandling och nya medicinska behandlingskoncept kräver ständigt utveckling av cancervården.
Genom bland annat tidig diagnos via aktiva screeningsprogram och nya behandlingsmetoder lever allt fler cancerpatienter längre och samtidigt blir gränsdragningen mellan botande och palliativ behandlingsintentioner alltmer svår att
definiera. Stockholm län har en kraftig befolkningsökning med allt fler äldre.
Detta medför en kraftig ökning av prevalensen, det vill säga antalet personer
som lever med cancer.
Även om Sverige i dag har jämförelsevis goda behandlingsresultat för flera cancersjukdomar är utmaningarna stora. En av utmaningarna är att söka orsakerna
till och åtgärda de regionala, inomregionala och sociala skillnader i cancervården. Det är därför nödvändigt med väl utvecklat nätverk där insatser fokuseras
på patientens och närståendes önskemål och behov under tiden för sin sjukdom,
behandling och tiden efter aktiv behandling. Det förutsätter en utveckling av
dagens klinikfokuserade arbetssätt till att vårdprocesserna istället utvecklas
med ett multiprofessionellt och multidisciplinärt synsätt. Att utveckla en cancervård med väl sammanhållna vårdprocesser är fokus för cancerarbetet inom
ramen för Framtidsplanen.
Efter att socialdepartementet 2009 presenterade utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden har sex regionala cancercentra bildats i landet, varav
Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland utgör ett sådant centrum. Inom
ramen för detta har en ny cancerstrategi utarbetas, som nu ligger till grund för
utarbetandet av en ny cancerplan för regionen år 2013-2015. Stockholms läns
landstings cancerplan kommer att fokusera på framtida behov och utmaningar i
enlighet med utvecklingslinjerna i Framtidsplanen. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i enlighet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder utgör en del av detta arbete. Samarbete och utvär-
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dering kommer att ske med utvecklingsprojektet ”PSA-test” under år 20132014.
Stockholms läns landstings cancerplan, baserad på den beslutade cancerstrategin, ska säkerställa att målen i den nationella cancerstrategin uppnås inom angiven tid. Den regionala cancerplanen inriktas på tre huvudsakliga områden:
patientens perspektiv med jämlik och effektiv vård, utbildning och kunskapsstyrning samt organisation med uppbyggnad av väl sammanhållna vårdprocesser. Specifik information utvecklas för enskilda patienter och närstående om
deras sjukdom och det fortsatta vårdförloppet. Detta gäller vad som händer
före, under och efter ett besök eller vårdtillfälle.
Prioriterade områden:
■ Implementera cancerplanen i samverkan med samtliga berörda aktörer i en sammanhållen processorienterad och nätverkssjukvård

■ Genomföra av översyn av och utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen
■ Fortsätta uppbyggnad av vårdprocesser och processledarverksamhet samt utveckla
vårdprogram med kvalitetsregister

■ Utveckla uppföljningsmetoder och IT-stödsystem

5.13 Läkemedel
Läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting bygger på kvalificerad värdering av läkemedel och spridning av kunskap som kombineras med ekonomiska incitament för bästa resultat mätt i kvalitet och kostnadseffektivitet. Läkemedelsarbetet bedrivs i nätverksform med många engagerade inom sjukvården
som experter och rådgivare. Samarbete med andra landsting och regioner, brukarorganisationer och leverantörer blir allt viktigare tillsammans med nationell
samverkan och samordning.
En ny läkemedelsstrategi träder i kraft 2013. Strategin pekar ut långsiktiga inriktningar och förhållningssätt. Landstingets läkemedelsarbete strävar mot jämlik vård, kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, minimal negativ miljöpåverkan, medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass samt en verksamhet
som präglas av professionellt bemötande, goda uppföljningsmöjligheter och
strukturerat införande av nya produkter och tjänster.
Under 2013 kommer läkemedelsrekommendationer som Kloka Listan och Kloka råd att fortsatt tas fram inom Stockholms läns läkemedelskommitté. Det är
basen för fortbildning och information om läkemedel enligt vetenskap och beprövade metoder, som ett stöd i vårdgivarnas kvalitetsarbete. Kostnadsansvaret
för läkemedel utvecklas och tydliggörs i avtalen med vårdgivarna. Nya kvalitetsindikatorer utvecklas där läkemedel integreras med andra vårddata och kan
komma att införas i målrelaterade ersättningsmodeller.
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Läkemedelsbehandlingen blir alltmer komplicerad. För en säkrare läkemedelsbehandling och för att medvetandegöra förskrivarna kommer under 2013 ett
systematiskt arbetssätt för läkemedelsgenomgångar att utvecklas och implementeras för att stödja de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen.
Introduktion av nya läkemedel är en viktig del för vårdens utveckling. Då nya
läkemedel utprövats på särskilt lämpliga patienter bör introduktionen i rutinsjukvården vara försiktig och ske under ordnade former. En modell för identifiering, kvalificerad värdering, prognostisering, prioritering, introduktionsstöd,
fortbildning och uppföljning vid introduktion av vissa nya läkemedel implementeras under 2013. Utbyte av dyrare originalpreparat mot billigare läkemedel, så
kallade generiska preparat, är en förutsättning för kostnadsminskningar som
frigör resurser för introduktion av nya läkemedel. Förskrivarnas val av läkemedel har stor betydelse för möjligheten till utbyte av läkemedel och Kloka Listan
utgör ett viktigt hjälpmedel. Under 2013 kommer särskild vikt läggas vid att minimera patientsäkerhetsrisker vid generiskt utbyte genom information och fortbildning.
Möjligheterna att följa upp god kvalitet i läkemedelsförskrivningen har förbättrats genom tillgången till individgrundad information. Stockholms läns landsting har även fått ökade möjligheter att koppla läkemedel till andra medicinska
data. Under 2013 kommer djupanalyser att göras bland annat avseende användningen av läkemedel vid nedsatt njurfunktion, antibiotikaanvändningen
och ordination av olämpliga läkemedel till äldre. Arbetet kommer också att fortsätta med att extrahera journaldata om läkemedel som administreras på akutsjukhus för att följa upp introduktionen av nya läkemedel bland annat inom
cancerområdet. Inom ramen för Sveriges Kommuners och Landstings projekt
Hållbar Jämställdhet planeras även fortsatta satsningar för att ta fram kunskapsunderlag och analysera könsskillnader i läkemedelsanvändningen. Förutsättningarna för att utforma ett IT-stöd kring läkemedel och genus kommer att
utredas.
Elektroniska kunskapstjänster till vårdgivarna främjar en bättre läkemedelsanvändning genom att ge stöd vid förskrivning och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem. Det gäller till exempel läkemedelsinteraktioner,
ammande, gravida och de med nedsatt njurfunktion. Under 2013 kommer utvecklingen att fokusera på e-tjänster som underlättar för vårdgivarna att välja
rätt läkemedel och dosering för till exempel äldre och sköra patientgrupper.
Avregleringen inom apoteksområdet har gett nya möjligheter att effektivisera
och förbättra servicen till vårdgivarna inom flera områden. Den upphandling av
läkemedelsförsörjning som genomförts har resulterat i nya leverantörer för försörjning av läkemedel till vårdgivare och dosdispensering av läkemedel till patienter som behöver stöd i sin läkemedelshantering. Under 2013 kommer Stockholms läns landsting att fokusera på en effektiv förvaltning av gällande avtal
samt ett utvecklingsarbete kring en framtida försörjningsmodell för berörda
vårdgivare.
Den medicinska utvecklingen och ett ökat kostnadsansvar för läkemedel
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kommer att medföra att prioritering i den enskilda vårdsituationen blir mer
tydlig. Under 2013 tas en handbok för etiskt och ansvarsfullt beteende i läkemedelsarbetet fram samt ett system för uppföljning mot oegentlig förskrivning.
Prioriterade områden:
■ Implementera en modell för identifiering, kvalificerad värdering, prognostisering,
prioritering, introduktionsstöd, fortbildning och uppföljning vid introduktion av
vissa nya läkemedel

■ Fokusera på en effektiv förvaltning av gällande avtal inom läkemedelsförsörjningen
samt genomföra ett utvecklingsarbete kring en framtida försörjningsmodell för
landstingets akutsjukhus

■ Utveckla och implementera ett systematiskt arbetssätt för läkemedelsgenomgångar
med stöd av nya föreskrifter från Socialstyrelsen

5.14 Habilitering
Kartläggningen av personer i länet med en funktionsnedsättning och deras behov av habilitering slutförs under 2012. Utredningen lämnar förslag som rör
bemötande, delaktighet, samverkan och samordning, tillgång och tillgänglighet,
ökad specialisering och förslag att erbjuda habilitering till vissa målgrupper som
i dag står utanför habiliteringen. Förslagen i utredningen utgör grund för hur
habiliteringen ska utvecklas på kort och lång sikt.
Habilitering för personer med flerfunktionsnedsättning och för dem med förvärvad hjärnskada ska utvecklas. En koordinator för personer med förvärvad
hjärnskada permanentas och förutsättningar ses över för att införa en koordinator/LOTS för personer med flerfunktionsnedsättning. Fler vuxna personer med
flerfunktionsnedsättning ska erbjudas återkommande besök hos sjukgymnast
för uppföljning och behandling och fler barn och ungdomar med rörelsenedsättning erbjuds möjlighet till intensivträning.
Habiliteringen har ett fortsatt stort inflöde av personer som har fått diagnosen
ADHD och/eller ett autismspektrumtillstånd. Detta kräver en fortsatt utveckling
av habiliteringens insatser. För att säkra att insatserna följer riktlinjerna i det
regionala vårdprogrammet för målgruppen ska området prioriteras.
För att stärka den medicinska kompetensen inom habiliteringen införs en habiliteringsläkarfunktion.
Prioriterade områden
■ Fortsätta utveckla habiliteringsinsatser till personer med flerfunktionsnedsättning
■ Säkerställa och utveckla habiliteringsinsatser för personer med neuropsykiatriska
diagnoser
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5.15 Rehabilitering och sjukskrivning
Rehabiliteringsinsatser genomförs i stora delar av sjukvårdssystemet. Inriktningen i Framtidsplanen är att i ökad utsträckning styra rehabiliteringsinsatserna till primärvården, specialistvård utanför akutsjukhusen och till den geriatriska vården vilket ytterligare ökar kraven på samverkan mellan olika vårdgivare. Dagens struktur för rehabilitering ska ses över inom ramen för arbetet med
Framtidsplanen. Översynen genomförs under 2012 och resultaten kommer att
börja implementeras under 2013. Tidig bedömning av rehabiliteringsbehov behöver förbättras såväl på akutsjukhusen som i primärvården. Vårdkedjan för
rehabilitering ska vara sammanhållen från skade- eller sjukdomstillfället till ett
stabilt funktionstillstånd, vilket innebär att samverkan måste stärkas och uppdragen förtydligas.
Identifierade brister i omhändertagandet av patientgrupper med behov av rehabilitering kommer att ses över. Detta gäller bland annat patienter med andningsproblem som behöver andningsstöd, unga personer med hjärnskador,
funktionsnedsättning på grund av ME/CFS21 och rehabiliteringsgarantins målgrupper. Då ett snabbt och kvalitativt gott omhändertagande av patienterna i de
två senaste grupperna är en framgångsfaktor bör identifiering, bedömning och
inledande rehabiliteringsinsatser främst ske i primärvården. Genom stöd från
den specialiserade rehabiliteringsverksamheten kan primärvården klara omhändertagandet av fler av dessa patienter. Resultat från en pågående studie om
en koordinatorsfunktion i primärvården för patienter med komplexa behov ska
integreras i detta arbete.
För att förbättra vårdsituationen för andningshandikappade patienter utreds en
satsning på intermediära intensivvårdsplatser. Utredningen ska slutföras 2013
för att möjliggöra ett genomförande 2014.
Rehabilitering vid psykisk ohälsa
Under 2012 påbörjades ett arbete kring insatser för personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för primärvården att snabbt kunna ta emot och behandla personer med psykisk ohälsa och att
specialistvårdens resurser ska användas när primärvården inte räcker till. Hösten 2013 ska en utvärdering redovisas om en KBT-intervention ökar graden av
återgång i arbete hos sjukskrivna patienter, då projektet KBT och arbetsåtergång i primärvården avslutas. Erfarenheterna ska integreras i den långsiktiga
strukturen för Rehabiliteringsgarantins målgrupper.
Genom en mångfald av studier av psykiskt lidande, livskvalitet och funktionella
sena konsekvenser har internationella siffror pekat på att cirka 40 till 50 procent av cancerpatienter under och direkt efter primärbehandling har behov av

21

Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (kronsiskt trötthessyndrom)
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psykosociala insatser. Det torde inte skilja sig från patienter med andra typer av
livshotande sjukdomstillstånd och Stockholms läns landsting behöver därför
inventera dagens åtgärder.
Införande av vårdval inom rehabilitering
Vårdval för primärvårdsrehabilitering och specialiserad sjukgymnastik införs
under 2012. Uppdraget för primärvårdsrehabilitering omfattar minst arbetsterapi, dietetik, sjukgymnastik och hemrehabilitering samt tilläggstjänsterna kiropraktik, behandling i bassäng och lymfödembehandling. Hemrehabilitering
av patienter som kommer direkt från slutenvården prioriteras i syfte att främja
en samordnad vårdkedja. Målgruppen för Neuroteamen (tidigare stroketeam)
inom primärvårdsrehabiliteringen, där arbetsterapeut, logoped, kurator och
sjukgymnast ingår, har utökats och gäller även patienter med annan förvärvad
hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Antalet vårdgivare förväntas öka under
2013 och utvecklingen av utbudet och verksamheten kommer att följas upp.
Bland annat kommer effekterna avseende tillgänglighet till rehabilitering, följsamhet till det prioriterade uppdraget (hemrehabilitering) och det utökade
uppdraget för neuroteamen att följas upp.
Det finns även vårdval för patienter med långvarigt behov av rehabilitering
inom det neurologiska området samt inom lymfödemrehabilitering. Inom vårdval primär hörselrehabilitering har antalet godkända mottagningar ökat. Under
2013 sker uppföljning för att säkerställa att vårdgivarna erbjuder en god hörselvård samt att de följer angivna riktlinjer vid förskrivning av hörselhjälpmedel.
Utveckling av sjukskrivningsprocessen
Under de senaste åren har landstingen erhållit statliga medel för att utveckla
sjukskrivningsprocessen och arbetet med rehabiliteringsgarantin. Att göra medicinska bedömningar och att utfärda medicinska underlag vid sjukskrivning är
en viktig uppgift för hälso- och sjukvården. Arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och socialtjänst är beroende av medicinska bedömningar i samband med funktionsnedsättning och arbetsoförmåga. I hälso- och sjukvårdens
uppgift ingår även medicinsk rehabilitering av sjukskrivna patienter. Ofta är fler
professioner än läkaren involverade i bedömning och rehabilitering, framför allt
vid långvarig sjukskrivning. Stockholms läns landsting har intensifierat insatserna utifrån de överenskommelser som regeringen och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) tecknat. Utformningen av eventuella överenskommelser
inför 2013 är i dagsläget oklara.
Genomförandet av handlingsplanen för kompetensförsörjning i försäkringsmedicin som omfattar planerade utbildningsinsatser för både läkare och andra
personalkategorier fortsätter under 2013. Planen innehåller förslag till nya satsningar som till exempel en webbaserad lärplattform, interaktivt elektroniskt
beslutsstöd baserat på ICF22 som stöd vid utfärdande av intyg vid sjukskrivning
och utveckling av den försäkringsmedicinska delen i den kliniska utbildningen
för AT- och STläkare.
22

Internationell classification of functioning, disability and health
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Handlingsplanen för en jämställd sjukskrivningsprocess genomförs under perioden 2012 till 2013 och syftar till ökad kunskap för att undvika omotiverade
skillnader mellan kvinnor och män i sjukskrivningsprocessen. Bland annat ska
diagnosområdet depression analyseras djupare och underlag till lokala handläggningsrutiner för en jämställd sjukskrivningsprocess utvecklas.
Införandet av elektroniska sjukintyg fortsätter under 2013. Landstinget deltar i
den nationella utvecklingen, som bland annat innebär att fler typer av intyg som
vården utfärdar ska kunna utfärdas elektroniskt och att beslutsstöd integreras.
Samverkan
Med den regionala delen av Försäkringskassan är samverkan reglerad i en särskild överenskommelse. För övrigt sker samverkan på övergripande plan genom
Finansiell samordning mellan landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett antal kommuner. Insatser inom den finansiella samordningen
riktas till individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte
att dessa uppnår och förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. För bättre
resursutnyttjande och större utbud för målgruppen bildar Samordningsförbunden Botkyrka och Huddinge från och med 2013 ett gemensamt förbund, där
även Salems kommun ingår.
Prioriterade områden:
■ Genomföra en översyn av strukturen för rehabilitering
■ Utarbeta en långsiktig struktur för Rehabiliteringsgarantins målgrupper
■ Utveckla psykosocialt omhändertagande och rehabilitering av patienter med livshotande tillstånd

■ Genomföra identifierade åtgärder för att skapa en hållbar, kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess

5.16 Förskrivning av hjälpmedel
Upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet samt ortopedteknisk verksamhet pågår under 2013 med planerad avtalsstart 2014.
Hjälpmedelsinstitutet har på regeringens uppdrag drivit en förstudie under
2012 där Stockholms läns landsting har varit delaktig. Studiens syfte var att utvärdera en metod för att ytterligare öka den enskildes inflytande över sitt behov
av hjälpmedel genom att ta ansvar för sin egen personliga hjälpmedelsbudget.
Resultatet har överlämnats till regeringen med förslag att en försöksverksamhet
ska genomföras.
Utvecklingen av hjälpmedel inom områdena kognition och kommunikation har
medfört att hjälpmedel blir mer tekniskt avancerade. Detta ställer högre krav på
förskrivarna att instruera och träna in hjälpmedlen till brukarna. I översynen av
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hjälpmedelverksamheten som genomfördes 2012 framkom behov av ett särskilt
länsövergripande center för dessa områden. Planerad start för ett sådant center
är första halvåret 2014.
Under 2013 genomförs en utredning om insatser till barn med funktionsnedsättningar som har behov av datorbaserade hjälpmedel, med syfte att säkerställa
att kompetensen inom området ytterligare stärks samt att förbättra samverkan
mellan professionerna.
Det sker en snabb utveckling inom området för medicinteknisk apparatur, till
exempel analysapparater och behandlingshjälpmedel. En utredning ska under
2013 klargöra vilka områden som ska prioriteras.
Upphandlingen av hörseltekniska hjälpmedel beräknas bli klar vid årsskiftet
2012/2013. Nya avtal träder i kraft i februari 2013.
Upphandling av hjälpmedel för alternativ telefoni har senarelagts på grund av
att Hjälpmedelsinstitutet tar fram en nationell kravspecifikation som landstinget ska harmonisera sina krav med. Upphandlingen beräknas bli klar under våren 2013.
Avtalet för hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel gäller till och
med den 31 december 2013 med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare
två år. Volymerna har ökat och särskilda utbildningssatsningar för förskrivare
genomförs för att på rätt nivå tillgodose brukarnas behov.
Prioriterade områden:
■ Upphandla hjälpmedelscentralverksamhet och ortopedteknisk verksamhet
■ Planera för ett länsövergripande center inom områdena kommunikation och kognition

■ Genomföra utbildningsinsatser för förskrivare inom området förbrukningshjälpmedel

5.17 Hälso- och sjukvård för asylsökande
Under 2013 förväntas landstinget få en utökad skyldighet att erbjuda hälso- och
sjukvård och hälsoundersökningar åt gömda samt personer som befinner sig i
Sverige utan att sökt nödvändigt tillstånd.
Under 2013 utökas provtagningen vid hälsoundersökningen av asylsökande genom att immunitetstest mot rubella (röda hund) erbjuds kvinnor i åldersgruppen 15 till 45 år samt vaccination om immunitet saknas.
Projektverksamheten Hälsokommunikatörer i Stockholms län övergick 2012 till
permanent verksamhet i samarbete med Botkyrka, Nacka, Sundbyberg, Salem,
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Upplands Väsby, Södertälje, Sollentuna kommun samt Stockholms Stad. Målet
är att utveckla verksamheten och att fler kommuner ska välja att delta.
Prioriterade områden:
■ Erbjuda hälso- och sjukvård till gömda och personer som befinner sig i Sverige utan
att ha sökt nödvändigt tillstånd

■ Utvidga verksamheten med hälsokommunikatörer till att omfatta fler kommuner

5.18 Tandvård
Från och med januari 2013 införs det så kallade tredje steget inom tandvårdsstödet. Det innebär att personer som har stora behov av tandvård på grund av
långvariga sjukdomar eller funktionshinder ges rätt till tandvård till läkarvårdstaxa. Bland de patientgrupper som pekas ut att få del av stödet märks de som på
grund av cerebral pares, ett svårt psykiskt funktionshinder eller sjukdom som
till exempel Parkinsons sjukdom, multipel skleros eller reumatoid artrit har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling.
Trots de påtagliga förbättringar av tandhälsan som skett hos barn och ungdomar i utsatta områden är skillnaden fortfarande stor jämfört med områden med
bättre tandhälsa. För att ytterligare förbättra tandhälsan bland barn och ungdomar fortsätter preventionsprogram med bl.a. floursköljningar riktade till
vårdbehovsområden med sämst tandhälsa. Därutöver startades år 2011 ett
forskningsprojekt, Stop Caries Stockholm (SCC), med ytterligare förebyggande
åtgärder riktade till 1-åringar i vårdbehovsområdet med sämst tandhälsa. Projektet utvärderas i en delrapport våren 2014.
Landstingen har planerings- och finansieringsansvar för tandläkarnas specialistutbildning. Tandvården omfattar åtta specialiteter. Tillgången på specialistutbildade tandläkare i Stockholms län kommer att minska kraftigt till 2020.
Medelåldern inom specialisttandläkarkåren är hög och pensionsavgångarna
följaktligen stora under perioden. Samtidigt blir behovet av specialisttandvård
större med en ökad befolkningstillväxt. Stockholms läns landsting finansierar
för närvarande 20 utbildningsplatser. Under budgetperioden ökas antalet utbildningsplatser till 30 platser för att behovet av specialistutbildade tandläkare
ska täckas.
Under 2011 tillsattes en utredning med uppdraget att göra en översyn av klinisk
odontologisk forskning i Stockholms län (LS 1111-1455). Utredningen framhöll
att ”inom tandvård ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras” (TL 16§), vilket innebär att landstingets FoU-medel även
kan omfatta odontologisk forskning. Utredningens förslag innebär en stärkt
ställning för den odontologiska kliniska forskningen i Stockholms län. Från och
med 2011 omfattar även ALF23-projektmedel odontologi. Under 2011 fattades
beslut om att Centrum för Oral Biologi (COB) ska avvecklas till förmån för en ny
23
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samverkansorganisation, Centrum för Oral Hälsa (COH). COH:s uppgift är att
stödja klinisk odontologisk forskning. COH förfogar över cirka 13 miljoner kronor för detta ändamål. Projektansökningar ska konkurrensutsättas som ett medel för att klinisk odontologisk forskning i Stockholms län ska uppnå excellens.
Hitintills har forskningsmedel för cirka sju miljoner kronor fördelats för perioden 2012 till 2014. Budgeten omfattar även viss reservation av medel för FOUUverksamhet inom Centrum för äldretandvård (CFÄ) från och med 2013, samt
avveckling av COB under perioden 2013-2015.
Prioriterade områden:
■ Förbättra tandhälsan för barn och ungdomar i områden med sämst tandhälsa
■ Utöka utbildningsplatserna för att täcka behovet av specialistutbildade tandläkare

5.19 Tolkverksamhet
Språktolkverksamhet
Strävan efter tillgänglig, säker och högkvalitativ språktolkverksamhet fortsätter
genom att implementera en webbaserad beställningsportal för tolktjänster. Vid
ett införande av webbaserade beställningar läggs grunden till mer effektiva beställnings- och faktureringsrutiner samt en förbättrad avtalsuppföljning. Inriktningen är att beställningsportalen ska kunna tas i drift under 2013.
Arbete med en förnyad upphandling av språktolk verksamhet har inletts och
under 2013 fortsätter detta arbete. De nya avtalen beräknas gälla från och med
mars 2014.
Tolk för personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning
Efterfrågan av tolk för personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning
har ökat under en längre tid och andelen tolkuppdrag som inte genomförts har
ökat. En ny ersättningsmodell med målrelaterad ersättning har införts för Tolkverksamheten (Tolkcentralen) som drivs av Habilitering & Hälsa, Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO). Habilitering & Hälsa har under 2012 genomfört
en ny upphandling av tolktjänster där bland annat kraven på att leverantörerna
tillhandahåller tillräcklig volym har skärpts. Effekterna av den nya ersättningsmodellen och upphandlingens resultat kommer att följas under 2013.
Kring årsskiftet 2012/2013 kommer den del av den webbaserade tolkportal som
avser beställning och tolk för dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning att lanseras.
Prioriterade områden:
■ Införa och följa upp av effekterna av tolkportalen för språktolktjänster
■ Följa upp hur tolkverksamhetens kapacitet anpassas till efterfrågat behov
■ Följa upp effekterna av tolkportalen för personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning.
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6 Miljöarbete i hälso- och
sjukvården
Ett nytt miljöpolitiskt program, Miljöutmaning 2016, införs under 2012. Det
styr miljöarbetet i all landstingsfinansierad verksamhet fram till 2016. De nya
målen i Miljöutmaning 2016 innebär att miljökraven i vårdavtalen successivt
skärps inom flera områden. Särskild information erbjuds vårdgivarna inom
sakområdena bilbränsle och energi, avfallshantering, ekologisk mat samt klimatpåverkande medicinska gaser. Vårdgivarna ska också få vägledning i frågor
som rör miljömärkning av varor och tjänster. För att stimulera dem till att bedriva ett aktivt miljöarbete ingår i avtalen ett ekonomiskt incitament som motsvarar 0,5 procent av ersättningen. En särskild ekonomisk påföljd är kopplad till
krav på destruktion av lustgas.
Publiceringen av information på Vårdguiden.se om miljöcertifierade och miljödiplomerade vårdgivare fortsätter under 2013. I likhet med tidigare år kommer
uppföljningsbesök hos miljödiplomerade vårdgivare genomföras. Förvaltningen
stödjer utveckling av nätverk och öppna arbetsgrupper där vårdgivarnas miljösamordnare kan utbyta information. Initiativ tas för att gemensamt med miljöavdelningen vid Landstingsstyrelsens förvaltning bygga upp en databas där
uppgifter från uppföljningar kan sammanställas.
Särskilda ansträngningar görs för att halterna av miljöbelastande läkemedelsubstanser ska minska i naturen. Handlingsplaner utarbetas för implementering av landstingets nya läkemedelsstrategi och det nya systemet för miljöbedömning av läkemedel. Systemet innebär en utvidgning av nuvarande miljöbedömningssystem till att inte bara omfatta miljöpåverkan vid användning utan
även vid tillverkning. Miljöbedömningen är integrerad i Kloka Listans rekommendationer. Eftersom datamängden för miljöbedömda läkemedel på
www.janusinfo.se blivit alltför stor påbörjas en utveckling av en särskild databas
för miljöfrågorna. Det kommer att göra informationen mer lättillgänglig. Förskrivare erbjuds kunskapsstöd även via speciella föreläsningar och en webbkurs.
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7 Verksamhetens ekonomi
7.1 Ekonomiska förutsättningar Hälso- och
sjukvårdsnämnden totalt
Förslag till slutlig budget 2013 bygger på landstingsfullmäktiges beslut i juni
2012 om budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden. I tabellen nedan redovisas
intäkter och kostnader på övergripande nivå 2013 och som jämförelse redovisas
bokslut 2011 och budget för 2012.
Mkr

Landstingsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Summa Kostnader
Resultat

Bokslut
2011

Budget
2012

Ramförslag
2013
47 700

Budget
2012 vs
bokslut
2011 *
4,4 %

Budget
2013 vs
budget
2012
3,1 %

44 324

46 273

599
44 923
-44 426

552
46 825
-46 825

543
48 243
48 243

- 7,8 %
4,2 %
5,4 %

-1, 7 %
3,0 %
3,0 %

497

0

0

Landstingsbidraget för Hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår för 2013 till
47 699,8 miljoner kronor. Enligt Landstingsfullmäktiges beslut är landstingsbidraget 47 713,4 miljoner kronor 2013 men 13,6 miljoner kronor netto överförs
till Landstingsstyrelsens förvaltning. Verksamhetsöverföringar från Landstingsstyrelsens förvaltning till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2012 innebär
en överföring av landstingsbidrag med 4,9 miljoner kronor. Samtidigt återförs
FoUU-medel med 18,5 miljoner kronor till Landstingsstyrelsens förvaltning avseende tidigare Karolinska Folkhälsoakadamien vars verksamhet under 2012
övergått till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Exklusive verksamhetsöverföringar från Landstingsstyrelsens förvaltning ökar
Hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag 2013 med 1 440 miljoner kronor eller 3,1 procent. Som jämförelse redovisas i diagrammet nedan faktiska
kostnadsökningar i procent för perioden 2007 till 2011 och utrymme för kostnadsökningar åren 2012 till 2015.
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Kostnadsökningen i bokslutet 2011 stannade på 3,3 procent vilket är en låg nivå.
Den låga kostnadsökningen kan främst förklaras med att avtalen med vårdgivarna för 2011 innehöll generellt lägre uppräkningar av ersättningarna än tidigare år, att läkemedelskostnaderna som under många år haft en högre kostnadsökning än hälso- och sjukvården i övrigt ökade med endast 1,7 procent 2011
samt att kostnaderna för privata vårdgivare på nationella taxan sjönk på grund
av minskat antal besök.
Budget 2012 har ett kostnadsökningsutrymme jämfört med bokslut 2011 på 4,9
procent. Kostnadsökningen till och med augusti 2012 ligger omkring 4,7 procent
och prognosen för hela 2012 något lägre, 4,6 procent. Med prognosen för 2012
som jämförelse blir utrymmet 3,4 procent 2013, det vill säga något högre än de
3,1 procent som en jämförelse mot budget 2012 ger.
Nedanstående diagram visar den kumulativa utvecklingen av landstingsbidraget
till Hälso- och sjukvårdsnämnden under samma period.
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På övergripande nivå gäller kalkylen enligt tabellen nedan för disponering av
det ekonomiska utrymmet 2013.
Landstingsprisindex 2013, LPIK, prognos SKL augusti 2012
Befolkningsökning prognos
Läkemedel i öppenvård 2,1 % (genomslag på total 0,2 %)
Medicinsk utveckling, ökat vårdutbud, riktade satsningar
Generella effektiviseringar
Sammanvägd total

2,3 %
1,4 %
0,2 %
1,2 %
-2,0 %
3,1 %

De ekonomiska ramarna för 2013 förutsätter i likhet med tidigare år generella
effektiviseringskrav i storleksordningen två procent för att kunna inrymma ökade kostnader till följd av den ökande befolkningen, medicinsk utveckling, allmän prisökning och riktade satsningar i enlighet med Landstingsfullmäktiges
beslut.
Detta är en kalkyl på övergripande nivå för hälso- och sjukvårdsnämndens samlade kostnadsbild som inte kan appliceras direkt på uppräkningar för specifika
vårdområden eller enskilda vårdavtal. Varje område måste betraktas utifrån
sina specifika förutsättningar, exempelvis förutsätter budgeten att inga prisuppräkningar görs för befintliga vårdvalsområden.

7.1.1 Framtidens hälso- och sjukvård
Utgångspunkten för Framtidsplanen är en långsiktigt hållbar ekonomi i landstinget. I den analys som gjordes av det ekonomiska läget i Framtidsplanen som
presenterades i juni 2011 beskrevs att kostnadsökningstakten i hälso- och sjukvården i landstinget måste minska med cirka en procentenhet i förhållande till
den historiska trenden för att vidmakthålla en ekonomi i balans även på sikt.
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Den ekonomiska utmaningen uppstår framför allt under perioden 2015 - 2020.
Huvudorsaken är att kostnaderna för Nya Karolinska Universitetssjukhuset i
Solna börjar falla ut under perioden samtidigt som landstinget fortsatt har kostnader för produktion vid nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Vidare tillkommer kostnader för investeringar och utökad produktion hos övriga producenter för att hantera den vård som idag finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna men som inte kan bedrivas på Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Under perioden 2015 - 2018 kommer även betydande omstruktureringskostnader belasta landstingets budget.
Kostnader för den köpta vården
Historiskt har kostnaderna för den köpta vården, det vill säga den vård som finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden, ökat med knappt fyra procent per
år i landstinget. Under enskilda år har dock kostnadsökningen avvikit kraftigt
från den långsiktiga trenden. Det är också värt att notera att kostnadsökningen
under de senaste två åren ligger på cirka tre procent vilket är betydligt under
den historiska trenden.
Kalkylen visar en kostnadsökningstakt om cirka tre procent per år för den köpta
vården fram till 2020 för en ekonomi i balans vilket skulle innebära en historiskt låg nivå och en utmaning för hälso- och sjukvården. I kalkylen ingår bland
annat behovsökningen till följd av den demografiska utvecklingen och allmänna
prisökningar. Hänsyn har också tagits till den förändrade hälso- och sjukvårdsstrukturen i enlighet med Framtidsplanen.
Kostnader för investeringar
Kostnaderna för investeringarna kommer att öka till följd av den stora satsning
som föreslås i den tioåriga investeringsplanen. Totalt kommer de årliga kostnaderna för den tioåriga investeringsplanen att motsvara cirka två procent av den
köpta vården från 2016. Ingen hänsyn har dock tagits till eventuell ökad effektivitet och produktivitet till följd av investeringarna. I det fortsatta arbetet med
att ta fram detaljerade beskrivningar av investeringarna är det också nödvändigt
att fokusera på hur effektiviteten och produktiviteten kan öka till följd av investeringarna.
Kostnader för Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna finansieras i en så kallad offentlig
privat samverkan (OPS). Det innebär att kostnaderna för Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (byggnaden och anslutande fastighetsrelaterade tjänster) idag kan prognostiseras med stor exakthet då framtida kostnader anges i
gällande avtal. För investeringar i medicinteknisk utrustning och andra inventarier i Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna innehåller dock kostnaderna
ännu en viss osäkerhet.
Kostnaderna för OPS-lösningen uppgår från 2018 till knappt två miljarder kronor per år. Motsvarande kostnader för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
idag bedöms till cirka 800 miljoner kronor. Även kostnaderna för den medicintekniska utrustningen och andra inventarier i Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna uppgår till avsevärda belopp. Avskrivningstiderna för denna typ av
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investeringar är också betydligt kortare vilket gör att de får stor effekt på landstingets totala kostnader. Totalt beräknas dessa kostnader att uppgå till drygt en
miljard kronor per år från 2018.
Kostnader för omstrukturering
Omstruktureringskostnaderna är fortfarande oklara och är inlagda som en
schablon i kalkylen om tre miljarder kronor under tre år. Kalkylen för omstruktureringskostnaderna måste preciseras i det fortsatta arbetet.
Tabell. Kostnader för den nya hälso- och sjukvården
Mkr. Löpande löner och
priser

Budget
2012

2013

2014

2015

Planering
2016

2017

2018

2020

46 230

47 712

49 008

50 517

51 808

53 055

55 099

58 027

Totala kostnader NKS

40

150

230

1 830

2 670

3 110

3 040

Tioårig investeringsplan

235

300

400

460

990

1 050

1 230

1 000

1 000

1000

55 098

57 715

60 259

Köpt vård

Omstruktureringskostnader
Summa kostnader

46 230

47 987

49 458

51 147

62 297

Huvudstrategin för att minska kostnadsutvecklingstakten i Framtidsplanen är
att utvidga den specialiserade vården utanför akutsjukhusen samtidigt som
akutsjukhusen ska koncentrera sin verksamhet till vården som kräver akutsjukhusets resurser. För att ytterligare minska kostnadsökningstakten i hälso- och
sjukvården bör arbetet med kostnadskontroll i vårdavtalen intensifieras. Vidare
måste avtalen i större omfattning styra verksamheten mot en ökad effektivitet
och produktivitet.
Kalkylen visar att investeringarna måste vara rimligt stora och leda till ökad effektivitet och produktivitet för att nå en ekonomi i balans under perioden. Tydliga krav måste ställas på verksamheterna om ökad effektivitet och produktivitet
vid genomförandet av investeringarna. Vidare måste satsningen på Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna utnyttjas på bästa sätt så att effektiviteten
och produktiviteten ökar i hälso- och sjukvårdsstrukturen. För att ha en ekonomi i balans under den kritiska perioden 2015 till 2018 bör även kostnadsökningstakten åren innan begränsas. Detta för att landstinget ska gå in i perioden
2015 till 2018 med en rimlig kostnadsnivå. En jämn och långsiktigt hållbar
kostnadsökningstakt i landstinget är också förutsättningen för att verksamheterna ska kunna agera långsiktigt och effektivt.
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7.1.2 Budget per verksamhetsområde Hälso- och sjukvårdsnämnden totalt
I tabellen nedan redovisas budget 2013 översiktligt med fördelning per verksamhetsområde.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
totalt
(Samtliga belopp
i mkr)
Intäkter
Landstingsbidrag

Bokslut
2011

Budget
2012

Prognos
2012

Förslag
2013

Ändring
% mot
budget

Ändring
% mot
prognos

%

%

44 324

46 273

46 273

47 700

3,1%

3,1%

599

552

552

543

-1,7%

-1,7%

44 922

46 825

46 825

48 243

3,0%

3,0%

-20 427

-21 486

-21 344

-21 999

2,4%

3,1%

-7 438

-7 708

-7 903

-8 155

5,8%

3,2%

Psykiatri

-4 777

-4 960

-4 960

-5 127

3,4%

3,4%

Geriatrik

-2 211

-2 319

-2 319

-2 331

2,4%

0,5%

Läkemedel

-4 794

-5 029

-4 904

-4 873

-3,1%

-0,6%

-791

-822

-822

-876

6,6%

6,5%

Hjälpmedel inklusive näringsprep etc
Habilitering

-1 309

-1 353

-1 403

-1 406

4,0%

0,2%

-447

-467

-467

-479

2,5%

2,5%

Övrig sjukvård

-2 314

-2 678

-2 553

-3030

13%

18,6%

Avskrivningar och
Finansnetto

84

-3

0

33

Summa kostnader
Resultat

-44 426

-46 825

-46 675

-48 243

3,0 %

3,4 %

497

0

150

0

Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Somatisk specialistvård
Primärvård

Tandvård

Sammantaget ökar landstingsbidraget 2013 med 1 427 miljoner kronor eller 3,1
procent. Den relativt stora ökningen på raden övrig sjukvård 2013 är bland annat hänförlig till att medel har reserverats för förändringar enligt Framtidsplanen.
Budgeten kommenteras vidare under respektive verksamhetsområde. Ytterligare redovisning av budgeten finns i bilaga 4, utökad kostnadsredovisning.
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7.2 Verksamhetstal
I tabellen nedan redovisas budgeterade verksamhetstal för 2013.
Verksamhetstal

Bokslut

Budget

Prognos

Budget

2011

2012

2012

2013

Antal
Läkarbesök totalt
Övriga besök totalt

Ändring
% mot
budget

Ändring
% mot
prognos

%

%

7 426 923
8 109 224

7 492 086
8 314 473

7 728 922
8 359 477

7 828 309
8 565 693

4,5%
3,0%

1,3%
2,5%

307 244

310 015

311 325

316 593

2,1%

1,7%

2 800 368
723 794

2 803 386
730 973

2 843 222
755 177

2 861 269
834 803

2,1%
14,2%

0,6%
10,5%

246 040

246 515

247 525

250 323

1,5%

1,1%

4 200 215

4 269 300

4 466 300

4 520 240

5,9%

1,2%

4 446 617

4 471 500

4 492 300

4 686 890

4,8%

4,3%

1 701 423

1 816 000

1 816 000

1 816 000

0,0%

0,0%

411 686

405 400

405 400

434 800

7,3%

7,3%

Övriga besök

1 214 019

1 270 000

1 270 000

1 218 000

-4,1%

-4,1%

Vårdtillfällen

32 274

32 500

32 500

33 970

4,5%

4,5%

Läkarbesök inklusive
ARV

14 654

14 000

14 000

12 000

-14,3%

-14,3%

Övriga besök

23 371

26 000

26 000

10 000

-61,5%

-61,5%

Vårdtillfällen

28 930

31 000

31 300

32 300

4,2%

3,2%

22 164

22 500

22 500

23 000

2,2 %

2,2 %

94%

93%

93%

93%

0,0 %

0,0 %

Vårdtillfällen totalt
Somatisk specialistvård

Läkarbesök inklusive
ARV
Övriga besök
Vårdtillfällen
Primärvård

Läkarbesök inklusive
ARV
Övriga besök, exklusive sjukgymnaster
Sjukgymnastik inklusive ARV
Psykiatri

Läkarbesök inklusive
ARV

Geriatrik, äldresjukvård

Tandvård

Nödvändig tandvård
för vuxna
Andelen barn och ungdomar som är listade hos
vårdgivare

Under de senaste åren har antalet läkarbesök fortsatt att öka. Jämfört mot budget 2012 är den totala förväntade ökningen drygt fyra procent. Förväntad ökning av antalet vårdtillfällen ligger i linje med tidigare års volymförändringar.
Somatisk specialistvård
Läkarbesöken inom somatisk specialistvård har under 2012 ökat och ökningen
beräknas fortsätta beroende på de nya vårdvalsområdena. Läkarbesöken ökar
med cirka två procent jämfört med budget 2012. Jämfört med prognos 2012 är
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ökningen cirka o,6 procent. Effekterna av införda vårdval innebär omfördelningar av besöksvolymerna från privata specialisterna på nationella taxan till de
nya vårdvalsområdena. Läkarbesöken hos privata specialister beräknas 2013
minska med motsvarande 35 procent jämfört med budget 2012 och med 10 procent jämfört med prognos 2012. Antalet vårdtillfällen förväntas vara oförändrat
jämfört med 2012.
Primärvård
Totalt förväntas läkarbesöken inom primärvården öka med knappt sex procent
jämfört med budget 2012. Besöksökningen hos husläkare förväntas plana ut
2013, efter de senaste årens kraftiga volymökning. För läkarbesök inom hemsjukvård förväntas dock ökningar om cirka 11 procent jämfört med 2012.
Psykiatri
Totalt antal läkarbesök inklusive privata specialister ökar i budget 2013 med sju
procent jämfört med budget och prognos 2012. Inom basåtagandet förväntas
den största ökningen av antalet läkarbesök med cirka 12 procent samt läkare på
nationella taxan med fem procent jämfört med budget och prognos 2012. Antalet vårdtillfällen 2013 förväntas öka med cirka fyra procent jämfört med tidigare
år.
Geriatrik
Antalet vårdtillfällen 2013 beräknas öka med cirka fyra procent jämfört med
budget 2012. Antalet läkarbesök inom geriatriken är av förhållandevis liten omfattning. Minskningen jämfört med budget och prognos beror på ändrade uppdragsbeskrivningar där endast minnesmottagningar ingår i uppdraget och inte
som tidigare all annan öppenvård.
Tandvård
Antalet behandlade inom nödvändig tandvård förväntas öka med två procent
jämfört med budget och prognos 2012.
För utökad redovisning av verksamhetstalen, se bilaga 5.
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7.3 Budget per verksamhetsområde
7.3.1 Budget somatisk specialistvård
Somatisk specialistvård

Bokslut

Budget

Förslag

2011

2012

2013

Ändring
% mot
budget

Mkr
Intäkter
Kostnader (specifikation)
Akutsjukhusen
Större privata enheter
Privat specialistläkare inklusive
medicinsk service
Utomlänsvård
Läkemedel i öppenvård
Övrig akut- och asylsjukvård samt
övrig köp vård
Summa kostnader
Resultat

23 277

24 253

24 561

%
1,3%

-17 156
-1 027
-1 453

-17 540
-1 189
-1 494

-18 269
-1 587
-1 086

4,2%
33,4%
-27,3%

-612
-2 517
-179

-681
-2 768
-582

-722
-2 562
-335

6,1%
-7,4%
-42,4%

-22 944
333

-24 253
0

-24 561
0

1,3%

Flerårsavtalen med akutsjukhusen
Efter tekniska justeringar inom den samlade budgeten för somatisk specialistvård är den reala budgetökningen för flerårsavtalen med akutsjukhusen 402
miljoner kronor eller 2,6 procent. Budgeten för 2013 inkluderar en neddragning
med cirka 70 miljoner kronor med anledning av upphandlingen av St Görans
sjukhus och cirka 66 miljoner kronor i ökad ersättning till Karolinska Universitetssjukhuset för vårdtyngdsökning. Budgeten uppgår 2013 till cirka 16 184 miljoner kronor.
Sidoavtalen med akutsjukhusen
Budgeten för sidoavtalen med akutsjukhusen ökar med knappt 99 miljoner kronor jämfört med 2012 och uppgår nu till drygt 998 miljoner kronor. Ökningen
är delvis av teknisk karaktär då kostnaderna tidigare redovisats under andra
rubriker.
Mammografier
På grund av den kraftiga volymökningen under 2012 har budgeten för mammografier förstärkts med 23,5 miljoner kronor. För pris- och volymökning 2013
tillförs ytterligare 2,5 miljoner kronor. Budgeten för 2013 uppgår till 87 miljoner
kronor.
Vårdval
Budgeten för vårdval Förlossning justeras ned med drygt 25 miljoner kronor
som anpassning till lägre förlossningssiffror under 2012 och prognostiserade
födelsetal för 2013. Budgeten för 2013 uppgår till 1 068 miljoner kronor.
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Budgeten för vårdval Höft- och knäledsplastikoperationer har justerats upp med
3 miljoner kronor med anledning av ökade volymer under 2012. För volymökning under 2013 ökas budgeten med ytterligare 4 miljoner kronor.
Budgeten för vårdval Katarakt har justerats ned på grund av lägre volymer än
förväntat 2012. För volymökning 2013 ökas budgeten med 1,5 miljoner kronor.
För de vårdvalsområden som startat under 2012 (vårdval Ögon slutet 2011) har
för 2013 budgeterats cirka 500 miljoner kronor enligt nedan. Finansieringen
har skett genom omfördelningar av medel tidigare avsatta för privata specialister, större privata vårdgivare, medicinsk service och övrigt.
- Ögon
132 miljoner kronor
- Gynekologi
183 miljoner kronor
- Hud
84 miljoner kronor
- ÖNH
101 miljoner kronor
För de vårdvalsområden som startar under 2013 har avsatts 72 miljoner kronor
och finansiering sker även där genom omfördelning från privata specialister,
medicinsk service och större privata vårdgivare.
Större privata vårdgivare
Avtal med större privata vårdgivare som avser andra vårdområden än de kommande vårdvalsområdena har förlängts till och med utgången av 2013. Budgeten har justerats ned med drygt 90 miljoner kronor för vård som har övergår till
vårdval. För volym- och prisökningar har tillförts 22 miljoner kronor.
Privata specialister
Budgeten för privata specialister har reducerats med 334 miljoner kronor till
följd av övergång av verksamhet till kommande vårdval. För pris- och volymökningar har budgeten förstärkts med 22 miljoner kronor.
Medicinsk service
Budgeten för medicinsk service har reducerats med 110 miljoner kronor på
grund av minskade volymer och övergång till vårdval där medicinsk service ingår i ersättningen. För pris- och volymökningar 2013 har budgeten förstärkts
med 13,6 miljoner kronor.
Utomlänsvård
I budgeten för utomlänsvård ingår kostnaderna för riksavtalet och avtalet med
Lunds Universitetssjukhus om barnhjärtanverksamhet. Budgeten har förstärkts
med 19 miljoner kronor med anledning av volymökningar 2012. Uppräkning för
pris- och volymökningar 2013 summerar till 22,6 miljoner kronor.
Övrig akutsjukvård
Budgeten för övrig akutsjukvård minskar med 425 miljoner kronor. Reduceringen är i huvudsak av teknisk karaktär. Under 2012 fanns en ofördelad budget
under övrigt som var reserverad för nya vårdval för sjukhusavtalen som i budget
2013 flyttas till respektive område.
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7.3.2 Budget primärvård
Budgeten för primärvård 2013 räknas upp med 478 miljoner kronor, eller 5,3
procent jämfört med 2012. Det ger en total ram på 9 512 miljoner kronor. I ramen ingår 180 miljoner kronor som avser tidigare beslutade höjningar av ersättningen till husläkarverksamheten, MVC och BVC. Hänsyn har även tagits till
beräknade kostnader 2012, befolkningsutveckling samt förväntad besöksutveckling.
Primärvård

Mkr
Intäkter
Kostnader (specifikation)
Mkr
Husläkarverksamhet
Jour/Närakut verksamhet
Hemsjukvård
Psykosociala insatser
Läkarinsatser i Säbo
MVC
BVC
BUMM
Primärvårdsrehab exklusive
privata sjukgymnaster
Riksavtal/utomlänsavtal
Privata specialistläkare inklusive barnläkare Arv
Privata sjukgymnaster
Asylsjukvård
Läkemedel i öppenvård
Övrig verksamhet24
Summa kostnader
Resultat

Bokslut

Budget

Förslag

2011

2012

2013

Ändring
% mot
budget
%

8 748

9 033

9 512

5,3%

-3 630
-254
-504
-87
-141
-361
-412
-193
-360

-3 659
-261
-514
-93
-170
-383
-431
-201
-411

-3 925
-278
-547
-145
-170
-391
-451
-208
-481

7,2%
6,7%
6,5%
57,1%
0,1%
2,1%
4,6%
3,6%
16,9%

-108
-233

-100
-239

-109
-216

8,8%
-9,9%

-560
-39
-1 335

-594
-44
-1 325

-601
-44
-1 357

1,1%
0,0%
2,4%

-557

-607

-589

-3,0%

-8 773

-9 033

-9 512

5,3%

-25

0

0

Husläkarverksamhet
Antalet husläkarmottagningar ligger konstant runt cirka 200 stycken. Budgeten
har räknats upp med 7,2 procent jämfört med budget 2012. Den utökade budgetramen består både av kostnader för ökade besöksvolymer och av kostnader
för de redan under 2012 beslutade höjda ersättningsnivåerna inom husläkarverksamheten. 150 miljoner kronor har tillförts budget 2013 avseende det senare ändamålet. Resterande budgetförstärkning avser volymökning, både volymökning utöver budget 2012 och förväntad volymökning 2013.

24

Barnläkarmottagningar, kvälls- och nattpatrull, logopeder, fotsjukvård
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En höjning av högkostnadsskyddet för bland annat husläkarbesök, distriktssköterskebesök och sjukvårdande behandling beräknas minska kostnaderna inom
primärvården med 25 miljoner kronor.
Jour/Närakutverksamhet
Ett nytt avtal har träffats med Lättakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge under 2012 vilket har medfört en mindre kostnadsökning av detta
avtal. Uppdraget för jourläkarbilen har utökats och kostnaderna beräknas därmed att öka. Hänsyn till detta har tagits i budgeten.
Hemsjukvård
Budgeten för hemsjukvård ökar med drygt sex procent jämfört med budget för
2012. En av delförklaringarna till de ökade kostnaderna inom hemsjukvården är
att flera kommuner infört delegationsstopp under de senaste åren, vilket har
inneburit fler besök för primärvårdens hemsjukvård och därmed ökade kostnader.
Kvälls- och nattpatrullen tar över ansvaret för basal hemsjukvård dagtid kvällar
och helger från och med januari 2013 och budget för detta har flyttats mellan
verksamheterna.
Psykosocial verksamhet
Besöken och därmed kostnaderna inom den psykosociala verksamheten har
ökat kraftigt de senaste åren eftersom verksamheten är under fortsatt uppbyggnad. Rehabiliteringsgarantin påverkar också besöksutvecklingen. De enheter
som arbetar enligt Rehabiliteringsgarantin får ett höjt besökstak samt en stimulansersättning vid avslutad KBT-behandling (kognitiv beteendeterapi). Denna
utveckling förväntas fortsätta under 2013. För kostnader förknippade med Rehabiliteringsgarantin utfaller viss ersättning från staten. För 2013 förväntas cirka 13 miljoner av kostnaderna kunna täckas av statliga medel.
MVC och BVC
Ersättningsnivåerna för MVC höjdes i april 2012 och budgeten har med anledning av detta höjts med 13 miljoner kronor inför 2013. I budgeten har hänsyn
tagits till fortsatt låga prognostiserade födelsetal för 2013.
Även ersättningsnivåerna för BVC höjdes i april 2012. Budgeten har med anledning av detta höjts med 17 miljoner kronor inför 2013.
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
Under år 2013 införs Vårdval för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
(BUMM). Budgeten har räknats upp med 3,5 procent. En viss osäkerhet finns
kring kostnadsutvecklingen med anledning av det nya vårdvalet och även utvecklingen av antalet neuropsykiatriska utredningar.
Primärvårdsrehabilitering
Vårdvalet för primärvårdsrehabilitering startar i oktober 2012. Kiropraktik samt
neuroteam (tidigare stroketeam) ingår i vårdval för primärvårdsrehabilitering.
Från och med 2013 har därför kostnaderna för kiropraktik och neuroteam/
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stroketeam flyttats från rubriken övrig verksamhet till primärvårdsrehabilitering, vilket är den främsta förklaringen till den kraftiga ökningen av kostnaderna
jämfört med budget 2012. Under 2013 förväntas en successiv ökning av kostnaderna i takt med att fler vårdgivare går in i vårdvalen.
Privata specialistläkare
Antalet specialister i allmänmedicin på den nationella taxan fortsätter att minska. I augusti 2012 fanns det 108 specialister. Vårdval för husläkarmottagningar
innebär att det inte tillkommer några nya etableringar inom specialiteten allmänmedicin. Budgeten har därför minskats med 20 miljoner kronor.
Specialiserad sjukgymnastik
Vårdval för specialiserad sjukgymnastik infördes i maj 2012. I budget för 2013
har antagits att kostnadsökningar för vårdvalet kommer att motsvaras av kostnadsminskningar för arvoderade sjukgymnaster.
Övrig verksamhet
Budgeten för övrig verksamhet innefattar barnläkarmottagningar, kvälls- och
nattpatruller, logopeder, fotsjukvård samt barnhospice.
Budgeten för barnhospice förstärks med 2,5 miljoner kronor för att finansiera
en utökning av lokaler inom Ersta sjukhus.
Antalet auktoriserade mottagningar för medicinsk fotsjukvård fortsätter att öka
och budgeten har förstärkts för att möta ett ökande antal besök.
Kostnaderna för provtagningar inom ungdomsmottagningar och STImottagningar avseende bland annat klamydia ökar och budgeten har förstärkts.
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7.3.3 Budget psykiatrisk vård
Budgetförslaget 2013 för psykiatri räknas upp med 3,3 procent jämfört med
2012 vilket motsvarar 175 miljoner kronor och ger en total ram på 5 461 miljoner kronor. I budgeten har hänsyn tagits till prognostiserad befolkningsökning,
uppräkning av avtal med prognostiserat Landstingsprisindex (LPiK) och generella rationaliseringskrav på två procent.
Psykiatri

Bokslut

Budget

Förslag

2011

2012

2013

Ändring
% mot
budget
%

5 123

5 286

5 461

3,3%

-2 530
-691
-697
-410
-161
-32

-2 611
-729
-727
-453
-158
-29

-2 674
-754
-747
-498
-163
-31

2,4%
3,4%
2,7%
10,1%
3,1%
6,9%

-112
-32
-315
-113
-5 092
31

-115
-26
-326
-113
-5 286
0

-117
-28
-334
-115
-5 461
0

2,3%
7,3%
2,3%
1,6%
3,3%

Mkr
Intäkter
Kostnader (specifikation)
Basåtagande allmän psykiatri
Beroendevård
BUP
Rättspsykiatri
Ätstörningsvård
Riksavtal/ utomlänsvård
Privata specialistläkare
Asylsjukvård
Läkemedel i öppen vård
Övrig verksamhet
Summa kostnader
Resultat

Basåtagande allmän psykiatri
En ny ersättningsmodell införs inom vuxenpsykiatrin och införs 2013. Fem miljoner kronor avsätts för att möta det ökande behovet av neuropsykiatriska utredningar.
Rättspsykiatri
Inom rättspsykiatrin flyttar fyra avdelningar till den nybyggda vårdanläggningen Helix vid Huddinge sjukhus. Inflyttningen sker i slutet av 2012. För helårseffekt av framförallt ökade hyreskostnader avsätts 40 miljoner kronor.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
För att kunna upprätthålla vårdgarantin avsätts ytterligare medel för neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) med 15 miljoner
kronor.
Läkemedel i öppen vård
Arbetet med kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel fortsätter att utvecklas
vilket innebär att allmänpsykiatrin och beroendevården kommer att få ett utökat kostnadsansvar med 50 procent. Barn- och ungdomspsykiatrin har redan
idag motsvarande kostnadsansvar.
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7.3.4 Budget hälso- och sjukvård för äldre
Budgetförslaget 2013 för äldresjukvården räknas upp med 1,7 procent jämfört
med 2012 vilket motsvarar 41 miljoner kronor och ger initialt en total ram på
2 430 miljoner kronor. En teknisk justering i budgeten medför dock att uppräkningen ser ut att stanna vid 0,6 procent. Förklaringen är att en överföring av
budgetmedel med 27 miljoner kronor har gjorts till somatisk specialistvård avseende vård för andningshandikappade vid Danderydsgeriatriken.
Geriatrik och äldresjukvård

Bokslut

Budget

Förslag

2011

2012

2013

Ändring
% mot
budget
%

2 272

2 389

2 402

0,6%

-1 533
-185
-480

-1 636
-192
-479

-1 612
-216
-485

-1,5%
12,5%
1,4%

-72
-14
-2 283
-10

-69
-12
-2 389
0

-71
-18
-2 402
0

2,4%
48,3%
0,6%

Mkr
Intäkter
Kostnader (specifikation)
Basgeriatrik
Specialiserad palliativ vård
ASIH
Läkemedel i öppen vård
Övrig verksamhet
Summa kostnader
Resultat

Basgeriatrik
Kostnadsansvaret för patienter med behov av andningshjälp flyttas från geriatrisk sjukvård till somatisk specialistvård och budgetmedel motsvarande 27 miljoner kronor överförs. Om hänsyn tas till denna tekniska justering är uppräkningen för basgeriatriken 1,7 procent jämfört med budget 2012.
Nya avtal träder i kraft den 1 maj 2013 efter upphandling av de geriatriska verksamheterna vid Bromma-, Nacka-, Nynäs- och Löwetgeriatriken. I den nya ersättningsmodellen ersätts överproducerad volym i DRG-poäng med maximalt
fyra procent av beställda poäng till en ersättning av 30 procent av det avtalade
DRG-priset. Effekten av detta bedöms ge ökade volymer inom oförändrade totalkostnader. 20 miljoner kronor avsätts även fortsättningsvis för bonussystem
för att öka direktintag från hemmet och akutmottagning. Fem miljoner kronor
avsätts även fortsättningsvis till utökningar av antalet demensutredningar och
insatser i den lokala vårdkedjan för demens.
Medel för ersättning av ST-läkartjänster har flyttats från basgeriatrik till övrig
verksamhet.
Specialiserad palliativ slutenvård
Vårdval införs för specialiserad palliativ slutenvård från och med 15 januari
2013. Budgetförstärkningen inför 2013 består av en omfördelning av medel från
basgeriatrisk verksamhet.
Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
Vårdval införs för ASiH från och med 15 januari 2013. En vidareutvecklad ersättningsmodell införs där en fast ersättning utgår vid varje ny vårdperiod samt
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en dygnsersättning för varje dygn som ASIH har ansvaret för patienten. Den nya
ersättningsmodellen förväntas innebära en högre vårdvolym inom samma ram.
Äldreteamen i Huddinge, Nacka och samordningstjänsten för äldre i Järfälla
och Upplands-Bro avvecklas. Dessa patienter kommer att få sin vård inom
ASiH.
Läkemedel i öppen vård
Basgeriatriken kommer under år 2013 att öka vårdgivarnas kostnadsansvar från
20 procent till 50 procent för öppenvårdsläkemedel.
Övrig verksamhet
Den ökade kostnaden för 2013 avser höjd ersättning till de geriatriska klinikerna för ST-läkare under utbildning.

7.3.5 Budget för övrig hälso- och sjukvård och övrig verksamhet
Övrig sjukvård och övrig
verksamhet

Bokslut

Budget

Förslag

Ändring %

2011

2012

2013

mot budget

Mkr
Intäkter
Kostnader (specifikation)
Specialiserad rehabilitering
inklusive klimatvård

4 709

5 042

5 431

%
7,7%

-267

-302

-298

-1,3%

Ambulanssjukvård
(inkl sjukresor fr om 2012)
Läkemedel i öppenvård
Hjälpmedel
Näringspreparat, förband och
inkontinensartiklar
Habilitering
Asylsjukvård
Övrig verksamhet 25
Reserverade medel för FHS
HSN-förvaltningen
Finansiella poster
Summa kostnader

-515

-764

-792

3,7%

-556
-1 052
-257

-541
-1 102
-251

-550
-1 115
-291

1,6%
1,3%
15,8%

-447
-17
-1 038
0
-477
85
-4 541

-467
-23
-1 131
0
-458
-3
-5 042

-479
-25
-1 165
-210
-550
33
-5 421

2,5%
11,0%
3%
20%
7,7%

Specialiserad rehabilitering
Mot bakgrund av överskott i bokslutet 2011 och prognos för 2012 har 14 miljoner kronor omfördelats. Därutöver har budgeten räknats upp med 4,1 procent
för pris- och volymökning.
Ambulanssjukvård
Ambulanssjukvårdens budget har utökats med 25 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent jämfört med budget 2012. Drygt 14 miljoner
25

Språktolkverksamhet, vårdgaranti, hemsjukvårdsbidrag, sjukvårdsrådgivning,, Vårdguiden, konsulter, IT-utveckling med mera.
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kronor är hänförligt till pris- och volymuppräkning. Återstående ökning med 11
miljoner kronor består främst av helårseffekter för de nya ambulansavtalen
2012.
I ambulansupphandlingen 2012 utökades antalet ambulanser samt drifttid för
vissa enheter för att möta den ökande efterfrågan. Detta har medförde att ökningen inom verksamheten procentuellt har blivit lite lägre för 2013.
Hjälpmedel inklusive förbrukningshjälpmedel (inkontinensartiklar
med mera)
Budgeten för hjälpmedel ökar med 11 procent26 i förhållande till budget 2012.
Kostnaderna för hjälpmedel har de senaste åren ökat kraftigt med dryga sex
procent årligen. Budgeten har anpassats till prognostiserat underskott på 50
miljoner kronor för år 2012 och utifrån detta har en uppräkning med ytterligare
sex procent för 2013 gjorts.
Under 2013 höjs perukbidraget för barn till och med 17 år med 2 500 kronor
och uppgår därmed till 7 500 kronor per år inklusive moms.
Kostnadsansvaret för dialys i hemmet flyttas från övrig sjukvård till somatisk
specialistvård och budgetmedel motsvarande sju miljoner kronor överförs.
Framtidens Hälso- och sjukvård
Under övrigt har för 2013 reserverats 210 miljoner kronor ofördelat för satsningar inom ramen för Framtidsplanen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Den relativt stora ökningen av budgeten för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
beror främst på att budgeten för Regionalt Cancercentrum (RCC), som tidigare
var en del av köpt Somatisk specialistvård, nu redovisas som egen verksamhet
inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Andra orsaker är bildandet av programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård och ökade kommunikationsinsatser.
Budgetväxling har skett med landstingsstyrelsens förvaltning med 13,6 miljoner
kronor. Budgeten har justerats för verksamhetsöverföringar från landstingsstyrelsens förvaltningar med 4,9 miljoner kronor. Samtidigt har 18,5 miljoner kronor avseende FoUU-medel för tidigare Karolinska Folkhälsoakademin återförts
till Landstingsstyrelsens förvaltning. Bakgrunden är en förändring i tilldelning
av medel till verksamheten: då Karolinska Institutet ansvarade för verksamheten ingick FOUU-medlen i grundersättningen medan SLSO, som sedan april
2012 är ansvarigt för verksamheten, får söka FoUU-medel.
Förberedelser pågår tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och Center för eHälsa i samverkan, (CeHis) för att Stockholms läns landsting
ska ta över driften nationellt av samtliga invånartjänster inom ramen för 1177
från och med 2013.
26

Från och med 2013 har kostnaderna för hörsel- och synrehabilitering flyttats från rubriken hjälpmedel till övrig verksamhet,
vilket medför att ökningen av hjälpmedelsbudgeten endast förefaller uppgå till 1,3 procent i tabellen
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Samtliga avdelningar har i budget 2013 uppdrag att genomföra kostnadsreduceringar.

7.3.6 Budget tandvård
Budgetförslaget 2013 för tandvård är en uppräkning med 6,6 procent (inkl justeringar och tredje steget i tandvårdsreformen) jämfört med 2012 vilket motsvarar 53 miljoner kronor och ger en total kostnadsram på 876 miljoner kronor.
Tandvård

Bokslut

Budget

Förslag

2011

2012

2013

Mkr

Ändring
% mot
budget
%

Intäkter
Kostnader (specifikation)

792

822

876

6,6%

Tandvård för barn och ungdomar

-533

-567

-575

1,4%

Tandvård för vuxna
Asylsjukvård
Övrigt
Summa kostnader
Resultat Tandvård

-233
-9
-16
-791
1

-226
-12
-17
-822
0

-256
-12
-33
-876
0

13,6%
0,0%
100%
6,6%

Inom barn- och ungdomstandvård ligger ökningen på 1,4 procent och inom
vuxentandvården på 13,6 procent. Den höga uppräkningen inom vuxentandvård
beror på att tredje steget inom tandvårdsreformen startar 2013. Tredje steget
innebär en ökning av budgeten med 20,9 miljoner kronor.

7.3.7 Budget läkemedel
Observera att intäkter och kostnader för läkemedel ingår i ekonomitabellerna
för de olika verksamhetsområdena. Nedanstående tabell är endast en specifikation av läkemedel och kan inte summeras med tabeller för verksamhetsområdena.
Läkemedel

Bokslut

Budget

Prognos

Förslag

2011

2012

2012

2013

Mkr
Intäkter
Kostnader för läkemedel i
öppen vård
Resultat läkemedel

4 932
-4 794

5 029
-5 029

5 029
-4 904

4 874
-4 874

138

0

125

0

I budget för 2013 har 4 874 miljoner kronor avsatts för läkemedel. Det är en
sänkning mot budgetramen för 2012. Budgeten för 2013 förutsätter att kostnadsökningen för läkemedel 2012 stannar vid 1,4 procent vilket är den bedömning läkemedelssakkunniga gjort i sin senaste prognos27 över läkemedelsutveck27

Stockholms läns läkemedelskommitté Prognosrapport läkemedel 2012-03-30
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lingen. Givet att denna förutsättning uppfylls har budgeten ett utrymme för
ökade kostnader med 2,1 procent, vilket är i nivå med läkemedelssakkunnigas
bedömning för 2013.
Tabellen omfattar landstingets kostnader för läkemedel förskrivna på recept i
öppenvård. Under 2011 utgjorde de 60 procent av de totala kostnaderna för läkemedel i länet. Patienterna stod genom egenavgifterna för 21 procent av kostnaden och resterande 19 procent utgjordes av rekvirerade läkemedel till sjukvårdsinrättningar som finansierades inom sjukhusens ordinarie budget. Därutöver tillkommer receptfri försäljning.
Kostnadsökningen för öppenvårdsläkemedel uppgick 2011 till 1,7 procent och
under de första sju månaderna 2012 är den bokförda ökningen 2,2 procent. Ökningen beräknas avta under hösten till följd av ändringen i högkostnadsskyddet.
Faktorer som bidragit till den relativt låga kostnadsökningen 2011 och 2012 är
få nyintroduktioner av läkemedel med stor marknadspotential, flera stora patentutgångar samt ökad följsamhet till Kloka Listan, delvis som en effekt av införandet av decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel. Höjningen av frikortsgränsen 2012 innebär också sänkta kostnader för den landstingsfinansierade delen av öppenvårdsläkemedlen under 2012 och 2013.

7.3.8 Budget asylsjukvård
Asylsjukvård per verksamhets-

Bokslut

Budget

Förslag

område

2011

2012

2013

Mkr
Somatisk specialistvård
Primärvård
Psykiatri
Tandvård
Övrig vård
Summa

-88
-40
-33
-9
-16

-70
-44
-24
-12
-23

-77
-44
-28
-12
-25

Ändring
% mot
budget
%
10%
0%
16,7%
0%
8,7%

-186

-173

-186

7,5%

Kostnaderna för asylsjukvård ska finansieras med statliga medel. Antalet asylsökande och därmed ersättningen från Migrationsverket har sjunkit medan
kostnaderna inte sjunkit i samma utsträckning, vilket innebär att budgeten måste kompletteras med 18 miljoner kronor av landstingsbidraget. Den totala budgeten uppgår nu till 186 miljoner kronor, vilket är en utökning med 11 miljoner
kronor. Dessa beräknas kunna återsökas från Migrationsverket i form av intäkter för varaktig vård.

7.4 Investeringar
För kompletteringar och reinvesteringar av inventarier och utrustning för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen budgeteras 1,5 miljoner kronor.
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7.5 Hot och möjligheter
En viktig utgångspunkt för bedömning av budgetläget 2013 är utvecklingen av
kostnadsökningstakten under 2012. Prognosen efter delårsbokslutet per augusti
är att utfallet blir 150 miljoner kronor lägre än budget. Det innebär att kostnadsökningstakten 2012 minskar från det givna budgetutrymmet för 2012 på
4,9 procent till 4,6 procent, vilket i sin tur medför att budgetutrymmet för 2013
ökar från budgeterade 3,1 procent till ett budgetutrymme för 2013 om 3,4 procent.
Dessutom ska beaktas att det finns poster av engångskaraktär som bidrar till
kostnadsökningen 2012 och som inte ger motsvarande ökning 2013. Rensat för
dessa poster minskar den underliggande kostnadsökningstakten för 2012 - allt
annat lika - från 4,6 procent till 4,0 procent, vilket ytterligare ökar budgetutrymmet inför 2013.
Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att det finns förutsättningar att
klara målet om ekonomi i balans för 2013.
Dock finns som alltid ett antal områden med osäkerheter runt kostnadsutvecklingen där underskott eller överskott kan uppstå.
Akutsjukhusavtalen
Ersättningsmodellen i flerårsavtalen med sjukhusen innebär att akutsjukhusen
vid överproduktion får 40 procent av rörlig ersättning för upp till 4 procents
produktion över målvolym. Därmed finns en risk för budgetöverskridanden
men bedömningen är att risken är liten.
Husläkarverksamheten
Besöksutvecklingen inom husläkarverksamheten har varit hög under flera år.
För 2012 prognostiseras för närvarande en ökning med fem procent vilket har
täckts upp av ökad budget 2013. Dessutom har budget 2013 förstärkt för en ytterligare besöksökning om 3,5 procent för 2013 men besöksutvecklingen är
svårbedömd. Om besöken i husläkarverksamheten även under 2013 skulle öka
med fem procent skulle det medföra en kostnadsökning utöver budget om cirka
20 miljoner kronor.
Logopedi
Sedan vårdval för logopediverksamhet infördes år 2008 har ett kraftigt tillflöde
av nya vårdgivare medfört ökade volymer och därmed ökade kostnaderna de
senaste åren. Om besöksvolymen skulle öka på samma sätt under 2013 som under tidigare år skulle det medföra en kostnad utöver budget om cirka tio miljoner kronor. En revision planeras för att genomlysa vissa delområden inom verksamhetsområdet logopedi.
Nya vårdval
Införandet av nya vårdval inom primärvårdsrehabilitering, specialiserad sjukgymnastik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och specialiserad palliativ slu-
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tenvård medför en risk för ökade kostnader genom utökade volymer. En viss
förstärkning av budgeten har gjorts med anledning av detta men utvecklingen
för 2013 är svårbedömd. Som exempel kan nämnas att det budgeterade antalet
palliativa patienter har ökats med tio procent jämfört med 2012, eftersom fler
patienter förväntas skrivas ut från sjukhusen till ASiH under 2013. Om antalet
patienter skulle öka med ytterligare fem procent motsvarar det en kostnad på 23
miljoner kronor utöver budget.
I den mån vårdtillfällen vid akutsjukhus kan undvikas genom att till exempel
tillgängligheten till ASiH och specialisterad palliativ slutenvård ökar, eller att
vårdtiden vid akutsjukhusen kan förkortas genom att eftervårds- och rehabiliteringsmöjligheter utanför sjukhusen ökar genom de nya vårdvalen finns möjligheter till minskade kostnader inom akutsjukhusavtalen.
I vissa av de vårdvalsområden som planeras att starta 2013 inom somatisk specialistvård finns kända köer vilket medför att det finns en risk för ökade volymer
och därmed ökade kostnader. Budgeten för dessa områden har förstärkts men
bedömningen är att det ändå finns en viss risk för överskridanden.
Läkemedel
Kostnadsutvecklingen för läkemedel är för den närmaste perioden svårbedömd
särskilt med avseende på effekter av det förändrade högkostnadsskyddet. Budgeten för 2013 som är lägre än för 2012 förutsätter en ytterligare dämpning av
kostnadsökningarna under hösten 2012 och att effekter av det förändrade högkostnadsskyddet ger kostnadssänkningar för öppenvårdsläkemedel med 120
miljoner kronor 2013. Om dessa förutsättningar uppfylls medger budgeten i
övrigt ett utrymme för kostnadsökningar med cirka 2,1 procent. Utöver detta
finns risk för ökade kostnader för så kallade särläkemedel bland annat inom
cancersjukvården.
Gömda och personer som befinner sig i Sverige utan att ha sökt nödvändigt tillstånd
Under 2013 förväntas landstinget få en utökad skyldighet att erbjuda hälso- och
sjukvård och hälsoundersökningar åt gömda samt personer som befinner sig i
Sverige utan att sökt nödvändigt tillstånd. Kostnadsökningar till följd av detta är
svårbedömda men kan troligen uppgå till storleksordningen 200 till 300 miljoner kronor. Budgeten förutsätter att dessa kostnader i så fall täcks med ökat
statsbidrag.
Reserverade medel för framtidens hälso- och sjukvård
Under övrigt har för 2013 reserverats 210 miljoner kronor ofördelat för satsningar inom ramen för Framtidsplanen. Det kan finnas en möjlighet att hela
denna reserv inte förbrukas i sin helhet redan under 2013.
Utvecklingen 2014 och framåt
Som framgår under avsnittet om Framtidens hälso- och sjukvård uppstår den
ekonomiska utmaningen framför allt under perioden 2015 till 2020. Men redan
under 2013 och än mer 2014 kommer ökade kostnader att uppstå när vården
successivt ska förstärkas för att klara de nödvändiga omstrukteringarna av vår-
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den. Det är därför av stor vikt att kostnaderna för den befintliga verksamheten
kan begränsas och alla möjligheter till effektiviseringar tas tillgodo för att öka
möjligheterna att genomföra planeringen 2014 och framåt inom givet ekonomiskt utrymme.
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8 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ska vara en effektiv organisation med en
tydlig intern ledning och styrning. Under 2012 genomförs ett visions- och
målarbete som kommer att vara plattformen för att stödja arbetet med att förverkliga Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Det innebär ett fortsatt
strategiskt utvecklingsarbete under 2013 där arbetssätt och förhållningssätt är
prioriterade områden. En samordning och effektivisering av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens resurser krävs där bland annat den årliga verksamhetsplaneringen är ett centralt lednings- och styrningsinstrument som kontinuerligt
utvecklas och förbättras.
För att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska kunna utveckla sin verksamhet i
enlighet med det politiska uppdraget krävs kompetenta medarbetare som ges
goda förutsättningar för sitt arbete. På detta sätt blir Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, som förmår rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje. Följande områden är strategiskt viktiga för Hälsooch sjukvårdsförvaltningen och bidrar till att Stockholm läns landstings övergripande personalpolitiska mål om stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare uppnås:
• Kompetensförsörjning
• Samverkan
• Jämlikhet
• Ledar- och medarbetarskap
• Arbetsmiljö och hälsa
Kompetensförsörjning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kompetensförsörjning styrs av verksamhetens behov. Kompetensplaneringen är en viktig process och en del av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplanering. Kompetensplaneringsprocessen
fortsätter att utvecklas och implementeras inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2013 så att förvaltningen säkerställer framtida kompetensförsörjningsbehov. En stor utmaning blir att fortsätta utvecklingen av ett processbaserat arbetssätt samt att bättre arbeta och samverka över avdelnings- och enhetsgränserna. Ett annat viktigt område är att utveckla medarbetarnas miljökompetens och det interna miljöarbetet så att Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
verksamhet ger minimal miljöpåverkan och att Hälso- och sjukvårdsförvaltningens miljöcertifikat därmed upprätthålls.
Samverkan
Samverkan sker genom inflytande och delaktighet, vilket innebär att Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen under 2013 ytterligare ska förbättra sina former och
förutsättningar för kommunikation och dialog mellan medarbetare, mellan chef
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och medarbetare samt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Hälsooch sjukvårdsförvaltningens forum för samverkan är den dagliga dialogen,
medarbetarsamtalet, arbetsplatsträffar och samverkansgruppen.
Jämlikhet
Jämlikhet är ett gemensamt begrepp för jämställdhet och mångfald och berör
alla medarbetare. Som arbetsgivare bedriver Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter för att förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling på alla nivåer i
organisationen. Mål och aktiviteter beskrivs i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 till 2014 som årligen följs upp.
Ledar- och medarbetarskap
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens målsättning är att ha tydliga riktlinjer och
skapa goda förutsättningar för ett gott ledar- respektive medarbetarskap. Chefsoch medarbetarkriterier är ett viktigt stöd för detta och ska under 2013 ses över
och utmynna i en tydlig ”Medarbetarpolicy”.
Lönepolitiken är en annan viktig del av landstingets samlade personalpolitik.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätter därför arbetet med att skapa en
tydlig lönestruktur som ska bidra till verksamhetens utveckling.
Arbetsmiljö- och hälsa
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra det
systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet så att samtliga medaberbetare ska
känna att de har en hälsosam och säker arbetsplats. Ett prioriterat område under 2013 är att på olika sätt förebygga stressrelaterade besvär. Den årliga medarbetarenkäten är det uppföljningsinstrument som används för att följa utvecklingen av arbetsmiljö och hälsa på förvaltningen och som ska ingå som en del av
verksamhetsplanen på alla nivåer i organisationen.
Intern kontroll
Hälso- och sjukvårdsnämnden genomför årligen, i enlighet med det beslut som
Landstingsfullmäktiges fattade 2005, intern kontroll. Stockholms läns landstings arbete med intern kontroll följer den så kallade COSO-modellen – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, vilket är ett
internationellt tillämpat ramverk för att beskriva den interna kontrollen. Modellen utgår från grundprinciperna att säkerställa styrbarhet, säkerhet, effektivitet
och ge underlag för kontinuerliga förbättringar. I samband med uppföljning,
enligt den intern kontrollplanen, genomförs riskanalys inom varje uppföljningsområde. Mallen för riskanalys bygger på Ekonomistyrningsverkets metod och
fastställda mått.
Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde för
2013 bygger vidare på planen från 2012. Resultat och erfarenheter från uppföljningen 2012 tas tillvara i det fortsatta arbetet med intern kontrollplan 2013. Intern kontrollplan för 2013 föreslås Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december 2012.
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Ett landstingsövergripande samarbete har inletts i arbetet med intern kontroll.
Syftet är att identifiera gemensamma riskområden samt mer gemensamma uppföljnings- och mätmetoder. Tanken är även att dela erfarenheter som kan leda
till kvalitetshöjande metoder för intern kontroll och att sprida kunskap om intern kontroll ut i organisationen.
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Systematisk omvärldsbevakning syftar till att ge en överblick över förändringar
och kunskaper om hälso- och sjukvården utanför det egna landstinget på såväl
nationell som internationell nivå. Nedan beskrivs några centrala propositioner,
utredningar och beslut som har påverkat eller kommer att påverka arbetet med
hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir.
2011:25
Regeringen har fattat beslut om direktiv till en utredning av en samlad
patientlagstiftning. En särskild utredare ska föreslå hur patientens ställning inom och
inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. En utgångspunkt för utredarens
arbete ska vara att förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård. Direktiven
innehåller flera konkreta förslag som ska utredas, bland annat förenklade möjligheter
att söka vård i andra landsting, hur patienten ska få mer inflytande över sin
patientjournal samt tydligare krav på vårdupplysningstjänster. Utredaren ska också
lämna förslag till en ny patientlagstiftning. Ett delbetänkande med förslag på hur
patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas har
flyttats fram och ska lämnas senast den 31 januari 2013. En slutredovisning med
förslag till en ny patientlag har också flyttats fram och ska lämnas senast den 30 juni
2013. En ny patientlag kan komma att påverka arbetet med att stärka patientens
ställning och göra vården mer jämlik och jämställd. Tydligare krav på
vårdupplysningstjänster ligger i linje med pågående utvecklingsarbete runt eHälsa
inom Stockholms läns landsting.
Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet
Dir.2011:42
Regeringen har beslutat att utse ett nationellt råd för innovation och kvalitet i
offentlig verksamhet. Rådet ska stödja och stimulera innovations- och
förändringsarbete i offentlig verksamhet som kan resultera i betydande förbättringar
för medborgare och företag och effektivisering av befintliga processer. Rådet ska
slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2013. Skapandet av ett nationellt råd ligger i
linje med landstingets utvecklingsarbete för att förenkla för nya aktörer att verka
inom hälso- och sjukvården och för att stimulera till fler innovationer inom sektorn.
Tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid
allvarliga händelser och kriser m.m. Dir. 2011:121
En särskild utredare ska se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns
tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga
händelser och kriser. Syftet med uppdraget är att se över behoven av och inriktningen
på åtgärder som är nödvändiga att vidta vid allvarliga krissituationer, föreslå en
långsiktig och tydlig ordning för dessa insatser och att säkerställa att det finns ett
ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder. Särskild vikt ska läggas
vid allvarliga hälsohot, såsom influensapandemier. I uppdraget ingår även att se över
behoven av en mer flexibel smittskyddslagstiftning vid allvarliga hälsohot med
konsekvenser för samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2013.
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Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård,
socialtjänst Dir. 2012:72
En särskild utredare ska lämna förslag till en reglering för personer som på grund av
att de är beslutsoförmögna helt eller delvis saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga
eller utöva sitt självbestämmande i situationer då detta förutsätts inom hälso- och
sjukvård, tandvård eller forskning. Syftet med regleringen ska vara att så långt
möjligt säkerställa att personer som är beslutsoförmögna får den vård eller tandvård
som behövs för att deras hälsa eller andra levnadsförhållanden ska kunna förbättras
samtidigt som individens integritet och värdighet tillgodoses. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 april 2014.
Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Förhindrande av
förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan
Promemorian innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU om ändring av direktiv
2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller
att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan.
Författningsändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2013.
Uppdrag att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av
arbetsförmåga, S2010/5364/SF
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen
och i samråd med Arbetsförmedlingen vidareutveckla metoder och instrument för
bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska även
samverka med hälso- och sjukvården. Arbetet ska utgå från den nuvarande
ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården i
sjukskrivningsprocessen. Uppdraget ska redovisas i januari 2013. Landstingen har
sedan 2011 haft ansvar för fördjupade medicinska utredningar till Försäkringskassan.
Var ansvaret för dessa utredningar fortsättningsvis ska ligga påverkas av
utredningens slutsatser.
Översyn av samhällets alarmeringstjänst, 2011:106
Regeringen har beslutat att genomföra en översyn av samhällets alarmeringstjänst,
som är det gemensamma nödnumret 112 som hjälporganen, polis, räddningstjänst
och ambulans. Syftet med översynen är att säkerställa att alarmeringstjänsten
fungerar på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt. Utredaren ska kartlägga
samhällets alarmeringstjänst, pröva och föreslå i vilken organisationsform
verksamheten ska bedrivas. Uppdraget kommer att redovisas tidigast i mitten av
2013 och eventuell ny lagstiftning blir aktuell tidigast om två år. Översynen kan
komma att påverka landstingets avtal gällande tjänsten prioritering och dirigering av
ambulanser.
De mest sjuka äldre
Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor under mandatperioden för att förbättra
vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Målet är att få hemsjukvård,
äldreomsorg, vårdcentral och akutsjukhus att samverka bättre kring de äldre. Staten
och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ingått en överenskommelse som
omfattar både landsting och kommuner. Parterna är överens om att statliga
stimulansbidrag inom äldreområdet ska kopplas till resultat och prestationsbaserade
mål. Under de kommande åren kommer främst åtgärder som underlättar en
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre att prioriteras. Målen för
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äldresatsningen 2011 till 2014 är till exempel en förbättrad samverkan och
samordning, god och säker läkemedelsanvändning samt god vård vid
demenssjukdom.
Överenskommelse om utvecklingen och finansieringen av nationella
kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016
S2011/8471/FS
En överenskommelse träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) om utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregistren för vård
och omsorg under åren 2012-2016. Överenskommelsen består dels av nationell
finansiering av kvalitetsregistren, dels organisation och ansvarsfördelning för
registren på nationell nivå. Överenskommelsen ska bland annat leda till en stabilare
och snabbare utveckling av kvalitetsregistren, bättre samordning av IT-stöd och
informatik samt ökad integration med vårddokumentation för att undvika
dubbelarbete.
Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har undertecknat ett
samarbetsavtal för ett kvalitetsregistercentrum i Stockholm. Centrumet främsta
uppgifter är att stödja registerhållare att utveckla kvalitetsregister så att de blir ett
stöd i mötet mellan vårdpersonal och patienter och att data från registren kan
generera ny kunskap genom forskning. SLL och KI samordnar idag 26 nationella
kvalitetsregister och ett stort antal regionala register. Med det nya centrumet i
Stockholm finns nu sju stycken kvalitetsregistercentrum i Sverige.
Överenskommelse om förbättringar inom den psykiatriska
heldygnsvården S2011/11186/FS
Regeringen och SKL har enats om att arbeta för att stödja ett metodiskt
förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården för att förbättra kvaliteten i
metoder och arbetssätt. Målsättningen är att ge en god och säker vård med ett tydligt
patientperspektiv. Kunskap om aktuella metoder och arbetssätt som visat sig
framgångsrik ska tillgängliggöras och spridas. Överenskommelsen ingås inom ramen
för regeringens satsning på psykiatri och psykisk hälsa. Projektet har pågått sedan
2010 och ska slutredovisas den 1 juni 2013.
Direktiv om patienters rättigheter vid vård i annat EU-land
Europaparlamentet antog i januari 2011 nya regler för vårdtagares rätt att söka
sjukvård i andra EU-länder än hemlandet. Socialdepartementet har lagt fram ett
förslag till lagförändringar i relation till de nya reglerna. Förslagen anger bland annat
förutsättningarna för att få ersättning, till exempel vad som ska känneteckna vården
som patienter kan få ersättning för. Dessutom anges det vilka ersättningsnivåer som
ska gälla för den gränsöverskridande vården. Informationen till patienter kommer att
hanteras av en nationell kontaktpunkt i varje EU-land, där Försäkringskassan och
Socialstyrelsen föreslås som lämpliga myndigheter. Vidare anges att
Försäkringskassan även fortsättningsvis ska ansvara för beslut och utbetalningar.
Detta ska ske i samråd med landstingen. Det föreslås också att delar av
kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården flyttas från Försäkringskassan
till landstingen.
Propositionen har skickats ut på remiss till bland annat landstingen och regionerna.
Stockholms läns landsting har deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
arbetsgrupp rörande implementeringen av patientrörlighetsdirektivet och svarat på
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Socialdepartementets remissförfrågan. Proposition ska behandlas i riksdagen under
hösten 2012. Avsikten är att de nya lagreglerna ska träda i kraft den 1 juli 2013.
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram
I lagrådsremissen föreslås att en ny reglering av nationella vaccinationsprogram förs
in i smittskyddslagen (2004:168). Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda
människor vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning
av dessa sjukdomar i befolkningen. Programmen utgörs dels av allmänna
vaccinationsprogram, dels av särskilda vaccinationsprogram för barn och vuxna i
riskgrupper. Regeringen ska fatta beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av
nationella vaccinationsprogram. Programmen ska genomföras av landsting och
kommuner, vilka också ska svara för kostnaden. De vaccinationer som ingår ska
erbjudas den enskilde kostnadsfritt. Vidare föreslås att det införs en ny lag om
register för nationella vaccinationsprogram där vårdgivarna ska registrera alla
vaccinationer som ges inom ramen för programmen. Lagförslagen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2013
Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek Ds 2012:21
Förslaget i promemorian är att Apotekens Service AB ombildas till en myndighet den
1 januari 2014. Den nya myndigheten får ett vidgat ansvar för infrastrukturuppgifter
gentemot apotek och vård. För ställningstagande till framtida uppgifter för
myndigheten krävs analys i varje enskilt fall. Myndigheten föreslås få namnet
Myndigheten för apoteks- och vårdinfrastruktur (Inframed), vara lokaliserad till
Stockholm och ledas av en styrelse.
Framtidens högkostnadsskydd i vården SOU 2012:2
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att göra en översyn av
avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg
m.m. (dir. 2011:61). I betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården redovisar
utredningen sitt uppdrag. Utredaren föreslår att nu gällande separata
högkostnadsskydd för öppenvård respektive läkemedel tills vidare bibehålls. För att i
framtiden säkra avgifternas realvärde föreslås att avgiftstaken i högkostnadsskydden
indexregleras genom koppling till prisbasbeloppet. Ett nytt avgiftstak beräknas inför
varje årsskifte. Utredaren föreslår vidare att avgiftstaket och beloppsgränserna i
förmånstrappan för läkemedelsinköp indexregleras, genom koppling till
prisbasbeloppet. Ett nytt avgiftstak beräknas inför varje årsskifte. Ett ytterligare
förslag är att även avgiften för slutenvård indexregleras genom en koppling till
prisbasbeloppet. Stockholms läns landsting beslutade att höja gränsen för
högkostnadsskyddet från 900 till 1100 kr den 1 juli 2012.
Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU
2012:17
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av Lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård och Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lämna
förslag till en ny lagstiftning på området. Ett förslag som presenteras i utredningen är
att nuvarande undantag, som innebär att psykiatrisk tvångsvård inte får ges om
personens psykiska störning utgör enbart en utvecklingsstörning, tas bort.
Härigenom möjliggörs att bland annat personer med störningar inom autismspektrat
kan ges vård med stöd av lagen. Utredningen föreslår också att det inrättas en
Tvångsåtgärdsnämnd som ska pröva om ”extraordinära lösningar”, som ibland
behöver tillgripas inom vården av svårt sjuka patienter, ska få vidtas eller inte.
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En samlad tolktjänst SOU 2011:83
Utredningen har kartlagt och analyserat hur nuvarande reglering, finansiering,
organisering och tillsyn av tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade
och personer med dövblindhet fungerar inom olika samhällsområden. Utredningen
beskriver bilden av ett system där ansvaret för att anlita och finansiera tolktjänst i
samhället vilar på så många olika myndigheter och huvudmän att det begränsar
samhällets möjligheter att erbjuda en resurseffektiv och kvalitativ tolktjänst.
Utredningen föreslår att en mer brukarorienterad modell skapas genom att bland
annat samordna tolktjänsten med en ingång för tolkanvändarna. Resurser för
tolktjänst föreslås samlas till en huvudman. Utredningens resultat kan få
återverkningar på landstingets tolkverksamhet för döva, dövblinda och
hörselskadade personer.
Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet SOU 2011:48
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur den reglering som avser
hälso- och sjukvård för asylsökande och papperslösa personer kan göras mer
ändamålsenlig än den är i dag. Utredningen föreslår att asylsökande och papperslösa
personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det
landsting inom där de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och
på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer. Utredningen föreslår vidare
att asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska
erbjudas subventionerad god och fullständig tandvård av det landsting inom där de
bor eller vistas.
Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet kommit fram till en ny
migrationspolitisk överenskommelse. Det innebär att papperslösa och gömda som
avvisats från Sverige ska få laglig rätt till subventionerad vård. Barn upp till 18 år ska
ha rätt till fullständig vård. Vuxna ska få subventionerad vård för sådana tillstånd
som inte kan anstå enligt överenskommelsen. Förhoppningen är att förslagen ska bli
lag den 1 juli 2013. Förslaget innebär att nuvarande regler inom Stockholms läns
landsting gällande vård till asylsökande och papperslösa ses över.
Gör det enklare! SOU 2012:33
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att se över de statliga
delarna av vård- och omsorgssystemet. Utredningen bedömer att utmaningarna inom
vård- och omsorgssektorn medför ett stort behov av förändringar under de
kommande åren. Allt fler frågor kommer att kräva samarbete på nationell nivå.
Utredningen föreslår en ny myndighetsstruktur som bygger på de fyra
huvuduppgifterna:
■ En kunskapsmyndighet som har samlat ansvar för alla typer av kunskapsstöd till vården
och omsorgen. Här föreslår utredningen också ett vidareutvecklat samarbete med
verksamheterna och huvudmännen.

■ En inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för tillstånd, legitimationer,
godkännanden och tillsyn. Denna myndighet ges större resurser för tillsyn än vad som
finns i dagens myndigheter.

■ En myndighet som tillsammans med övriga aktörer förvaltar och utvecklar sektorns IToch kommunikationslösningar.
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■ En myndighet som följer den övergripande utvecklingen av hälsa,
funktionshindersfrågor, vård och omsorg - och därigenom stärker statens förutsättningar
för strategisk styrning.

Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för
hälso- och sjukvård och socialtjänst
Ds 2012:20
I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och
tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och
tillståndsmyndighet - Inspektionen för vård och omsorg. Författningsändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.
På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga
upphandlingen SOU 2011:73
Upphandlingsutredningens (S Fi 2010:06) huvudsakliga syfte har varit att utvärdera
upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt se
över systemet för insamling av upphandlingsstatistik och vilka uppgifter som ska
samlas in. Utredningen har publicerat ett delbetänkande där ett antal svagheter i
nuvarande regelverket påpekas. Tillämpningen av regelverket är krångligt,
kompetensen är låg och upphandlade kontrakt följs sällan upp eller utvärderas enligt
betänkandet. Utredningen föreslår bland annat en ökning av möjligheterna till
förhandling och dialog mellan beställare och leverantörer. Vidare anses att det kan
behövas ett skifte från detaljstyrande upphandlingar till mer funktionsinriktade.
Utredningen överväger även flera åtgärder i syfte att öka små och medelstora företags
möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Eventuella förslag till lagändringar
kommer att presenteras i det slutgiltiga betänkandet som läggs fram i december
2012.
Bättre behörighetskontroll - Ändringar i förordningen (2006:196) om
register över hälso- och sjukvårdspersonal, SOU 2012:42
En särskild utredare har fått uppdraget att utreda och lämna förslag till en mer
sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Utredaren fick även ett deluppdrag bestående i att
analysera förutsättningarna för att på internet eller genom elektronisk direktåtkomst
öka tillgängligheten till vissa personuppgifter i Socialstyrelsens register över hälsooch sjukvårdspersonal (HOSPregistret). Delbetänkandets förslag innebär bland annat
att Socialstyrelsen får möjligheter att göra information om de legitimerade i registret
mer tillgänglig än vad som är fallet i dag. Utredningens slutbetänkande ska redovisas
senast den 1 december 2013.
Ny lag om mänskliga organ avsedda för transplantation Proposition:
2011/12:95
Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ, innehåller bestämmelser som syftar till att genomföra Europaparlamentets
och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer
för mänskliga organ avsedda för transplantation. Enligt lagen ska allvarliga av
vikande händelser och allvarliga biverkningar anmälas till Socialstyrelsen och till
vårdgivare som tagit tillvara eller transplanterat det aktuella organet. Vidare ska
Socialstyrelsen föra register över verksamheten hos vårdgivare som tillvaratar eller
transplanterar mänskliga organ. Lagen träder i kraft 27 augusti 2012.
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Specialist i allmänmedicin – en yrkeskvalifikation i allmänpraktik
Proposition: 2011/12:108
Ändringen i patientsäkerhetslagen (2010:659, SFS 2012:310) innebär att
Socialstyrelsen inte längre prövar ansökningar om bevis om kompetens som
Europaläkare. Skälet till detta är att denna titel ska tas bort efter ett klagomål från
den Europeiska kommissionen. Ändringarna innebär även att allmänpraktiserande
läkare som fullgjort sin utbildning enligt Yrkeskvalifikationsdirektivet (direktiv
2005/36/EG) i en annan EES-stat än Sverige eller i Schweiz ska kunna erkännas
automatiskt som specialist i allmänmedicin i Sverige. Ändringarna träder i kraft den 1
juli 2012.
Säkerhetsövervakning av läkemedel Proposition: 2011/12:74
Ändringarna i läkemedelslagen (1992:859) är en del av genomförandet av
Europaparlamentets och rådets ändringsdirektiv 2010/84/EU om
säkerhetsövervakning av läkemedel. Reglerna om säkerhetsövervakning syftar till att
förhindra, upptäcka och bedöma biverkningar av läkemedel. Ändringarna innebär
att Läkemedelsverkets system för säkerhetsövervakning av humanläkemedel ska
omfatta misstänkta biverkningar av läkemedel som godkänts för försäljning. Det
förtydligas också att den som fått ett läkemedel godkänt ska ha ett system för
säkerhetsövervakning som ska omfatta information om misstänkta biverkningar.
Ändringarna träder i kraft den 21 juli 2012.
Tillsynsrapport 2012 – hälso- och sjukvård och socialtjänst
Socialstyrelsens tillsynsuppdrag omfattar bland annat verksamheter som rör hälsooch sjukvård och andra medicinska verksamheter, tandvård, hälsoskydd och
smittskydd. I cirka 200 granskningar har Socialstyrelsen riktat kritik mot
vårdgivaren och ställt krav på åtgärder. Under 2011 fick Socialstyrelsen in 6 689
klagomål som rörde hälso- och sjukvården, utöver de 2 312 ärenden från HSAN som
övertogs den 1 januari 2011.
Socialstyrelsen konstaterar allvarliga brister hos SOS Alarm, avseende bland annat
bedömning och prioritering av ambulansbehovet, personalens kompetens,
samverkan mellan personalgrupper och mellan olika vårdgivare samt verksamhetens
egenkontroll. Oanmälda inspektioner vid 29 av sjuttiotalet akutmottagningar i landet
visade att lokalerna inte alltid var ändamålsenliga. På ungefär hälften av dem
upptäcktes brister som rör personalens kompetens. Socialstyrelsens granskning visar
även på allvarliga brister i hanteringen av patientuppgifter, otydliga krav på säkerhet
och avsaknad av strukturerade riskanalyser inom hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen bedömer att informationshanteringen kan innebära en risk för att
patientsäkerheten äventyras och har därför framfört specifika krav till vårdgivarna.
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Budgeterad resultaträkning 2011-2015
(belopp i tkr)

Bokslut
Budget Prognos (juli) Förslag
Planering Planering
2011
2012
2012
2013
2014
2015
44 323 800 46 273 182 46 273 000 47 699 819 49 121 468 50 585 768
1 122 923 1 117 508 1 117 508 1 159 265 1 182 248 1 204 722
32 799
0
0
0
0
0
565 826
552 229
552 229
542 766
544 969
547 181
46 045 348 47 942 919 47 942 737 49 401 850 50 848 685 52 337 671

Verksamhetens intäkter (Tkr)
Landstingsbidrag
6% ersättning vid upphandling
Övriga bidrag från staten
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader (Tkr)
Beställare,egen verksamhet
-477 365
-458 373
-458 000
-549 795
-553 878
-557 598
Beställarverk. Somatiskspecialist vå-20 427 092 -21 485 845 -21 465 000 -21 999 084 -22 615 011 -23 224 894
Beställarverk. Psykiatrisk vård
-4 777 177 -4 960 411 -4 960 000 -5 127 127 -5 267 563 -5 361 527
Beställarverk. Primärvård
-7 437 963 -7 707 689 -7 888 000 -8 154 684 -8 378 047 -8 527 497
Beställarverk. Geriatrisk vård
-2 211 381 -2 319 348 -2 319 000 -2 331 351 -2 395 208 -2 615 935
Beställarverk. Övrig sjukvård
-1 836 783 -2 220 124 -2 114 229 -2 269 468 -2 332 648 -2 346 393
Läkemedel i öppen vård
-4 794 163 -5 028 752 -4 929 000 -4 873 389 -5 008 436 -5 121 911
Habilitering
-447 033
-467 294
-467 000
-478 886
-492 003
-500 780
FHS
-210 000
-310 000
-510 000
Hjälpmedel
-1 309 378 -1 352 578 -1 403 000 -1 406 034 -1 444 546 -1 470 315
Tandvård
-790 963
-821 755
-822 000
-875 726
-901 966
-928 874
6% momskompensation
-1 122 923 -1 117 508 -1 117 508 -1 159 265 -1 182 247 -1 204 722
Summa verksamhetens kostnader -45 632 221 -47 939 677 -47 942 737 -49 434 809 -50 881 553 -52 370 445
Verksamhetens rörelseresultat

413 127

3 242

0

-32 959

-32 868

-32 774

Avskrivningar enlig plan
Summa avskrivningar enligt plan

-7 888

-3 242

0

-7 041

-7 132

-7 226

Finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

92 724

0

0

40 000

40 000

40 000

Finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-1 218

0

0

0

0

0

Summa finansiella poster, netto

91 506

0

0

40 000

40 000

40 000

Resultat efter finansiella poster

496 745

0

0

0

0

0
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BALANSRÄKNING

(1000‐tal kronor)

BOKSLUT
2011

BUDGET
2013

PROGNOS
2012

PLANERING PLANERING
2014
2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Ombyggn i förhyrda lokaler
Inventarier
IT inventarier
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

10 208
4 831
1 399
0
16 438

6 883
6 531
900
0
14 314

3 910
5 062
310
0
9 282

1 172
4 721
0
0
5 893

467
4 172
0
0
4 639

Omsättningstillgångar
Lager/Förråd
Kundfordringar
Fordringar hos staten
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

0
317 238
234 891
3 264
122 294
574 746
6 191 227
7 443 660

0
214 171
244 841
3 402
127 475
599 093
6 120 160
7 309 142

0
220 653
252 251
3 505
131 333
617 225
6 312 244
7 537 211

0
227 165
259 697
3 609
135 209
635 442
6 500 677
7 761 798

0
233 873
267 365
3 715
139 201
654 205
6 692 534
7 990 892

SUMMA TILLGÅNGAR

7 460 098

7 323 456

7 546 493

7 767 691

7 995 531

13 404

13 404

496 745
510 149

0
13 404

13 404
0
0
13 404

13 404
0
0
13 404

13 404
0
0
13 404

Avsättningar

3 000

3 000

0

0

0

Långfristiga skulder

1 374

1 374

687

687

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Kort del av långfr skuld
Övriga kortfristiga skulder
Löneskuld
Semesterskuld
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 228 695
687
729 281
664
23 721
2 961 280
1 247
6 945 575

3 396 470
687
767 177
677
24 195
3 115 159
1 312
7 305 678

3 501 898
687
790 991
698
24 921
3 211 855
1 353
7 532 402

3 605 177

3 711 551

814 319
712
25 420
3 306 580
1 392
7 753 600

838 346
726
25 928
3 404 143
1 433
7 982 127

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

7 460 098

7 323 456

7 546 493

7 767 691

7 995 531

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Landstingskapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
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Utökad gemensam kostnadsinformation i budget 2011/2012/2013
Intäkter (Tkr)
Kostnader (Tkr)

Budget

Bokslut

Budget

Förslag

2011

2011

2012

2013

Somatisk specialistvård
Intäkter exkl moms
Landstingsbidrag from 2008
Momskomp
Övriga intäkter from 2008
Summa intäkter
Kostnader (specifikation)
Norrtälje
Danderyd
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset
S.t Göran
S:t Erik
Södertälje
Ersta
Sophiahemmet
Mindre enheter
Privat spec läkare
Medicinsk service
Riksavtal / utomlänsvård
Asylsjukvård
Läkemedel i öppen vård
Ev övrigt
Delsumma somatisk specialistvård
Momskomp
Summa spec kostnader
Resultat Somatisk specialistvård

23 147 824
491 648
136 681
23 776 153

23 141 820
544 507
135 140
23 821 467

24 105 200
534 193
148 241
24 787 634

24 441 093
578 958
120 380
25 140 431

-27 592
-2 139 879
-9 952 921
-2 806 191
-1 283 542
-315 725
-547 439
-183 720
0
-698 909
-985 118
-458 916
-658 023
-64 681
-2 713 330
-448 518
-23 284 505
-491 648

-37 613
-2 177 271
-9 963 049
-2 797 577
-1 340 855
-310 735
-528 680
-235 495
-791 713
-963 394
-489 349
-612 244
-86 939
-2 516 782
-92 178
-22 943 874
-544 507

-28 373
-2 183 999
-10 252 912
-2 881 736
-1 318 829
-323 637
-550 919
-231 374
0
-958 077
-1 018 888
-474 647
-680 580
-69 881
-2 767 596
-511 993
-24 253 441
-534 193

-30 653
-2 404 619
-10 675 987
-2 952 927
-1 282 231
-339 206
-583 277
-238 954
0
-1 348 265
-707 326
-378 217
-722 218
-77 160
-2 562 389
-258 044
-24 561 473
-578 958

-23 776 153

-23 488 381

-24 787 634

-25 140 431

0

333 086

0

0

Psykiatri
Intäkter exkl moms
Landstingsbidrag from 2008
Momskomp
Övriga intäkter from 2008
Summa intäkter
Kostnader (specifikation)
Basåtagande / allmän psyk
Beroendevård
BUP
Rättspsyk
Ätstörningsvård
Riksavtal/ utomlänsvård
Privata spec läkare
Asylsjukvård
Läkemedel i öppen vård
Övrig verksamhet
Delsumma psykiatri
Momskomp

5 056 644
48 757
60 291
5 165 692

5 058 156
53 633
65 322
5 177 111

5 225 153
54 272
61 167
5 340 592

5 397 924
54 272
62 727
5 514 923

-2 518 365
-705 073
-691 465
-448 774
-154 572
-28 540
-113 232
-24 255
-319 519
-113 140
-5 116 935
-48 757

-2 529 592
-690 805
-697 088
-409 642
-160 587
-32 119
-111 801
-32 265
-314 946
-113 279
-5 092 124
-53 633

-2 610 666
-728 979
-727 349
-452 852
-157 858
-28 917
-114 629
-26 205
-325 909
-112 956
-5 286 320
-54 272

-2 674 201
-753 910
-746 682
-498 445
-162 773
-30 903
-117 301
-28 113
-333 525
-114 798
-5 460 651
-54 272

Summa spec kostnader

-5 165 692

-5 145 757

-5 340 592

-5 514 923

0

31 354

0

0

Resultat Psykiatri
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Intäkter (Tkr)
Kostnader (Tkr)

Budget

Bokslut

Budget

Förslag

2011

2011

2012

2013

Primärvård
Intäkter exkl moms
Landstingsbidrag from 2008
Momskomp
Övriga intäkter from 2008
Summa intäkter
Kostnader (specifikation)
Husläkarverksamhet
Jour/Närakut verksamhet
Hemsjukvård
Psykosociala insatser
Läkarinsatser i Säbo
MVC
BVC
BUMM
Paramedicin exkl privata sjukgymn
Riksavtal/utomlänsavtal
Privata spec läkare inkl barnläk ARV
Privata spec läkare
Privata sjukgymnaster
Asylsjukvård
Läkemedel i öppen vård
Övrig verksamhet
Delsumma primärvård
Momskomp

8 582 476
211 011
176 824
8 970 311

8 584 944
228 603
163 445
8 976 992

8 848 066
241 468
184 901
9 274 435

9 320 835
246 302
190 961
9 758 098

-3 573 125
-270 952
-489 909
-75 548
-165 287
-389 842
-430 094
-189 589
-371 602
-80 377
-257 454
0
-574 000
-40 426
-1 299 292
-551 802
-8 759 299
-211 012

-3 630 103
-253 672
-503 806
-86 627
-141 015
-361 158
-412 462
-192 640
-360 101
-107 588
-232 689
-559 799
-39 007
-1 335 309
-557 296
-8 773 272
-228 603

-3 659 478
-260 554
-514 147
-92 628
-170 228
-382 994
-431 074
-200 618
-411 483
-100 431
-239 132
0
-594 195
-43 676
-1 325 278
-607 051
-9 032 967
-241 468

-3 924 602
-278 063
-547 473
-145 482
-170 383
-390 961
-450 832
-207 852
-481 204
-109 319
-215 522
0
-600 702
-43 676
-1 357 109
-588 616
-9 511 796
-246 302

Summa spec kostnader

-8 970 311

-9 001 875

-9 274 435

-9 758 098

0

-24 883

0

0

0
2 257 522
77 085
16 774
2 351 381

2 257 524
77 482
14 913
2 349 919

0
2 376 165
64 753
12 337
2 453 255

0
2 389 796
64 753
12 337
2 466 886
-1 612 067
-215 537
-485 445
0
-70 783
-18 301
-2 402 133
-64 753

Resultat Primärvård

Geriatrik
Intäkter exkl moms
Landstingsbidrag from 2008
Momskomp
Övriga intäkter from 2008
Summa intäkter
Kostnader (specifikation)
Geriatrik
Specialiserad palliativ vård
SAH/ASIH
Asylsjukvård
Läkemedel i öppen vård
Övrig verksamhet
Delsumma geriatrik
Momskomp

-1 520 852
-191 947
-480 827
0
-67 798
-12 872
-2 274 296
-77 085

-71 527
-13 965
-2 282 908
-77 482

-1 636 493
-191 631
-478 887
0
-69 154
-12 337
-2 388 502
-64 753

Summa spec kostnader

-2 351 381

-2 360 390

-2 453 255

-2 466 886

0

-10 471

0

0

Resultat Geriatrik

-1 533 218
-184 664
-479 534
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Intäkter (Tkr)
Kostnader (Tkr)

Budget

bokslut

Budget

Förslag

2011

2011

2012

2013

Övrig köpt vård
Intäkter exkl moms
Landstingsbidrag from 2008
Momskomp
Övriga intäkter from 2008
Summa intäkter
Kostnader (specifikation)
Specialiserad rehabilitering inkl klimatvård
Ambulanssjukvård ink sjukresor 2012
Läkemedel i öppen vård
Tekniska hjälpmedel
Näringsprep, förband och inkontinensart
Habilitering
Asylsjukvård
Övrig verksamhet
Delsumma övrig vård
Momskomp

4 159 919
175 907
87 841
4 423 667

4 096 836
170 740
134 526
4 402 102

4 485 477
174 042
98 576
4 758 095

4 769 994
163 342
111 019
5 044 355

-296 388
-507 621
-532 171
-1 074 047
-200 000
-458 556
-21 022
-1 140 755
-4 230 560
-175 907

-267 438
-514 744
-555 635
-1 052 239
-257 139
-447 033
-16 665
-1 037 898
-4 148 791
-170 740

-301 859
-763 962
-540 814
-1 101 578
-251 000
-467 294
-22 812
-1 131 492
-4 580 811
-174 042

-298 084
-792 405
-549 583
-1 115 494
-290 540
-478 886
-25 312
-1 363 668
-4 913 972
-163 342

Summa spec kostnader

-4 406 467

-4 319 531

-4 754 853

-5 077 314

17 200

82 571

3 242

-32 959

Resultat Övrig vård
Tandvård
Intäkter exkl moms
Landstingsbidrag from 2008
Momskomp
Övriga intäkter from 2008
Summa intäkter
Kostnader (specifikation)
Tandvård för barn o ungdom
Tandvård för vuxna
Asylsjukvård
Övrigt
Delsumma tandvård
Momskomp

774 094
47 212
18 319
839 625

774 816,0
47 958,0
17 026,0
839 800,0

803 466
48 780
18 289
870 535

856 538
51 639
19 188
927 365

-550 257
-214 167
-11 319
-16 670
-792 413
-47 212

-533 242,0
-232 844,0
-8 807,0
-16 071,0
-790 964,0
-47 958,0

-567 029
-225 927
-12 129
-16 670
-821 755
-48 780

-575 115
-255 715
-12 129
-32 767
-875 726
-51 639

Summa spec kostnader

-839 625

-838 922,0

-870 535

-927 365

0

878,0

0

0

431 815
0
26 967
458 782

409 704

429 655
0
28 718
458 373

523 641
0
26 154
549 795

Resultat Tandvård
Övrig verksamhet
Intäkter exkl moms
Landstingsbidrag from 2008
Momskomp
Övriga intäkter from 2008
Summa intäkter
Kostnader (specifikation)
Beställarens egen verksamhet
Delsumma Beställarkost
Momskomp

-458 782
-458 782
0

-477 365
-477 365

-458 373
-458 373
0

Summa spec kostnader

-458 782

-477 365

-458 373

-549 795
-549 795
0
-1 158 734
-549 795

0

591

0

0

Resultat Övrigt

Summa verksamhetens intäkter
Summa verksamhetens kostnader
Resultat

68 252
477 956

45 985 611

46 045 347

47 942 919,0

49 401 853,0

-45 968 411

-45 632 221

-47 939 677

-49 434 812

17 200

413 126

3 242

-32 959

-2 800

-7 888

-3 242

-7 041

Finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

0

92 724

0

40 000

Finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

0

-1 218

0

0

Summa finansiella poster, netto

0

91 506

0

40 000

14 400

496 744

0

0

Avskrivningar enlig plan
Summa avskrivningar enligt plan

Resultat efter finansiella poster
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VERKSAMHETSTAL
juli

PRIMÄRVÅRD
Sammanfattning
Antal läkarbesök, exkl ARV
Antal telefonkontakter läkare exkl ARV
Antal övriga besök exkl ARV inkl sjukgym
Antal läkarbesök privata specialister, ARV
Antal telefonkontakter privata specialister, ARV
Antal övriga besök ARV inkl sjukgym
Riksavtal , besök

Budget
2011
3 984 200
697 000
4 866 800
255 000
76 100
1 200 000
77 000

Bokslut
2011
3 970 605
738 703
4 989 860
229 610
72 382
1 158 180
88 108

Budget
Bokslut
KÖPT PRIMÄRVÅRD inkl telefonkontakter
2011
2011
Följande verksamhetstal motsvarar redovisningen av den köpta vården enl bilaga
Husläkarverksamhet
Läkarbesök (exkl tel)
3 222 600
3 224 048
Telefonkontakter
664 700
704 429
Övriga besök, Dsk etc
908 000
882 121
Övriga besök , psykosociala insatse
134 200
150 626
Jourläkarverksamhet / Närakuter
Läkarbesök (exkl tel)
Telefonkontakter
Övriga besök

Budget
2012
4 044 700
769 100
5 087 500
224 600
71 500
1 200 000
90 550
Budget
2012

Prognos
2012
4 241 700
769 100
5 108 300
224 600
71 500
1 200 000
90 550
Prognos
2012

Förslag
2013
4 320 240
816 210
5 302 890
200 000
61 000
1 200 000
86 060
Förslag
2013

Planering
2014
4 491 050
848 858
5 515 006
208 000
63 440
1 248 000
89 502
Planering
2014

Planering
2015
4 668 692
882 813
5 735 606
216 320
65 978
1 297 920
93 082
Planering
2015

3 303 000
736 600
919 700
154 200

3 500 000
736 600
919 700
175 000

3 550 000
779 760
802 950
199 000

3 690 000
810 950
835 068
206 960

3 835 600
843 388
868 471
215 238

328 400
1 000
3 400

314 209
1 872
2 610

321 000
1 900
2 500

321 000
1 900
2 500

336 040
2 550
2 540

349 482
2 652
2 642

363 461
2 758
2 747

66 100
21 300
1 658 200

62 704
20 799
1 862 624

62 000
20 600
1 818 000

62 000
20 600
1 818 000

70 600
20 900
2 050 000

73 424
21 736
2 132 000

76 361
22 605
2 217 280

Mvc
Läkarbesök (exkl tel)
Telefonkontakter
Övriga besök

54 000
0
460 000

47 043
0
415 592

49 000
0
436 000

49 000
0
436 000

54 000
0
477 000

56 160
0
496 080

58 406
0
515 923

Bvc
Läkarbesök (exkl tel)
Telefonkontakter
Övriga besök

100 000
0
604 000

94 480
0
572 405

96 600
0
586 400

96 600
0
586 400

96 600
0
586 400

100 464
0
609 856

104 483
0
634 250

Övriga besök
Övriga Läkarbesök (exkl tel) ex gyn,barn,säb
Telefonkontakter
Övriga besök ex logopeder,fotvår

213 100
10 000
385 700

228 121
11 603
405 240

213 100
10 000
385 700

213 100
10 000
385 700

213 000
13 000
400 000

221 520
13 520
416 000

230 381
14 061
432 640

PrimärvårdsRehab
Sjukgymnast besök
Övriga besök, ex Arbetsterapeut,Dietis

560 000
153 300

543 243
155 399

616 000
169 000

616 000
169 000

616 000
169 000

640 640
175 760

666 266
182 790

77 000

88 108

90 550

90 550

86 060

89 502

93 082

255 000
76 100
1 200 000
0

229 610
72 382
1 158 180

224 600
71 500
1 200 000
0

224 600
71 500
1 200 000

200 000
61 000
1 200 000
0

208 000
63 440
1 248 000
0

216 320
65 978
1 297 920
0

Hemsjukvård (Basal)
Läkarbesök (exkl tel)
Telefonkontakter
Övriga besök

Riksavtal / utomlänsvård
Besök
Privata specialister läkare och sjukgymnaster
Läkarbesök (nu inkl tel, förslag exkl tel
Telefonkontakter
Sjukgymnastbesök ARV
Övriga besök ex kiroprak

GERIATRIK exkl SAH
Sammanfattning
Antal vårdtillfällen, sluten vård
Antal vårddagar, sluten vår
Antal individer sluten vård
Medelvårdtid, dagar
Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV
Antal telefonkontakter läkare exkl ARV
Antal övriga besök exkl ARV
Antal telefonkontakter övriga besök

Budget
2011

Bokslut
2011

Hospice, Palliativ vård
Vårdtillfällen
Vårddagar

Prognos
2012

Förslag
2013

Planering
2014

Planering
2015

28 700
336 000
22 400
12
16 900
8 100
34 900

28 930
326 607
19 795
11
14 654
7 460
23 371

31 000
360 000
24 200
11
14 000
6 000
26 000

31 300
363 000
24 400
11
14 000
6 000
26 000

32 300
365 970
25 100
11
12 000
2 000
10 000

33 592
380 609
26 104
11
12 480
2 080
10 400

34 936
395 833
27 148
11
12 979
2 163
10 816

2 500

2 478

2 000

2 000

1 800

1 872

1 947

Budget
Bokslut
KÖPT GERIATRIK
2011
2011
Följande verksamhetstal motsvarar redovisningen av den köpta vården enl bilaga
Geriatrik exkl hospice/palliativ
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök

Budget
2012

Budget
2012

Prognos
2012

Förslag
2013

Planering
2014

Planering
2015

25 700
285 000
25 000
40 000

26 175
276 801
22 114
25 849

28 000
308 000
20 000
28 000

28 300
311 300
20 000
28 000

29 100
311 370
14 000
11 800

30 264
323 825
14 560
12 272

31 475
336 778
15 142
12 763

3 000
51 000

2 755
49 806

3 000
52 000

3 000
52 000

3 200
54 600

3 328
56 784

3 461
59 055
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PSYKIATRI
Sammanfattning
Antal vårdtillfällen, sluten vård
Antal vårddagar, sluten vår
Antal individer sluten vård
Medelvårdtid, dagar
Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV
Antal telefonkontakter läkare exkl ARV
Antal övriga besök exkl ARV
Antal telefonkontakter övriga besök
Antal läkarbesök privata specialister, ARV
Antal telefonkontakter privata specialister, ARV
Riksavtal , besök

Budget
2011

Bokslut
2011

30 910
300 000
12 600
10
306 256
76 564
1 268 100
140 900
88 200
9 800
4 300

Budget
2012

32 274
295 570
13 566
9
323 428
94 535
1 214 019
286 945
88 258
8 744
4 348

Budget
Bokslut
KÖPT PSYKIATRI inkl telefonkontakter
2011
2011
Följande verksamhetstal motsvarar redovisningen av den köpta vården enl bilaga
Basåtagande / allmän psykiatri
Vårdtillfällen
15 000
15 914
Läkarbesök
282 200
294 349
Övriga besök
855 000
907 879

Beroendevård
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

Prognos
2012

32 500
312 600
14 000
10
316 200
92 300
1 270 000
250 000
89 200
8 800
4 300
Budget
2012

32 500
312 600
14 000
10
316 200
92 300
1 270 000
250 000
89 200
8 800
4 300
Prognos
2012

Förslag
2013

Planering
2014

33 970
277 000
13 600
10
342 800
94 700
1 218 000
299 500
92 000
11 000
4 100
Förslag
2013

Planering
2015

35 329
288 080
14 144
10
356 512
98 488
1 266 720
311 480
95 680
11 440
4 264
Planering
2014

36 742
299 603
14 710
10
370 772
102 428
1 317 389
323 939
99 507
11 898
4 435
Planering
2015

15 700
285 000
900 000

15 700
285 000
900 000

16 400
306 800
901 000

17 056
319 072
937 040

17 738
331 835
974 522

15 200
58 000
338 000

15 670
73 565
352 897

15 700
73 000
370 000

15 700
73 000
370 000

16 800
81 600
352 200

17 472
84 864
366 288

18 171
88 259
380 940

530
38 520
185 000
Budget
2011

505
44 716
190 960
Bokslut
2011

550
44 700
200 000
Budget
2012

550
44 700
200 000
Prognos
2012

485
60 300
206 600
Förslag
2013

504
62 712
214 864
Planering
2014

525
65 220
223 459
Planering
2015

180
4 100
31 000

185
5 333
49 228

550
5 800
50 000

550
5 800
50 000

285
5 600
57 700

296
5 824
60 008

308
6 057
62 408

Riksavtal / utomlänsvård
Besök

4 300

4 348

4 300

4 300

4 100

4 264

4 435

Privata specialist läkare
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

0
98 000
0

0
97 002
0

0
98 000
0

0
98 000

0
103 000
0

0
107 120
0

0
111 405
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

BUP
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök
Ätstörningsvård
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

Övrig verksamhet
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

HABILITERING
Sammanfattning
Övriga besök

Budget
2011

Budget
2012

140 658

142 000

KÖPT HABILITERING
Följande verksamhetstal motsvarar redovisningen av den köpta vården enl bilaga
Habilitering
Vårdtillfällen
0
0
Läkarbesök
Övriga besök
140 000
140 658

0
0
142 000

ASIH , SAH, PAH
Sammanfattning
Antal vårddygn
Antal individer
Antal läkarbesök
Antal övriga besök

140 000

Bokslut
2011

Budget
2011
246 000
2 100
14 200
201 300

Bokslut
2011
246 000
2 100
15 773
258 265

Budget
2012
246 000
2 100
17 000
260 000

Prognos
2012

Förslag
2013

Planering
2014

Planering
2015

142 000

143 500

149 240

155 210

142 000

0
0
143 500

0
0
149 240

0
0
155 210

Prognos
2012
246 000
2 100
17 000
260 000

Förslag
2013
335 000
3 780
18 700
286 000

Planering
2014
348 400
3 931
19 448
297 440

Planering
2015
362 336
4 088
20 226
309 338
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SOMATISK SPECIALISTVÅRD
Sammanfattning
Antal vårdtillfällen, sluten vård
Antal vårddagar, sluten vår
Antal individer sluten vård
Medelvårdtid, dagar
Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV
Antal telefonkontakter läkare exkl ARV
Antal övriga besök exkl ARV
Antal telefonkontakter övriga besök
Antal läkarbesök privata specialister, ARV
Antal telefonkontakter privata specialister, ARV
Riksavtal, vårdtillfällen
Riksavtal , besök

Budget
2011
250 163
917 949
169 224
3,7
1 839 175
227 314
708 844
101 263
965 000
205 000
6 922
65 000

Bokslut
2011
246 040
894 521
167 456
3,6
1 844 677
185 982
723 794
106 646
955 691
208 454
6 917
47 203

Bokslut
Budget
KÖPT AKUTSJUKVÅRD (inkl telefonkontakter)
2011
2011
Följande verksamhetstal motsvarar redovisningen av den köpta vården enl bilaga
Norrtälje
789
760
Vårdtillfällen
Läkarbesök
4 688
4 206
Övriga besök
1 041
754

Budget
2012
246 515
940 114
167 622
3,8
1 832 286
226 462
730 973
149 718
971 100
198 900
7 019
55 770
Budget
2012

Prognos
2012
247 525
940 588
168 442
3,8
2 143 490
226 462
755 177
149 718
699 732
153 600
7 019
55 770
Prognos
2012

Förslag
2013
250 323
951 228
169 603
3,8
2 234 329
220 978
834 803
108 477
626 940
147 060
7 121
56 579
Förslag
2013

Planering
2014
253 918
964 890
172 039
3,8
2 265 610
224 071
846 490
109 996
626 940
147 060
7 224
57 399
Planering
2014

Planering
2015
257 566
978 749
174 510
3,8
2 297 328
227 208
858 341
111 536
626 940
147 060
7 329
58 231
Planering
2015

699
4 247
1 056

699
4 247
1 056

709
4 308
1 071

719
4 371
1 086

729
4 434
1 102

Danderyd
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

41 866
248 883
96 687

41 450
217 682
109 482

41 134
222 632
110 476

41 334
232 602
115 612

41 730
225 860
112 078

42 335
229 135
113 703

42 949
232 457
115 352

Karolinska Universitetsjh
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

99 642
901 773
424 364

98 610
901 289
427 432

99 009
904 562
443 487

99 009
904 562
443 487

100 445
917 679
449 918

101 901
930 985
456 441

103 379
944 484
463 060

Södersjukhuset
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

57 101
286 939
99 667

55 152
272 273
110 781

55 501
289 758
120 540

55 911
290 404
120 804

56 306
293 960
122 288

57 122
298 222
124 061

57 951
302 547
125 860

S:t Göran
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

26 191
112 835
41 733

27 373
113 893
44 892

27 039
114 415
47 387

27 039
114 415
47 387

27 431
116 074
48 074

27 829
117 757
48 771

28 232
119 464
49 478

S:t Erik
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

1 367
129 346
41 883

1 347
125 598
58 330

1 386
131 157
58 812

1 386
131 157
58 812

1 406
133 059
59 665

1 427
134 988
60 530

1 447
136 945
61 408

Södertälje
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

10 777
69 285
23 100

10 786
66 941
24 295

10 928
67 773
23 424

11 328
69 789
24 132

11 086
68 755
23 763

11 247
69 752
24 108

11 410
70 764
24 457

Ersta
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök

1 850
28 510
11 840

2 341
32 248
15 379

2 570
33 670
15 616

2 341
32 670
15 616

2 384
34 158
15 842

2 384
34 653
16 072

2 384
35 156
16 305

7 820
264 658
65 066

8 221
296 529
39 095

8 249
276 784
59 893

8 478
576 356
77 989

8 826
661 454
110 581

8 954
671 045
112 184

9 084
680 775
113 811

1 170 000

0
1 164 145
0

1 170 000

0
853 332
0

774 000

774 000

774 000

6 922
65 000

6 917
47 203

7 019
55 770

7 019
55 770

7 121
56 579

7 224
57 399

7 329
58 231

Mindre enheter
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök
Privat spec läkare
Vårdtillfällen
Läkarbesök
Övriga besök
Riksavtal / utomlänsvård
Vårdtillfällen
Besök

Tandvård
Andelen barn och ungdomar som besöker tandvårde
Kötider inom specialisttandvården barn och ungdom
Andelen kariesfria 3-åringa
Andelen kariesfria 3-åringar i utsatta område
Andelen 19-åringar med karierade sidoyto
Kötider inom specialisttandvården vuxn
Antal starter tandreglering
1) Antal erbjudna munhälsobedömninga
2) Antalet utförda munhälsobedömninga
3) Antal vuxna som erhållit nödvändig tandvår
4) Antalet vuxna som erhållit tandvård som ett led i en
sjukdomsbehandling (LIS)

Budget
2011
94
2
96
90
60
6
5 700
28 000
16 800
22 000
7 800

Bokslut
2011
94
1
97
91
67
7
5 786
24 155
15 718
22 164
7 524

Budget
2012
93
2
96
90
65
6
5 500
27 000
17 000
22 500
7 800

Prognos
2012
93
2
96
90
65
6
5 500
27 000
17 000
22 500
7 800

Förslag
2013
93
2
96
90
66
6
5 600
27 000
17 000
22 500
7 300

Planering
2014
93
2
96
90
66
6
5 600
27 500
17 500
23 000
7 300

Planering
2015
93
2
96
90
66
6
5 700
27 500
17 500
23 500
7 300

Bilaga 6: Tabell över investeringar i
hälso- och sjukvården 2013-2017

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

1. Byggnadsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm
1.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige

1.1.1 Strategiska investeringar
St Görans sjukhus - byggnad 40: Om- och nybyggnation
Akuten
Löwenströmska sjukhuset 00301 Teknisk upprustning av
byggnad 01

1.1.2 Ersättningsinvesteringar
Danderyds sjukhusområde
Reservkraft och ny Kraftmatning

Summa DS
S:t Görans sjukhusområde
Uppgradering av reservkraft

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

220,0

251,0

151,0

100,0

80,0

77,0

51,0

122,0

174,0

100,0

100,0

387,3

456,4

320,0

175,0

170,1

23,0
63,0
50,0

25,0

24,1

5,0

6,9

5,0

6,9

Plan
2017

67,0

Summa S:t Göran

67,0

Söderssjukhuset
Uppdatering av brandskyddet
Ny kraftförsörjning
Modernisering vårdavdelningar

10,0
40,0
25,0

Summa Södersjukhuset

24,0
42,5
20,0

75,0

86,5

136,0

20,3
20,0
130,0
35,0
25,0
10,0

10,0
20,0
133,0
70,0
100,0
30,0

4,0
20,0

Summa Huddinge sjukhusområde

240,3

1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr

Huddinge sjukhusområde
Utbyte av styrsystem för klimatanläggning
Utbyggnad av brandlarm
Rivning befintligt garage och uppförande av nytt garage
Anpassning 2 avd/år
Omdaning av entrétorg
Ombyggnad mottagning, 2 per år

Summa beslutade objekt

Sida 1

50,0

46,0

75,0

70,1

70,0
60,0
30,0

70,0

70,0

30,0

30,0

363,0

184,0

100,0

100,0

757,6

595,5

357,9

87,4

87,4

1 346,9

1 302,9

828,9

362,4

257,8

Bilaga 6: Tabell över investeringar i
hälso- och sjukvården 2013-2017

HSN 1111-1484
Slutlig budget 2013 och planering 2014-2015

1. Byggnadsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm
Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

Plan
2017

1.2.1 Utredningsbeslut

18,0

98,0

384,0

336,0

36,0

HSF-LSF – totalt
Bromma – vårdavdelningar
Nacka – vårdavdelningar
Jakobsberg - vårdavdelningar

10,0
5,0
2,0
3,0

74,0
20,0
10,0
44,0

174,0
119,0
8,0
47,0

130,0
114,0

Karolinska Universitetssjukhuset – totalt
Behålla Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Ny- och ombyggnad av akutmottagning

4,0
2,0
2,0

20,0
10,0
10,0

140,0
50,0
90,0

136,0
48,0
88,0

Danderyds sjukhus AB – totalt
Ombyggnad till vårdavdelningar - södra kvarteret

4,0
4,0
4,0
4,0

70,0
70,0

70,0
70,0

36,0
36,0

1451,4

1.2 Nya objekt

Norrtälje sjukhus – totalt
Ny byggnad Öppenvårdshus (specialistcentrum)

16,0

1.2.2 Inriktningsbeslut

285,0

1903,4

2068,4

1642,4

HSF-LSF – totalt
Dalen - vårdavdelningar, operation, entré
Sabbatsberg - vårdavdelningar, operation, entré
Sollentuna - vårdavdelningar, operation, entré

100,0
30,0
40,0
30,0

850,0
250,0
350,0
250,0

900,0
300,0
350,0
250,0

219,0
81,0
88,0
50,0

10,0
10,0

25,0
25,0

25,0
25,0

25,0
25,0

25,0
25,0

5,0
5,0

30,0
30,0

50,0
50,0

200,0
200,0

200,0
200,0

100,0
50,0
50,0

550,0
400,0
150,0

550,0
400,0
150,0

550,0
400,0
150,0

572,0
372,0
200,0

55,0
20,0
35,0

348,4
300,0
48,4

348,4
300,0
48,4

448,4
400,0
48,4

394,4
346,0
48,4

5,0
5,0

60,0
60,0

55,0
55,0

Södertälje sjukhus – totalt
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus

10,0
10,0

40,0
40,0

140,0
140,0

200,0
200,0

260,0
260,0

1.2.3 Genomförandebeslut

64,0

45,0

Landstingsfastigheter Stockholm
SÖS - By 25 - Ombyggnation till vårdavdelningar

64,0
64,0

45,0
45,0

979,8

918,6

569,1

341,5

292,8

1 346,8

2965,0

3021,5

2319,9

1780,2

-9.0

-1233,7

-571,7

63,3

428,3

2684,6

3034,2

3278,7

2745,5

2466,2

Karolinska Universitetssjukhuset – totalt
Ombyggnation av Röntgenkliniken, Huddinge
S:t Görans sjukhus – totalt
Vårdavdelningar och behandling
Södersjukhuset – totalt
Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad
Ny byggnad västläge - vårdbyggnad
Danderyds sjukhus – totalt
Ny behandlingsbyggnad
Ombyggnad till vårdavdelningar
Folktandvården – totalt
Nya Eastmaninstitutet

1.2.4 Ospecificerade objekt < 100 mkr
Summa LFS nya objekt
Total justeringspost
Summa byggnadsinvesteringar

Sida 2

