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Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med en redovisning av uppdrag givna i 2005 års
budget.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anmäla till landstingsfullmäktige redovisning av uppdrag givna i 2006 års budget
att uppdra till landstingsdirektören pröva de pågående uppdragen mot de uppdrag
som avgivits i budget för 2007.

Det kan konstateras att ett mycket stort antal uppdrag gavs i 2006 års budget. Ett
stort antal av dessa uppdrag är i bilagt tjänsteutlåtande angivna att vara pågående. De
pågående uppdragen bör prövas mot de uppdrag som avgivits i budget för 2007.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

Bilaga
Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2006
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 2 mars 2007 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att till landstingsfullmäktige anmäla redovisning av uppdrag givna i 2006 års budget.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 mars 2007.

Stockholms läns landsting

Avrapportering av uppdrag

Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2006
Landstingsstyrelsens förvaltning
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Implementering och finansiering av den nya
sjukvårdsstrukturen i linje med 3Sutredningen.

X

2

Vidmakthållande av god kostnadskontroll.

X

3

Fortsatt förbättring av styrning, uppföljning och
redovisning av verksamheten ur ett
flerdimensionellt perspektiv.

X

4

Fortsatt uppföljning av koncernens
produktivitetsutveckling.

X

5

Samordning av koncernens upphandling och
logistik för att ta tillvara kostnadssynergier.

X

Exempel på aktiviteter med anknytning till 3Sutredningen. Organisationen för ett nytt
Universitetssjukhus har tagit fastare form och en
direktör har utsetts för arbetet. Vidare har en ny
närakut öppnats i Farsta.
Fortlöpande utvecklingsarbete. Till månadsbokslutet i
november gjordes i bilaga en fördjupad studie över
kostnadsutvecklingen januari-september 2007 inom
vården.
I budgeten ingår från och med 2007 en
jämställdhetsbilaga. För investeringar görs i budget
strukturerade miljöbedömningar. Uppföljning av
årsarbetarutvecklingen har förbättras och
under året har uppföljningen av produktionen
utvecklats, även om arbetet något försvårats av
införandet av nytt beskrivningssystem inom
akutsjukvården.
En uppföljning baserad på bokslut 2006 kommer att
genomföras.
Hittills utfört arbete med samordning av koncernens
upphandling inom SMIL-projektet beräknas ge årliga
besparingar på 201 mkr.
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Stockholms läns landsting

Avrapportering av uppdrag

Landstingsstyrelsens förvaltning - Forum
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

6

Projektet ”Verksamhetsstöd i förändringutvecklingsstöd för god tillgänglighet”

X

Pågår under politisk ledninggrupp. Avslutas
halvårsskiftet 07

7

Att tillsammans med vårdens aktörer presentera
förslag till planering för ett antal prioriterade
koncernövergripande fokusområden.

X

Arbetet pågår. Planering av utvecklingsseminarium
våren 2007

8

Samordna och vidareutveckla arbetet med
folkhälsa inom landstinget och i samverkan
med andra aktörer i länet.
Presentera plan för implementeringen av
X
Folkhälsopolicyn samt tillämpliga
handlingsprogram inom folkhälsoområdet.
Medverka i utvecklingen av uppföljning av
inriktningsmålen för hälso- och sjukvården
samt i utveckling av indikatorer för att följa upp
folkhälsopolicy inom ramen för
hållbarhetsredovisningen.
Presentera förslag till hur det medicinska
programarbetet, inkluderande
läkemedelsfrågorna, konkretiseras i form av
genomförandestrategier för en evidensbaserad
hälso- och sjukvård.
Presentera förslag till hur arbetet med
medicinska riktlinjer ska integreras i
datorstödet inom ramen för realiseringen av

X

Pågår bla i implementeringen av folkhälsopolicyn.
Arbetet med KFA.

9

10

11

12

Implementeringen pågår

X

Pågår. En första redovisning av parametrar har skett i
juni.

X

Arbete pågår på många håll. Koncentration sker nu på
patientsäkerhetsarbetet där dessa frågor är mycket
aktuella.

X

Forum har övertagit ansvaret för VISS och diskuterar
nu fortsättning och utveckling av beslutsstöd inom
GVD.
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Avrapportering av uppdrag

GVD.

Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

13

Presentera former för fortsatt arbete med
kvalitets-/verksamhetsutveckling

X

14

Fortsatt stöd till arbetet med ”Bättre
strokesjukvård i Stockholm”

X

Flera förslag diskuteras med företrädare för vården. En
rapport kring genombrottsarbetet är under
bearbetning.
Ansvaret för arbetet ligger på BV, LSF har tagit fram
förslag till Handlingsplan.
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Stockholms läns landsting

Avrapportering av uppdrag

Hälso- och sjukvård
Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

A. Funktionshindrades rättigheter
A 1. Under 2006 kommer ett pris att inrättas för
goda insatser när det gäller bemötande och
tillgänglighet
B. En god och jämlik hälsa
B 1. Handlingsplan för införande av
folkhälsopolicyn

(LSF-Administration ansvarig för uppdraget)

X

B 2. Under år 2006 genomförs en folkhälsoenkät
som underlag för en ny folkhälsorapport.
B 3. FaR utvecklas som arbetsverktyg i hela
landstinget

X

B4. Utvecklingsarbete enligt konceptet
”Hälsofrämjande sjukhus” uppmuntras.
B 5. Hälsocentraler – vårdcentraler med breddad
kompetens i folkhälsofrågor utvecklas

X

B 6. Beslut fattas om kostpolicy

X

X

Projektplan för implementeringen framtagen i mars 2006
Treårigt projekt
Kommunikationsplan finns
Enkäten har genomförts hösten 2006. De första resultaten
väntas i mars 2007.
Riktlinjer antagna i HSU i maj 2006. Uppdrag till CeFam
för implementeringsstöd Uppdraget om att också införa
FaR-koordinator avslutas i och med budget 2007.
Kartläggning av sjukhusens hälsofrämjande arbete pågår
inom Forum. Klart våren 2007.
Beslut i HSU juni 2006. Uppdrag till BV att samordna
utvecklingen av hälsocentraler i länet. Utvecklingsuppdrag
till CeFam förberett.
Inga medel i budget 2007. Projektet nedlagt.
Under hösten 2006 har Forum gjort en kartläggning av vem
som producerar maten, hur den beställs och följs upp, inom
samtliga av landstinget finansierade patientverksamheter.
Ett sextiotal olika patientverksamheter har identifierats.
Kartläggningen kommer att bli utgångspunkt för att ta reda
på vilket stöd verksamheterna behöver för att kunna
servera måltider enligt kostpolicyn.
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Stockholms läns landsting

Avrapportering av uppdrag

Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

B 7. Hälsotorg och andra hälsoarenor/insatser
utvecklas i samverkan med lokala aktörer
B 8. Samverkan med kommunerna och andra
aktörer vidareutvecklas

X

X

Finns i vissa områden. Hälsotorg i Södertälje augusti 2006

B 9. Landstingets folkhälsoarbete kopplas
samman med miljöarbetet

X

Som exempel på metodutveckling för samverkan kan
nämnas, medborgardialoger, gemensamma politiska
referensgrupper, ”temaaftnar” för kommun- och
landstingspolitiker, gemensam ”folkhälsodag”,
gemensamma hearings och workshops i aktuella frågor.
Planeras. Samverkan med miljöenheten

B 10. Handlingsprogrammet mot fetma ges hög
prioritet

X

B 11. Målinriktad och anpassad information till
grupper som av olika skäl har svårt att
tillgodogöra sig ett hälsobudskap tas fram
B 12. Folkhälsorapporten kompletteras med
uppgifter om utsatta grupper som inte nås via
folkhälsoenkäten. Kompletterande
Bortfallsanalyser genomförs.

X

X

Tjänsteutlåtande med anledning av HSU:s ärende i juni
framtaget. Skrivelse från samtliga partier om fler åtgärder.
Ej politiskt behandlat.
Riktlinjer är framtagna för hur information ska ske.

Centrum för folkhälsa har identifierat vissa utsatta grupper
och skriver kring bakgrunden, utveckling av livsvillkor och
hälsa bland dessa grupper. En intervjuundersökning med ca
150 hemlösa har gjorts. Vi använder data från ett
forskningsfinansierat projekt med jämförande studier av
socialbidragstagare i England och Sverige. Vi gör förnyade
analyser på data från folkhälsoenkäten 2002 med andra
indikatorer på utsatthet och jämför med befolkningen i
stort. Avsikten är att ge en bild av utvecklingen av
livsvillkor för dessa grupper under en längre tid sedan
1990-talet. Dessa analyser avses rapporteras under våren
2007.
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Stockholms läns landsting
Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

B 13. Tandvårdens roll i folkhälsoarbetet
vidareutvecklas
B 14. Implementering av handlingsprogrammet
Mäns våld mot kvinnor
B 15. Särskilda resurser avsätts för
folkhälsofrämjande insatser i samarbete med
Korpen, 4 miljoner kronor
C. Komplementär/ alternativmedicin
C 1. Beslut och implementering av landstingets
policy för komplementär-/alternativmedicinska
frågor

X
X

Rapport klar och lämnad till koncernledning för beslut.
Särskilt projekt för implementering finns. Anmälan till
HSN våren 2007.
HSU beslut februari 2006. Handläggs inom ramen för
Folkhälsoanslaget Medel ej anslagna i budget 2007.
Projektet nedlagt.

X

C 2. Upprätta samverkansmodeller som reglerar
villkoren för samverkan i enlighet med Hälsooch sjukvårdslagen och Socialstyrelsens krav
C 3. Information om komplementärX
/alternativmedicin i vårdguiden och
uppdragsguiden
C 4. En eller flera
X
allmänläkarmottagningar/vårdcentraler ska aktivt
ha påbörjat eller fördjupat samverkan med
utövare av komplementär-/alternativmedicin
C 5. Utökat samarbete med det medicinska
programarbetet avseende området
komplementär/alternativmedicin

X

X

Delvis genomfört
HSU 28/3
Beslut i LS juni 2006. Därefter återremitterat av Lf.

Avvaktar beslut om policy i LF

Information inlagd i Uppdragsguiden och Vårdguiden.

Filial till Vidarklinikens vårdcentral med avtal 2006, finns
på Rosenlund Verksamheten är igång och fungerar som
den ska.
Nedprioriterat vid förändrat medicinskt programarbete.
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Stockholms läns landsting
Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

D. Patientens rätt
D 1. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att se
över hur patientens rätt i vården kan förtydligas,
utvecklas och kommuniceras med medborgarna.
I samband med detta ses policydokumentet
”Värdegrunden för hälso- och sjukvården” över
och kompletteras med avseende på barn,
genusfrågor och funktionshinder.

X

D 2. Områden och insatser på kortare och längre
sikt för att stärka patientens rätt i vården:

Tillgänglighet
D 3. Vårdgarantin – nationell och lika över
landet

X

X

De tre policydokumenten Att stärka patientens ställning,
Vård i dialog samt värdegrunden, ska vara väl
kommunicerade mellan beställare och
verksamhetsansvariga. Att gällande författningar rörande
vården ska vara väl kända och att politiskt fattade beslut
fullföljs, ingår i avtalen. Den fleråriga uppföljningsstudien
kring värdegrunden avser att presentera en slutrapport
våren 2007. Vi informerar löpande patient- och
handikapporganisationerna om frågor som rör patientens
ställning.
Diskussioner pågår. Målet är att allt ska in i avtalen Det
finns även uppdrag att ta fram en samlad strategi för
bemötandefrågor i vården, kopplat till olika
patientgruppers kulturella bakgrund (LS 0605-1078).

Genomfört och långt mer inom SLL. Under året har stora
insatser gjorts för att följa tillgängligheten framför allt
utifrån vårdgarantin. Vårdcoacher har anställts hos de stora
vårdgivarna för att säkra, rensa och kvalitetssäkra
uppgifterna i deras planeringslistor av data. Stora insatser
har även gjorts från IVÄ i att rensa väntelistorna från de
patienter som inte längre är aktuella för behandling. Ett
analysarbete avseende tillgängligheten har påbörjats under
hösten 2006. Det kommer att rapporteras två ånger om året.
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Stockholms läns landsting
Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

D 4. Vänte- eller förseningsgaranti
D 5. Tillgänglighetsgaranti
D 6. Rätt och möjlighet att själv boka tid
elektroniskt

Öppenhet
D 7. Rätt till tillgång till den egna journalen på
Internet
D 8. Rätt att ta del av vårdens
kvalitetsredovisningar

X

X

Pågår vad avser uppskjutna operationer. Tas upp i HSN
2007
Uppfattas som samma sak som vårdgarantin
I husläkaruppdraget finns krav på at vårdgivaren ska vara
ansluten till och erbjuda patienterna ”Mina Vårdkontakter”
på Vårdguiden. De verksamheter som ännu inte är anslutna
kontaktas av ansvarig avtalshandläggare.

X

Hanteras i GVD-projektet

X

En leverantörsuppföljningsdatabas har byggts upp under
året. 100 beställare och ca 300 vårdgivare har utbildats i
systemet. Idag ligger information om
husläkarmottagningar, geriatrik och psykiatri i databasen.
Nästa steg är att även få in akutsjukhusen och andra
vårduppdrag. Därutöver är avsikten att göra uppgifterna
tillgängliga även för allmänheten.
HSU

X

Vårdinnehåll
D 9. Rätt till ”second opinion”
D 10. Rätt till vårdlots vid svårare diagnoser
D 11. Rätt till kontinuitet i läkarkontakten
E. Nationell vårdgaranti
E 1. Den nationella vårdgarantin ska tillämpas
inom all landstingsfinansierad vård

Uppdraget oklart
Uppdraget oklart
Uppdraget oklart

X

Arbete pågår med att föra in krav på vårdgaranti samt
registrering i alla avtal när dessa går ut. Finns i alla nya
avtal. Avrapporteras i enlighet med sedvanlig
avtalsuppföljning.
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Stockholms läns landsting
Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

E 2. Att du ska få en tid hos allmänläkaren inom
en vecka
E 3. Garantin omfattar all planerad behandling
som utförs inom den landstingsfinansierade
vården, det vill säga även rehabilitering,
psykiatri, neuropsykiatri, missbruksvård och
medicinskt motiverad psykoterapi. För behov av
återkommande rehabilitering vid kronisk
sjukdom/funktionsnedsättning gäller ett särskilt
regelsystem
F. Tillgänglighet och snabb kontakt
F 1. Att du ska få hjälp att hitta rätt i vården och
hjälp med egenvård via den utbyggda
sjukvårdsrådgivningen på telefon och Internet,
dygnet runt, året om
F 2. Att du ska få kontakt med närsjukvården
direkt på telefon

X
X

X

X

I husläkaruppdraget finns krav på att besöksgarantin ska
följas. Följs upp inom Vårdgarantins ram av SKL
Se punkt E 1.

Samtliga punkter: arbete pågår med närakuter och ökade
tillgänglighetskrav på vc. Utökning av jourbilar planeras.
Samtalen till sjukvårdsrådgivningen ökar. likaså har
användningen av ”Mina vårdkontakter” fördubblats.
Vidare har telefonlinjen ”Alkohollinjen” öppnats.
Mätmetoden för telefontillgängligheten till närsjukvården
har utvecklats under 2006. Under året görs 260
påringningar till varje enskild mottagning inom:
- husläkarverksamheten
- närakuter och jourmottagningar
- allmänpsykiatrin
- BUP
- beroendevården
- habiliteringen
Tillgänglighetsläget har rapporterats i särskilt PM. En
tillgänglighetsrapport med fördjupad analys kommer under
våren 2007.
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Avrapportering av uppdrag

Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

F 3. Att du ska kunna göra besök i närsjukvården
även på kvällar och helger

X

Närakuter samt jourmottagningar har fått ökat
öppethållande. Flera vårdcentraler och
husläkarmottagningar kan erbjuda planerade besök minst
en kväll per vecka. Så har skett och antalet besök har ökat
under 2006.

F 4. Att det ska finnas gott om bokningsbara
tider hos allmänläkare

X

Förstärkning av läkarbemanning samt ökad tillgänglighet
Mätningar visar att förbättringar skett och att det nu finns
ökat antal bokningsbara tider på landstingsdrivna
vårdcentraler för akuta besök.

F 6. Att en god fysisk tillgänglighet för
funktionshindrade eftersträvas, vården ska även
kunna komma till dig när och om det behövs
G. Närsjukvården byggs ut
G 1. Nya närakuter inrättas

G 2. Närsjukvårdscentrum upprättas inom ett
antal geografiska områden
G 3. Äldres möjligheter till hemsjukvård
förbättras

X

X

X
X

X

Pågår avseende den fysiska tillgängligheten.Sker i
samverkan med handikapporganisationerna samt med
expertstöd från Locum.
Rapporteras under våren 2007.
Närakuter finns inom flertalet områden. Närakuten i
Södertälje fungerar enligt plan och finns i anslutning till
akutmottagningen vid sjukhuset.
Farsta och Södermalm 28 juni 2006. Södertälje mars 2006.
Skärholmen juni 2006.
Järva/Rinkeby. Redovisas i rapport December 2006
Mottagning för äldre multisjuka, äldrelots, stroketeam,
hemsjukvårdsbesök av distriktssköterska och
undersköterska. Utvecklingsarbete pågår hela tiden och
besöken i hemsjukvården ökar. Exempel på förbättringar är
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Stockholms läns landsting
Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
äldreteam i Nynäshamn 2003 och Haninge/Tyresö 2005.
Vårdlotsen i Huddinge och Botkyrka har fått utökat
uppdrag genom att patienterna har möjlighet till kontakt
dygnet runt.
Rapport om närsjukvårdens utveckling presenterades för
HSU i februari 2006
Se punkt F1.

G 4. Förbättrad sjukvårdsrådgivning

X

G 5. Ett antal närakuter förstärks med
barnkompetens. Ökat landstingsbidrag 5 mkr.
Ärende till HSU

X

Kan ske genom att kompetensen finns på mottagningen alt
genom samverkan med barnspecialister i närområdet.
Minskat antal besök på ALB. Avrapporterat januari 2007

X

Se årsredovisning 2006 för Beställare Vård, bilaga 4 Vård
på lika villkor.

H. Jämlik och jämställd vård
H 1. Jämförelser ska göras av erhållen vård
mellan olika behovsgrupper, befolkningsgrupper,
prioriterade grupper samt mellan könen
H 2. De regionala vårdprogrammen inriktas på
att undanröja skillnader i erhållen vård mellan
kvinnor och män
I. Väl fungerande samverkan
I 1. Två verksamheter med finansiell samordning X
startar i Södertälje respektive Botkyrka. Inom
ramen för hälso- och sjukvårdsutskottets budget
anslås 5 miljoner kronor till samordning i
Södertälje och 1,25 miljoner kronor till
samordning i Botkyrka.

(FORUM ansvarigt för uppdraget)

Genomfört i Botkyrka och Södertälje. Pågår
Samordningsförbund har startats i båda kommunerna

11(60)

Stockholms läns landsting
Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

I 2. Det framgångsrika arbetet med
”trygghetskvitto” utvecklas ytterligare genom
fördjupad samverkan mellan närsjukvård,
specialistvård och kommunernas äldreomsorg
I 3. Fördjupat samarbete mellan allmänpsykiatri,
beroendevård och kommuner för personer med
både psykisk sjukdom och missbruk

I 4. Ytterligare familjecentraler inrättas

X

I 5. Samarbetet inom ramen för BUS utvecklas

X

I 6. Vårdlots som hjälp för äldre att hitta rätt i
vården prövas

X

WebCare

X

Pågår bl a genom de särskilda statliga medlen.
avrapporterats i HSN januari 2006. Verksamhet kring
målgruppen finns numera på de flesta håll i länet. Ett
fördjupat införandeprojekt pågår inom SLSO. En
utvärdering av alla Miltonprojekt kommer att ske från
Socialstyrelsen under våren 2007.

X

X

Pågår i några områden, inte i Innerstaden. Tullinge
genomfört. Planering i Nacka, Nynäshamn, Sollentuna
samt fyra stycken i Stockholms stad bl a Rinkeby. Omstart
av familjecentral i storvreten genomförd med nytt/utökat
uppdrag. diskussioner pågår med kommunerna i Värmdö,
Nacka och Nynäshamn, men inga beslut är fattade.
Samverkan är stabil idag. Samarbete pågår enligt plan
BUS-samverkan, som är en förlängning av tidigare avtal,
finns nu itaget i avtal.
Projektdirektiv antagna HSU juni 2006. ärendet nu till
programberedning 1.
Ej politiskt beslut.
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Stockholms läns landsting
Uppdrag
J. Somatisk specialistsjukvård
J 1. Högspecialiserad vård koncentreras till
universitetssjukhuset
J 2. Fler diabetiker erbjuds
ögonbottenfotografering. Ökat landstingsbidrag
6 mkr
J 3. Fetmamottagningarna förstärks
J 4. Förbättrat omhändertagande av akuta
hjärtpatienter
J 5. Ambulanssjukvården – sjuksköterskor i alla
bilar, ny medicinskteknisk utrustning
J 6. En centralt belägen mottagning för sexuellt
överförbara sjukdomar startas
J 7. Mottagningen för våldtagna kvinnor
utvecklas till full kapacitet
K. Cancersjukvård
K 1. En regional utvecklingsplan för
cancervården tas fram. Omvårdnaden och
bemötandet ska stärkas i alla delar av
cancervården. Åtgärder inriktas på att minimera
tiden mellan diagnos och behandling, bland
annat inom bröstcancer och prostatacancer samt
vid olika typer av strålbehandling. Nya
kostnadskrävande metoder inklusive
komplementära terapier behöver inventeras.
K 2. Antalet robotoperationer för behandling av
prostatacancer utökas

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
X

Klart genomfört via avtal

X

Klart genomfört via avtal

X
X

Klart genomfört via avtal
Avtal 2006

X

Klart genomfört via avtal

X

Ärende till HSU. Mottagningen Sesam city öppnade 2 mars
2006
Rapport till HSU 30 maj 2006

X

X

Har rapporterats

X

Vårdgaranti 2006 Har rapporterats
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Uppdrag
K 3. Nya läkemedel inom bland annat onkologi
och hematologi införs
K 4. Fortsatt utökning av
mammografiscreeningsprogrammet.
K 5. Förslag till bröstcancervårdkjedja
presenteras
K 6. Verksamheten vid Onkologiskt centrum
förändras och ges ökade resurser, därför föreslås
en resursförstärkning med 3,2 mkr
L. Hjälpmedel och teckentolk för bättre
livskvalitet
L 1. Införande av hjälpmedelsguiden som
förskrivnings- och uppföljningsverktyg
L 2. Samverkan med kommuner/stadsdelar ska
utvecklas vidare på Hjälpmedelsområdet

L 3. Ökade resurser till teckentolk för döva och
hörselskadade, 2 mkr
L 4. Verksamheten vid hjälpmedelscentral Syd,
ska följas noga och frågan om upphandling
ställas inför förnyad prövning under året

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
X

Avtal 2006 Har rapporterats

X

Avtal 2006 Har rapporterats

X

Utreds (senarelagt)

X

Avtal 2006 Har rapporterats

X

Hjälpmedelsguiden infördes 2006-01-01. Webbaserad
beställningsportal infördes 2006-01-16.
Samarbete sker med vissa kommuner vad gäller
rehabilitering i hemmet och förskrivning av hjälpmedel.
Samarbete sker med KSL vad gäller tolkningar i
gränsdragningar kommun – landsting gällande
hjälpmedelsöverenskommelse från 1997. Arbetet har
påbörjats inom barnomsorg och skola. Otydliga gränser i
ansvarsfrågor kommun/landsting. Lagar måste tydliggöras
för att lösa problemen. Exempel är omvandlingen av
särskilda boenden som innebär ökat ansvar för landstinget,
för t ex inkontinenshjälpmedel.
Finns i budget och avtal ÅR

X

X
X

X

Hjälpmedelscentral Syd ha genomfört förbättringar inom
specifika områden enligt överenskommelse med BV.
Ärendet har behandlats i HSU 2006-10-03.

14(60)

Stockholms läns landsting
Uppdrag
M. Ökad uppmärksamhet på rehabilitering
M 1. Utbyggd och utvecklad rehabilitering i
hemmet för vissa grupper

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
X

M 2. Uppföljning och vidareutveckling av den
arbetslivsrelaterade rehabiliteringsgarantin

X

M 3. Mottagning för rehabilitering vid stress
inrättas vid Danderyds sjukhus
M 4. Metoder och behandling vid kronisk
trötthet utarbetas

X

N. Tandvård – en del av hälso- och
sjukvården
N 1. Fortsatt utbyggnad av fluorsköljning i
områden med dålig tandhälsa
N 2. Öka andelen av förstagångsföräldrar som får
tandhälsoinformation vid BVC

Den nya rehabiliteringsstrukturen är nu etablerad i hela
norra länet. Hemrehabiliteringen inom primärvårdsrehab
utvecklas med fler rehabteam och fortsatt utveckling av
antalet hembesök. Samverkan med stroketeamen har nu
etablerats. Pågår i några områden, avses en större
utbyggnad är det nytt.Slutrapport rehabgarantiprojektet
HSU oktober 2006. avrapportering miljardsatsningen LS
februari 2007.
Slutrapport till HSU 2006-10-03. Anmälan lades till
handlingarna. Uppdraget således slutfört. Avrapportering
Miljardsatsningen LS februari 2007.
Mottagningen startat januari 2006.
X

Beslut i LS januari 2006 om framtagande av kunskapsstöd.
MPA har genomfört förberedande utredning om möjlighet
till vårdprogram alt fokusrapport och bevakar området.
Frågan uppmärksammas inom den s k miljardsatsningen
för minskad sjukfrånvaro.

X
X
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Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

N 3. Utreda om tandhälsoinformation ska ges till
blivande föräldrar via MVC
N 4. Projektet tandvård för hemlösa blir
X
ordinarie verksamhet med utökat innehåll
N 5. Tandvård utreds för tortyrskadade och andra
grupper som utsatts för våld mot tänder och käke

N 6. Informationsinsatserna om den tandvård
som ges inom hälso och sjukvårdens taxesystem
ska förstärkas
N 7. Den uppsökande verksamheten för bland
annat äldre fortsätter

N 8. Fortsatt utveckling av tandvårdens roll i det
medicinska programarbetet
O. Ökat engagemang för barn och ungdomar
O 1. Rehabilitering för barn efter akut
sjukdom/skada förbättras
O 2. Förstärkning av den psykosociala
kompetensen på ungdomsmottagningarna
O 3. Satsning på projekt för barn med kraftig
fetma

X

Tas upp i HSN våren 2007
Är ordinarie verksamhet redan
Uppdraget måste avgränsas, andra grupper. Tas upp i
tandvårdsberedningen i början av 2007

Nytt (större insatser svåra att klara inom nuvarande
budgetram)
X

X

X
X

X

Hälsosamtal genomförs i delar av länet. Äldrelots
utvecklas inom delar av länet. Äldretjänster inrättas.
Projekt genomfört på Södermalm, projektet avslutat i
Södertälje. Verksamheter pågår inom alla
närsjukvårdsområden. Exempel är projekt Hälsosamt
åldrande i Södertälje, hälsocentral i bl a Brandbergen,
Tyresö och Nynäshamn.
Tas upp i tandvårdsberedningen

Nytt gäller barn med förvärvade hjärnskador
HSU 30 maj 2006
Nya uppdragsbeskrivningar håller på att tas fram. Psykolog
har knutits till ungdomsmottagning i Rinkeby. Pågår i
några områden
Samverkansprojekt med skolhälsovården i Nacka.
diskussion pågår med Stockholms stad. Projekt i Sigtuna,
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Uppdrag

O 4. BVC-mottagningar involveras i arbetet mot
övervikt
O 5. Fortsatta satsningar på tandvård för barn i
socialt utsatta områden
O 6. Länstäckande organisation för specialiserad
och avancerad hemsjukvård för barn upprättas
O 7. För att få tillgång till en kvalitativt god vård
på jämlika villkor är det viktigt att
barnläkarmottagningarna blir en del av
närsjukvårdsutvecklingen. Därför genomförs en
översyn av barnläkarmottagningarnas uppdrag,
kompetens och roll i den fortsatta
närsjukvårdsutvecklingen.
O 8. Ungdomsmottagningarnas uppdrag
samordnas i länet och målsättningen är att utöka
uppdraget till att även omfatta den psykiska
ohälsan hos unga människor upp till 25 års ålder.
O 9. Uppdrag ges att skissa på ett antal modeller
och förslag på vilket sätt de
pappagruppsverksamheter som idag bedrivs i
landstinget kan integreras som en del i

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
Upplands Bro, Upplands Väsby, Vaxholm och Österåker.
Pågår i några områden, bl a Skärholmen (avses en större
utbyggnad är det nytt) Nacka och Nynäshamn är igång och
fungerar som en vårdkedja mellan skolhälsovården,
primärvård och barnläkarmottagning. Samlad rapportering
kring övervikt
Planering pågår och i uppföljningsplan finns att BMI ska
mätas vid vissa BVC. Ingår numera i BVC-uppdraget

X
X
X

Ingår i nuvarande avtal
I avtal 2006
Har rapporterats

X

Särskild arbetsgrupp tillsatt för kartläggning av nuvarande
verksamhet inför översynen.
Avrapportering till HSN under 2007

X

Uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell klara. Ärendet
återremitterat av LS

X

En särskild arbetsgrupp är tillsatt och arbete pågår.
HSN våren 2007.
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Uppdrag
BVC/MVC: s uppdrag.
O 10. Barnklinikerna ges en utökad beställning,
P. Förebyggande insatser och rehabilitering
för äldre
P 1. Förstärkning av strokevård med logoped och
kurator

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
X

X

P 2. Förbättrad hemrehabilitering via stroketeam

P 3. Läkemedelsgenomgångar för äldre
genomförs

X

P 4. Hembesök av äldreteam utvecklas

X

P 5. Satsning på nya äldrevårdscentraler i Solna
och Hässelby

X

P 6. Samverkan permanentas mellan ambulanser
och geriatrik för äldre i hemmet
P 7. För äldre multisjuka införs successivt en ny
vårdtjänst i form vårdkoordinatorer/lotsar
P 8. Fortsatt satsning på äldres behov av
munhälsobedömningar

Avtal 2006
Har rapporterats

X

Planering och genomförande av stroketeam pågår i delar av
länet. Genomfört på Södermalm och i Söderort, samt i
Södertälje.

X

Planering och genomförande av stroketeam pågår i delar av
länet.
Planering sker för att detta ska ingå i uppdraget för
äldreteam Huddinge/Botkyrka. Stroketeam har planerats i
Haninge/Tyresö i samverkan med primärvårdsgeriatriken.
Beställarrevision 2006. Finns i uppdraget för insatser i
särskilda boenden. Det fungerar så i särskilda boenden.

X

Äldretjänster, äldreteam mm
Upphandling av Hässelgården klar. Äldrevårdscentralen i
Solna i drift sedan 1 januari 2006. HSU 28 mars, 2006

X
X

Utveckling av samverkan pågår i några områden
Har rapporterats
Projektdirektiv antagna HSU juni 2006. Ärendet nu till
programberedning 1.

X
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Uppdrag

P 9. Det finns stor andel äldre människor som
uppvisar psykisk ohälsa genom exempelvis
depressioner, ångest och självmordstankar.
Behoven är stora, men det finns få insatser och
vårdplatser som är inriktade mot denna grupp.
Det är därför angeläget att påbörja ett
utvecklingsarbete och förstärka den psykiatriska
vård som riktas till den äldre patientgruppen.
Q. Fortsatt fokus på psykisk ohälsa
Q 1. Tillgången till somatisk kompetens inom
psykiatrin kartläggs

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

X

X

Q 2. Team som ger stöd till barn med
neuropsykiatriska problem förstärks i södra länet

X

Q 3. Ökat landstingsbidrag 6 mkr till BUP
Q 4. Ökat stöd till sjukskrivna med psykiska och

X

X

Fokusrapport
Programarbetet

Särskild fråga i samband med ordinarie uppföljning av
psykiatriavtalen under hösten 2006.
En övergripande bild över området finns utifrån frågor som
ställts till klinikerna. Det visar sig att:
* på de flesta kliniker finns rutiner för att uppmärksamma
de psykiskt långtidssjukas somatiska status
* i de fall mer utförliga somatiska insatser behövts, tycks
remittering/lotsning till primärvården ske
* psykiatrin har inget uppföljningssystem för gruppen, d v
s kan inte säkerställa att alla patienter i behov av
kontroll/insatser får det.
Basteamen har förstärkts med samordnare i syfte att avlasta
andra personalkategorier Se punkt M 2 HSU beslut i
januari 2006
Ingår i avtal

X
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somatiska besvär
Q 5. Satsning på utökad tillgänglighet för
psykiatrisk öppenvård i vissa delar av länet
Q 6. Den specialiserade ätstörningsvården
förstärks med slutenvårdsplatser och ett mobilt
team
Q 7. Akutvårdsplatser inom ätstörningsvården
tillskapas
Q 8. Ett länsövergripande sexualmedicinskt
(sexualpsykiatriskt) centrum inrättas

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
X

Ingår i avtal 2006. Prestationsersatt psykiatri har gjort att
antalet besök ökat.

X

Redovisat i HSU i januari 2006

X
X

Q 9. Ökade resurser till nya vårdteam

R. Samverkan kring missbrukarvården
R 1. Den lokala medicinska/psykiatriska
kompetensen förstärks
R 2. Arbetet för missbrukare med komplexa
vårdbehov fortsätter och det är viktigt med ett
genusperspektiv i arbetet

R 3. Vid några vårdcentraler inrättas tjänster för
specialiserad missbruksvård. Tillsammans med
länets kommuner utreds inrättandet av
länsgemensamma vårdplatser för eftervård så att

Genomfört. Det startade 1 april 2006 i Närsjukvård Syd.
Har rapporterats december 2006.
X

Kartläggning av innehåll och omfattning i nuvarande
psykosociala verksamheten inom primärvården under
hösten 2006 inför diskussioner om förstärkning

X
X

X

X

All redovisning görs i genderperspektiv, dvs redovisas
uppdelat på män och kvinnor. Inom psykiatrin finns det
med som kvalitetsindikator och utbildning har också
erbjudits personal inom både psykiatri och beroendevård.

Varje länsdel har en beroendesjuksköterska. Dessa är
anställda inom beroendevården men jobbar mot
husläkarmottagningar. Medel finns avsatta i avtal.
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Uppdrag
Beroendeakuten avlastas
R 4. Vården av kvinnliga missbrukare förstärks
med läkarresurs på vårdcentralen Hållpunkten

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
X

R 5. Ökade insatser för gravida missbrukande
X
kvinnor och barn till missbrukande mödrar (Ewamottagningen och familjesociala enheten), 3
miljoner kronor

R 6. Sjukvård för hemlösa kvinnor förstärks, 1
miljon kronor

X

R 7. Den översyn som pågår inom det akuta
X
omhändertagandet fortsätter, i syfte att
åstadkomma en bättre samordning mellan privata
och offentliga vårdgivare samt mellan
missbruksvården och psykiatrin.
R 8. Det pågående samarbetet mellan
X

I gällande avtal 2006-2007 har Beroendecentrum
Stockholm fått ett tillskott med 1 mkr/år. Medlen är
avsedda för hemlösa kvinnor. Verksamheten har delvis
startat och 0,5 mkr har utbetalats för 2006. Mottagningen
ska ligga på Hållpunkten och också här har de
lokalproblem som finns gjort att mottagningen inte har
fungerat fullt ut.
Rapporterat juni 2006
I gällande avtal 2006-2007 har Beroendecentrum
Stockholm fått ett tillskott med 3 mkr/år. medlen är
avsedda för kvinnor med beroendeproblem och deras barn.
Verksamheten har delvis kommit igång och 1,5 mkr har
utbetalats. Rapporterat juni 2006
I gällande avtal 2006-2007 har Beroendecentrum
Stockholm fått ett tillskott med 1 mkr/år. Medlen är
avsedda för hemlösa kvinnor. Verksamheten har delvis
statat och 0,5 mkr har utbetalats för 2006. Mottagningen
ska ligga på Hållpunkten och också här har de
lokalproblem som finns gjort att mottagningen inte har
fungerat fullt ut. Rapporterat juni 2006
Ärende som skulle upp i HSU i juni drogs tillbaka i och
med att den privata vårdgivaren MBAB precis hade fått ett
nytt avtal. Här finns dock fortfarande förbättringspotential.

Den rättspsykiatriska öppenvårdsavdelningen på Huddinge
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Uppdrag
missbruksvården, psykiatrin, rättspsykiatrin och
kommunernas socialtjänst förstärks – både på
den lokala och på den specialiserade nivån.
S. Personer i behov av habilitering
S 1. Insatser för personer med ADHD utvecklas
och uppbyggnaden av ett kompetenscentrum
fortsätter

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört
har öppnat. Där finns psykiatri och beroendevård
tillsammans med rättspsykiatri och socialtjänst.
Rapporterat juni 2006
X

S 2. Autismcentret för små barn utvärderas och
uppdrag ges att utreda forskningsanknytningen
inom området autism/neurologiska
utvecklingsavvikelser i samarbete med
Karolinska Institutet

X

S 3. Ökade insatser för vuxna med Aspergers
syndrom

X

S 4. Ett projekt angående begåvningsstödjande
hjälpmedel startas i samarbete med
hjälpmedelsenheten

X

S 5. Strukturerad samverkan med
kommuner/stadsdelar även för vuxna utvecklas

X

Förhandlingar genomförda med alla berörda vårdgivare.
Avtal klart hösten 2005, d v s treårigt projekt fr o m okt
2005 till sept 2008. Projektet heter ADHD-projektet
landsting/kommun i samverkan.
Projektet följs kontinuerligt av HSN:s förvaltning.
Utredning pågår i samarbete mellan SLSO och KI.Arbete
med att utvärdera insatser för små barn med autism
diskuteras.BV har gett SLSO och KI i uppdrag att utreda
forskningsanknytning inom området utvecklingsrelaterade
kognitiva funktionsstörningar. Rapport från SLSO/KI
lämnas till HSN:s förvaltning i februari 2007.
Avtal tecknat med Handikapp & Habilitering för förstärkta
habiliteringsinsatser till vuxna personer med Aspergers
syndrom.
Regelbunden avtalsuppföljning.
Förhandlingar sker med berörda vårdgivare. Avtal tecknat
med Handikapp & Habilitering som i samarbete med
företrädare för leverantörer av hjälpmedel har startat ett
projekt för kognitivt stöd med inriktning mot hjälpmedel
och med tonvikt på barn och ungdomar med
utvecklingsstörning. Regelbunden avtalsuppföljning.
Samverkan sker i enlighet med hälso- och sjukvårdsansvar
i LSS-boende. I vissa kommuner regleras samverkan
mellan BV, Stockholms läns sjukvårdsområde och
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S 6. Vidareutveckling av satsningen på somatisk
och psykiatrisk vårdkedja för vuxna med
utvecklingsstörning

S 7. Landstingsstyrelsen ska i samarbete med
Karolinska Institutet utreda hur
forskningsanknytningen inom området
autism/neurologiska utvecklingsavvikelser kan
stärkas
T. Förändringar av vårdstrukturen
T 1. De njurmedicinska verksamheterna vid
Danderyds sjukhus och Södersjukhuset ska ha
samma inriktning, men kan ges olika
organisatoriska lösningar

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

X

X

kommunen i samverkansavtal. Pågår
Samverkansformer finns inom alla områden. För att få
effekt måste strukturerade former för uppföljning tas fram.
Exempel är äldreteam.
Avtal tecknat med SLSO/Danderyds sjukhus om
öppenvård.
Avtal tecknat med en privat vårdgivare om slutenvård efter
upphandling.
Regelbunden avtalsuppföljning.
Arbete med att utvärdera insatser för små barn med autism
diskuteras. BV har gett SLSO och KI i uppdrag att utreda
forskningsanknytning inom området utvecklingsrelaterade
kognitiva funktionsstörningar.

X

I avtal 2006
Har rapporterats

T 2. Dialysverksamheten vid Löwenströmska
sjukhuset, som idag administreras av Karolinska
Universitetssjukhuset, knyts organisatoriskt till
Danderyds sjukhus för att bättre svara mot
sjukhusets nya upptagningsområde

X

I avtal 2006
Har rapporterats

T 3. Danderyds sjukhus föreslås få i uppdrag att
– inom ramen för egen nuvarande

X

I avtal 2006
Har rapporterats
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dialysverksamhet och dialysverksamheten vid
Löwenströmska – utreda förutsättningarna för
decentraliserad vård med dialysenhet förlagd till
Norrtälje sjukhus och differentierad vård med ett
ökat inslag av självdialys och hemdialys
T 4. Jour- och beredskapsorganisationen för den
samlade njurmedicinska vården i länet ska
samordnas
T 5. Jourorganisationen för ballongsprängning av
hjärtats kranskärl (PCI) koncentreras till
Karolinska Solna (7 dygn per vecka) och SöS (5
dygn per vecka). Detta innebär troligen ett ökat
flöde av akuta patienter till framför allt
Karolinska Solna då indikationerna för detta
ingrepp nu utvidgats
T 6. Den handkirurgiska kliniken kommer att
överföras till Karolinska Universitetssjukhuset
den 1 januari 2007 och inte som tidigare
planerats under budgetåret 2006
T 7. Elektiva höft- och knäledsplastiker, utförda
av Karolinska Solna på Löwenströmska
sjukhuset, totalt cirka 175 operationer per år,
överförs till Södersjukhuset
T 8. Uppdraget för akutmottagningen vid
Karolinska Solna förändrades från och med april
2005. Det innebär att patienter i större
utsträckning än tidigare hänvisas till
närsjukvården.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

X

I avtal 2006
Har rapporterats

X

I avtal 2006
Har rapporterats

X

I avtal 2007
HSU i september

X

I avtal 2006
Har rapporterats

X

I avtal 2006
Har rapporterats
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Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Kommentar
fört
fört

T 9. Huvudmannaskapet för
X
infektionssjukvården på Danderyds sjukhus
överfördes den 1 maj 2005 från Karolinska
Universitetssjukhuset till Danderyds sjukhus,
vilket får en helårseffekt 2006
U. Hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje
U 1. Ny organisation för hälso- sjukvård och
X
omsorg införs tillsammans med Norrtälje
kommun
V. Utvecklingsfrågor
V 1. Uppföljningen av vård och hälsa
X

X. Styrning och kvalitet
X 1. Enhetliga kvalitetskrav införs i avtal och
överenskommelser

Startat 2006

Sker kontinuerligt och planenligt Övergripande
uppföljningsmodell, leverantörsuppföljningar,
avtalsuppföljningar mm
X

X 2. Alla producenter ska delta i de nationella
kvalitetsregistren

X 3. Nytt beskrivnings- och ersättningssystem
för somatisk specialistvård införs

I avtal 2006
Har rapporterats

X

X

Pågår i samband med nya avtal Finns i akutvårdsavtalen
och i avtal med de större privata vårdgivarna. Arbete pågår
när det gäller avtal med privata specialister, som förnyas
2007.
Rapporteras i samband med avtalsuppföljningar.
Krav finns i samtliga avtal att alla producenter ska delta i
relevanta nationella kvalitetsregister. Ett arbete har
påbörjats under året med att kartlägga våra möjligheter att
följa täckningsgraden i kvalitetsregistren.
Infört januari 2006 för akutsjukhusen och fr.o.m. april för
privata vårdgivare. Har rapporterats
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Avrapportering av uppdrag

Stockholms läns sjukvårdsområde
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Arbetet inom hälso- och sjukvården ska så långt
som möjligt hälsoorienteras med särskilda
satsningar på förebyggande hälsovård

X

Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för
folkhälsoarbetet inom SLSO har påbörjats. Att
underlätta fysisk aktivitet är kanske den viktigaste
hälsofrämjande insatsen totalt sett. En form för SLSOs
primärvård att stimulera till ökad aktivitet är FYSS
(Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och
Sjukdomsbehandling). FAR, (Fysisk Aktivitet på
Recept) är ytterligare ett begrepp och en åtgärd som
rekommenderas.

2

Den nya struktur som för närsjukvården som
föreslås i 3S-utredningen ska implementeras.
En plan avseende implementeringen på lång
sikt ska tas fram

X

3

Sjukvårdsproducenten ska sträva efter ökad
följsamhet till ”kloka listan” och den centrala
miljöklassificeringen av läkemedel ska fortsätta

X

Under året har en rad aktiviteter och verksamhetsförändringar genomförts. Som konkreta exempel kan
nämnas att tre närakuter och en äldrevårdscentral har
startats. I avsnitt 3 i förvaltningsberättelsen beskrivs
verksamhetsförändringar.
Vårdcentraler har erbjudits att teckna ett tilläggsavtal
avseende effektiv läkemedelsanvändning med möjlighet till en bonus om vissa målvärden uppfylls. Följsamheten mot kloka listan har ökat under året och den
sammanlagda bonusen för SLSO uppgår till 10,4 Mkr
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Nr Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

4

Samtliga verksamheter ska ha en plan för att
X
minska läkemedelsrester i naturen samt ange i
budget när den antagits/beräknas antas samt hur
man avser att genomföra den

5

Öppenheten vad gäller redovisningen av
kvalitén ska öka. Styrningen inom hälso- och
sjukvården ska fortsätta att utvecklas med fokus
på att ta fram och följa upp tydliga och mätbara
mål till exempel rörande kvalitet

I de verksamheter som hanterar/administrerar
läkemedel finns rutiner framtagna med koppling till
miljöpåverkan. I verksamheternas handlingsplaner
finns olika åtgärder med för att reducera SLSO
miljöpåverkan avseende läkemedel.
Verksamheterna inom SLSO har anordnat och
medverkat i seminariedagar kring ämnet
”Läkemedelseffekter på miljön”. Informationen har i
första hand riktat sig till medarbetare med
förskrivningsrätt. Verksamheterna har även börjat
beakta miljöklassificring av läkemedel
X

Uppföljning av kvalitetsredovisningar är ett av
SLSO:s sex s k programområden, dvs strategiska
områden för verksamhetsutveckling. En redovisning
av kvaliteten gjordes i årsbokslutet 2005 och
kvalitetsredovisningen har utvecklats ytterligare i
2006 års bokslut, se kvalitetsbokslut. SLSO använder
Balanserad Verksamhetsstyrning – BVS – som
ledningssystem med en öppen redovisning av
måluppfyllselse.
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Nr Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

6

FoUU ska bedrivas i aktiv samverkan med
Karolinska institutet och det regionala ALFavtalet ska ligga till grund för länets forskning
och utbildning

X

7

Samarbetet mellan Försäkringskassan och
landstingets hälso- och sjukvård, framför allt
primärvård, ska vidareutvecklas.
Förutsättningarna för den utvidgade
rehabiliteringsgarantin verksamhetsmässigt och
ekonomiskt ska därvid klargöras.

X

FoUU är ett av SLSO:s tre stora huvuduppdrag. I enlighet med det regionala ALF-avtalet bedrivs dessa
frågor i aktiv samverkan med Karolinska institutet.
Det gäller på alla nivåer och syftar till att stärka det
akademiska sjukvårdssystemet som ett viktigt stöd
även för vardagens uppföljnings- och förbättringsarbete. Samverkan sker även med andra universitet
och högskolor.
Samordnade insatser från de olika aktörerna (patient,
arbetsgivare, försäkringskassa arbetsförmedling,
sjukvård) har vidareutvecklats för att finna fastare
långsiktiga strukturer. Goda exempel finns såväl på
organisatorisk nivå (exempelvis Socsam) som på mer
patientfokuserad nivå ( exempelvis ”Kugghjulet”).
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Nr Uppdrag
8

Enligt budgetdirektiven ska SLSO fortsätta att
ta ett aktivt ansvar för att bygga upp
närsjukvårds-/närvårdsstrukturer och
vårdnätverk tillsammans med
beställarorganisationen.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X

Arbetet med att bygga upp närsjukvårds/närvårdsstrukturer och vårdnätverk har fortsatt under
2006. Närsjukvården är i första hand inte ett
organisatoriskt begrepp utan ett uttryck för
systemsamband med fokus på processer. Det grundar
sig på patientens behov och ska erbjuda insatser för
sjukvårdsbehov som är:
•
•
•

vanligt förekommande i befolkningen
ofta återkommande för individen
samhällsekonomiskt rimligt att bedriva lokalt

Närsjukvård uppstår när olika vårdgivare och ofta
även kommun, försäkringskassa m fl utifrån ett
patient- och behovsperspektiv och gjorda
beställningar, och inte utifrån ett organisatoriskt
perspektiv, tillsammans utvecklar vårdprocesser som
bättre än i dagsläget tillfredställer de mål som finns för
vården.
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Nr Uppdrag
9

10

Ökade insatser ska göras för att, med
utgångspunkt från medicinska bedömningar,
förbättra tillgängligheten för prioriterade
grupper.

Modellen med ”företag i företaget” ska fortsätta
att utvecklas. De psykiatriska verksamheterna
ska på lämpligt sätt infogas i det
närsjukvårdskoncept som växer fram.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X

X

Antalet läkarbesök på husläkarmottagningarna har
ökat med 5,5 % och läkarbesöken på
närakuter/jourmottagningar har ökat med 42 % vilket
torde ha resulterat i förbättrad tillgänglighet.
SLSO deltar i ett antal projekt och aktiviteter som
syftar till att förbättra tillgängligheten. Många enheter
har utbildats i den s k Genombrottsmetoden och
fortsätter att kontinuerligt följa och förbättra sin
tillgänglighet utifrån inhämtad metodkunskap.
Primärvården har arbetat med tillgänglighetsprojekt
under hela året och de psykiatriska klinikerna startade
motsvarande arbete under hösten 2006.
SLSO:s organisation har endast två nivåer,
ledningsnivå och verksamhetsnivå. Formellt har denna
organisationsstruktur tydliggjorts i SLSO:s
delegationsordning och ledningsformer. Varje
resultatenhet tecknar vårdöverenskommelse med
Beställare vård.
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Avrapportering av uppdrag

Danderyds Sjukhus AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genom- Redogörelse
fört

1

Ekonomi i balans

2

Positiv produktivitetsutveckling

X

3

Nationell vårdgaranti

X

Arbetsgrupp tillsatt, månadsvis uppföljning planerad fr
feb 2007. Se punkt 3 i årsbokslutsrapporten

4

Upprätta lokala handlingsplaner för
genomförande av landstingets folkhälsopolicy

X

Arbete pågår, se punkt 3 samt 10 i
årsbokslutsrapporten

5

Förkorta nattarbetstiden med två timmar per
X
vecka
Överföra dialysverksamheten vid
X
Löwenströmska organisatoriskt från Karolinska
Universitetssjukhuset till Danderyds Sjukhus
AB från och med den 1 januari 2006

6

7

Utreda förutsättningarna att inom ramen för
egen dialysverksamhet starta en enhet på
Norrtälje sjukhus

X

Ekonomin ej i balans, se punkt 3 i
årsbokslutsrapporten. Intern sparplan upprättad enligt
punkt 5.6.
Positiv utveckling för 55% av verksamhetsområdena.
Stagnerande trend. Se punkt 3 i årsbokslutsrapporten

Uppfyllt i och med stor andel deltidsarbetande
personal redan innan omläggningen. Se punkt 3 i
årsbokslutsrapporten
Utfört 1 jan 2006

X

Utredning utförd, se punkt 3 i årsbokslutsrapporten
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Nr Uppdrag
8

I samarbete med Karolinska Universitetssjukhus
samordna jour- och beredskapsorganisationen
för den samlade njurmedicinska vården

9

Inrätta en mottagning för rehabilitering vid
stress på Danderyds Sjukhus.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört
X

X

Ej genom- Redogörelse
fört
Målet har bordlagts i och med EU lagstiftningens
inverkan på jourtider. Se punkt 3 i
årsbokslutsrapporten
Mottagning finns, se punkt 3 i årsbokslutsrapporten
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Avrapportering av uppdrag

Karolinska Universitetssjukhuset
Uppdrag
Uppdrag 2006
mkr

210,0

Genomfört

Uppdrag 2006
summerad
syssgrad antal

-166,0

Intäkter (Mkr)

7,9

Kostnader
(Mkr)

137,7

Ej genomfört

varav personal
kostnader
Antal summerad
(Mkr)
Resultat (Mkr) syssels. grad

67,2

145,6

-80

Uppdrag - resultat
mkr

Uppdrag - resultat
summerad
sysselsättn grad

64,4

-86,0

I landstingsfullmäktiges beslut om budget 2006 är Karolinskas uppdrag en kostnadsreduktion på 100 mkr. Egna besparingsuppdrag har lagts till
med 110 mkr till ett uppdrag på totalt 210 mkr. Av uppdraget har 146 mkr genomförts och 64 mkr kvarstår. Av de genomförda uppdragen avser
67 mkr personalkostnader. Personalreduktioner har inneburit en minskning 80 personer (summerad sysselsättningsgrad) men även minskning av
jour- och övertidskostnader genom samordning. Översyn av poänglöneavtal har också medfört minskade lönekostnader. Effektivare inköp och
användning av läkemedel har minskat kostnaderna med 16 mkr
Av ej genomförda uppdrag är 9 mkr hänförligt till besparingar vid akuten i Solna som ej kunnat genomföras pga antal patienter inte minskat i
tillräcklig omfattning. Förseningar av igångsättning av åtgärdsprogram har inneburit att 23 mkr i resultatförbättring inte nås 2006 utan
uppkommer under 2007. Sjukhusövergripande projekt har gett 14 mkr mindre än beräknat där utebliven effekt av bättre upphandling utgör 8
mkr. Ökad vårdtyngd och större produktionsvolym har inneburit att rationaliseringar för 12 mkr inte kunnat genomföras. Ej uppnådda
intäktsökningar i utomläns-utomlandsintäkter är 6 mkr
PatientvolymerAkuten, Solna
Försenade åtgärder
Utebliven effekt av sjuhusgem åtgärder
Ökad vårdtynd, ökade patientvolymer
Ej realiserade intäktsökningar

9
23
14
12
6
64
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Avrapportering av uppdrag

Tiohundra AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

X

Uppnå ett resultat om minst 8,5 mkr
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Avrapportering av uppdrag

AB Storstockholms Lokaltrafik
Nr Uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genomfört

Redogörelse

1

Dagens zonbaserade system för enstaka
resor ska ersättas av en enhetstaxa om
20 kronor fullt pris respektive 10
kronor reducerat pris för SL-resa inom
Stockholms län, oavsett reslängd

X

Beslut i styrelsen 2006-02-07 samt 2006-02-14.

2

Dagens taxesystem innebär att
ungdomar under 18 år har rätt att resa
med SL till reducerat pris, vilket för ett
30-dagarskort innebär 360 kronor
jämfört med normalpriset 600 kronor.
Under 2006 ska SL ändra reglerna så
att ungdomar under 20 år ges möjlighet
att resa till reducerat pris.

X

Beslut i styrelsen 2006-02-07.

3

En gemensam avsiktsförklaring ska slutas med X
Södertälje kommun om villkoren för införande
av pendeltågstrafik till Hölö.

Lägesredovisning i styrelsen 2006-04-25 samt beslut
2006-05-30.
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Nr Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

4

För att minska restiderna och förbättra
komforten vid långa resor ska
snabbtågsavgångar inrättas på sträckan
Nynäshamn-Stockholm. SL ska också utreda
möjligheten att inrätta snabbtågsavgångar på
övriga pendeltågssträckor.

X

5

En uppgörelse ska slutas med Haninge
kommun om ombyggnad av
bussterminalen i Handen.

X

6

I samband med den planerade
ombyggnaden av Slussen ska SL
undersöka möjligheterna att knyta ihop
Slussen och Södra station med en
trafikförbindelse i den nerlagda
spårtunneln.

X

Ej genomfört

Redogörelse
Lägesrapport från Nynäshamnsprojektet lämnades vid
styrelsens möte 2006-03-28 och 2006-04-25.
Lägesrapport lämnades för styrelsen 2006-08-29 och
dels 2006-09-26. En ny snabbtågsavgång från
Nynäshamn till Stockholms Central på morgonen har
införts fro m augusti 2006. Vidare planeras en ny
snabbtågsavgång att sättas in under
vardagseftermiddagar från Stockholms Central till
Nynäshamn under hösten 2006. I övrigt avvaktas
Banverkets omläggning av trafiken sommaren 2007 i
enlighet med information som lämnats till styrelsen i
oktober 2005. Eventuellt förslag kommer i samband
med förslag till utbudsplan för 2007.
Beslut i styrelsen 2006-12-19.
Lägesredovisning av uppdrag i styrelsen 2006-06-20.

Redovisning av rapport (Förbindelse Slussen-Södra
station) för styrelsen 2006-12-19 och beslut att
godkänna densamma.
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Avrapportering av uppdrag

Nr Uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genomfört

Redogörelse

7

Ett projekt ska startas för att undersöka
möjligheterna till och den eventuella
nyttan av spårvägslika trafiksystem med
långa bussar, som alternativ och
förberedelse inför utbyggnad av
spårburen trafik.

X

Redovisning för styrelsen 2006-12-19 och beslut att
bordlägga ärendet. Återupptas i styrelsen 2007-01-23.

8

Som ett led i landstingets och SL:s arbete
med större andel förnyelsebara bränslen
och energieffektivare motorteknik ska
SL, som en naturlig efterföljare till
CUTE-projektet, starta ett projekt med
hybriddrift i bussar

X

Redovisning av förstudie kring projekt med
hybriddrift i bussar i styrelsen 2006-12-19 och beslut
att godkänna densamma.

9

SL ska under försöket med trängselskatt
noga följa försökets effekter på
resandemönster i SL-trafiken, samt hur
framkomligheten i vägnätet förändras.
Till juni ska en rapport läggas fram
inklusive en preliminär bedömning om
hur SL:s trafikutbud kan förändras vid en
permanentning av trängselskatten, utifrån
en sådan situations nya krav och
möjligheter.

X

Rapporten redovisades för styrelsen 2006-06-20 och
beslut att godkänna densamma.
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Nr Uppdrag
10

11

12

I samband med Stockholms kommuns
försök med trafik med biogasdrivna
båtar, ska SL avtala om samarbete
avseende biljettsystem och
trafikplanering med parterna i försöket.
Syftet med försöket är att pröva en helt
ny kollektivtrafik på länets inre vatten.
De biogasdrivna båtarna ska fungera
som en integrerad del i länets
kollektivtrafik.
SL ska utreda förutsättningar samt söka
sluta en avsiktsförklaring med
kommunen om öppnandet av en
sekundärentré vid Häggviks
pendeltågsstation, samt kompletterande
trafikförbättringar i området.
SLs centrala och norra regionstyrelser
ges i uppdrag att gemensamt se över
trafiken till och inom Järvafältet.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genomfört

Redogörelse

X

Waxholmsbolaget har Stockholms läns
landstings uppdrag att teckna avtal med
Stockholms stad om driftsansvaret för trafiken.
SL avvaktar projektets utveckling samt initiativ
från Waxholmsbolaget innan det blir aktuellt
med SLs del i projektet.

X

Lägesinformation för styrelsen 2006-11-07.
Redovisning av uppdrag för styrelsen 2006-1219 och beslut att godkänna detsamma.

X

Samplanering sker med Regionplane- och
trafikkontoret kring ett seminarium. Tidpunkt
ej klar.
Regionstyrelserna avskaffas fr o m 1 januari 2007
enligt budget 2007
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Nr Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genomfört

Redogörelse

13

Fokuseringen på resenärsperspektivet och
X
service ska gälla alla som arbetar i SL-trafiken.
Alla yrkesgrupper, även sådana som inte har
resenärsservice som sitt huvuduppdrag men som
regelbundet rör sig i trafikmiljön, ska ges
grundläggande utbildning och redskap för att
kunna ge service direkt till SL:s resenärer.

Beslut i styrelsen om SL-akademi 2006-02-07.

14

Möjligheterna att köpa SL:s färdbevis
ska förbättras genom utökat samarbete
med fristående ombud. SL ska undersöka
möjligheterna till ökad
automatförsäljning av enstaka färdbevis
genom exempelvis parkeringsautomater
och liknande befintlig infrastruktur.

X

Behandlades i styrelsen 2006-02-07, se även
punkt 1. Lägesredovisning i lämnades i
styrelsen 2006-04-25. Försök med
Quickomater (automatförsäljning) påbörjat i
augusti 2006 och behandlades i styrelsen 200608-29.

15

Som en del i arbetet för att fortsätta
förbättra pålitligheten och servicen, ska
SL fortsätta bygga ut de tekniska
systemen för resenärsinformation inom
ramen för JustNu-projektet.
Resenärsinformationen ska gälla såväl
den rullande trafiken som störningar i
övriga anläggningar, exempelvis hissar
och rulltrappor.

X

Styrelsebeslut 2005-12-20 om förnyat
anskaffningsbeslut JustNu. I övrigt lämnas
information kontinuerlig i styrelsen kring
projektets utveckling. Redovisning av uppdrag
om förbättrad trafikinformation i styrelsen
2006-06-20 och beslut att godkänna detsamma.
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Nr Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

Redogörelse

16

Taktila markeringar ska monteras på hållplatser,
terminaler och stationer i syfte att öka SLtrafikens säkerhet och tillgänglighet för
synskadade. I de fall en permanent lösning
kräver stora ombyggnader, ska tillfälliga
lösningar utformas i väntan på större planerat
underhåll.

17

SL ska i samråd med handikapprådet
utveckla reglerna för dagens allergizoner
i fordonen. Målet ska vara att möjliggöra
resande för grupper som idag har besvär
eller utestängs från SL-trafiken.

X

Lägesredovisningar i styrelsen om dels elallergi 200608-29, dels allergifria zoner 2006-09-26.
Informationskampanj i SL-trafiken genomförd under
september månad 2006.

18

SL ska på sina fordon inrätta mobiltelefonfria
zoner.
SL ska i samarbete med Färdtjänsten
undersöka samt vidta lämpliga åtgärder
som förbättrar elöverkänsligas
möjligheter att använda kollektiva
transportmedel och färdtjänst.

X

Mobiltelefonfria zoner infört. Beslut i styrelsen 200605-30.
Redovisning av uppdrag i styrelsen 2006-08-29 och
beslut att godkänna detsamma.

19

20

I samband med att tillgänglighetssatsningarna
möjliggör för nya grupper att resa, ska
återkommande utbildnings-och
informationsinsatser genomföras för att
informera om funktionshindrades behov i SLtrafiken.

X

Ej genomfört

X

X

Redovisning av uppdrag för styrelsen 2006-05-30.

Lägesredovisning i styrelsen 2006-05-30.
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Nr Uppdrag
21

I syfte att öka tillgängligheten ska SL
utveckla de breda spärrarna för
barnvagnar och rullstolsburna, så att de
även på samma sätt som vanliga spärrar
kan öppnas av resenärer med giltigt
färdbevis.

22

Det vid Slussen tidigare genomförda
försöket med öppen spärrlinje
uppskattades av resenärerna, eftersom
den upplevdes leda till mindre köer upp
till tunnelbanan och vara enklare att
passera. Eftersom huvuddelen av
resenärerna vid Slussens norra uppgång
kommer från buss- eller Saltsjöbanan,
och där redan viserat sina färdbevis, ska
SL hålla spärrlinjen öppen under
morgonrusningen och därmed möjliggöra
smidiga byten till tunnelbanan.

23

I syfte att förbättra tryggheten för resenärer
och personal i SL-trafikens miljöer ska
satsningar på kameraövervakning utvidgas
till att också omfatta trafikmiljöer som
biljetthallar och gångtunnlar.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört
X

X

Ej genomfört

Redogörelse
Lägesredovisning i styrelsen 2006-05-30.

Information i styrelsen 2006-02-07. Svar på
skrivelse från ordföranden behandlades av
styrelsen 2006-03-28. Uppdraget genomfört fr
o m juni 2006.

X

Anskaffningsbeslut för genomförande av
Trygghetsprojektet i styrelsen 2005-10-25 samt
beslut om utökning av kameror i bussar 200605-30.
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Nr Uppdrag
24

SLs regionstyrelser ges uppdrag att
samverka med kommunerna om hur
gångvägar och hållplatser utomhus kan
göras tryggare.

25

SL ska etablera ett branschråd, där SLs
ledning träffar företrädare för
entreprenörerna och de regionala
fackliga organisationerna i SL-trafiken.
Syftet är att ge dem som arbetar i SLtrafiken större insyn och delaktighet i
frågor som berör deras vardagliga
arbetssituation. Vid utvecklingsprojekt,
som berör mer än en entreprenör eller
avtalsperiod, ska SL inkludera direkt
medverkan med berörd trafikpersonals
fackliga organisationer. Varken
branschrådet eller det fackliga deltagandet i
projektgrupper ska påverka det formella
partsförhållandet som råder mellan SL:s
entreprenörsföretag och deras anställdas
fackliga organisationer.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

X

Ej genomfört

Redogörelse

X

Se punkt 27

Branschråd infört. Lägesredovisning för
styrelsen 2006-05-30.
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Nr Uppdrag
26

För att öka säkerheten för
trafikpersonalen ska den oskyddade
kontanthanteringen i SL-trafiken på sikt
avskaffas och ersättas av slutna
kassasystem, elektroniska betalmedel
och försäljningsautomater. I väntan på de
tekniska installationerna ska nya rutiner
som möjliggör mindre kassor hos
bussförare och konduktörer etableras.

27

SL ska utveckla metoderna för samråd
och dialog direkt med resenärerna. SLs
regionstyrelser ges ett vidgat ansvar att
följa detta.

28

Den reklam som förekommer i SLtrafiken får inte vara könsförnedrande
eller rikta sig till barn. Reklam för tobak
och alkohol får inte förekomma.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genomfört

X

Behandling i styrelsen 2006-02-07 i samband med
beslut om enhetspris för enstaka resor, se punkt 1.
Lägesredovisning för styrelsen 2006-04-25 samt 200605-30. Behandlades i styrelsen 2006-09-26 i samband
med AMVs skyddstopp på bussarna. Behandlades
därefter på ett extra styrelsemöte 2006-10-16 då
AMVs beslut om förbud med kontanter i SLs trafik
behandlades. Lägesredovisning i styrelsen 2006-1107. Beslut i styrelsen 2006-12-19.
X

X

Redogörelse

Styrelsen beslutade 2006-03-28 att förklara
ärendet Förändrad organisation för
regionstyrelserna ”avslutat”.
Landstingsstyrelsen beslutade 2006-03-21 att
ge landstingsstyrelsens förvaltning i uppdrag
att ”belysa hur SL:s regionstyrelsers funktion
kan tas tillvara och utvecklas” inom ramen för
utredningen om en avbolagisering av SL.
Regionstyrelserna avskaffas fr o m 1 januari 2007
enligt budget 2007
Styrelsen beslutade 2005-12-20 om policy för
reklam i SLs miljöer.
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Nr Uppdrag
29

AB Storstockholms Lokaltrafik ges i
uppdrag att inom ramen för
utredningsuppdraget om översyn av
taxesystemet utreda frågan om
studentrabatt.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genomfört

Redogörelse

X

Lägesredovisning av uppdrag i styrelsen 2006-06-20
och beslut att ”vd får i uppdrag att studera
konsekvenserna av dels terminskort som även gäller
under skollov, dels ett system med studentrabatt
motsvarande 40 % på ord. Sortiment i form av
periodkort, säsongskort osv, samt att återkomma till
styrelsen med en redovisning”. Rapport redovisad för
styrelsen 2006-08-29 och beslut att godkänna
densamma.

X

Åtgärdsplan redovisad för styrelsen 2006-06-20
och beslut att godkänna detsamma.

X

Åtgärdsplan redovisad för styrelsen 2006-06-20
och beslut att godkänna detsamma.

.

30

31

32

AB Storstockholms Lokaltrafik ges i
uppdrag att återkomma med en
åtgärdsplan för ökad punktlighet i hela
SL-trafiken.
AB Storstockholms Lokaltrafik ges i
uppdrag att återkomma med en
åtgärdsplan för att kraftigt förbättra
störningsinformationen i hela SLtrafiken.
AB Storstockholms Lokaltrafik ges i
uppdrag att utöver redan planerade
ombyggnader forcera arbetet för att
minska höjdskillnader mellan perrong
och insteg i tunnelbanan.

X

Beslut om att förbättra tillgängligheten togs av
styrelsen 2005-12-20. Lägesredovisning
lämnas i styrelsen 2006-05-30.
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Avrapportering av uppdrag

Nr Uppdrag

Genom- Pågår
fört

33

AB Storstockholms Lokaltrafik ges i
uppdrag att som en del i genomförandet
av landstingets arbete med FNs
barnkonvention utveckla barns och
ungdomars inflytande
AB Storstockholms Lokaltrafik ges i
uppdrag att fortsätta utveckla
möjligheterna till ökade kommersiella
intäkter.

X

Redovisning av uppdrag för styrelsen 2006-08-29
och beslut att godkänna detsamma.

X

Redovisning av uppdrag för styrelsen 2006-11-07
och beslut att godkänna detsamma.

35

AB Storstockholms Lokaltrafik ges i
uppdrag att stärka samarbetet med ideella
organisationer som Lugna gatan, farsor
och Morsor på stan och Stadsmissionen
för att öka tryggheten i kollektivtrafiken.

X

Redovisning av uppdrag för styrelsen 2006-09-26
och beslut att godkänna detsamma.

36

AB Storstockholms Lokaltrafik ges i
uppdrag att verka för kunskapsöverföring
med t ex KTH för att stimulera forskning
inom kollektivtrafiken och underlätta
implementering av befintliga
forskningsprojekt.

X

Redovisning av uppdrag för styrelsen 2006-09-26
och beslut att godkänna detsamma.

34

Ej genomfört

Redogörelse
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Avrapportering av uppdrag

Waxholms Ångfartygs AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Daglig åretrunttrafik införas på öarna Gräskö,
Norröra och Söderöra

X

2

X

4

Samarbetet med skärgårdskommumerna
fortsätta och utökas
Samplaneringen med SL systematiseras och
utökas
Verka för ett jämställt transportsystem

5

Höga miljökrav vid inköp av fartyg

6

Drift och underhåll miljöanpassas

X

7

Diesel miljöklass I i alla fartyg

X

8

Följa utveckling av alternativa bränslen

X

9

Ändrad åldersgräns för barn från 13 till 20 år

X

10

Godstaxan höjs med 10 %

X

11

Alternativa förslag gällande Västan tas fram för
beslut

3

X
X
X

Inga fartyg beställda per 2006-12-31

Samtliga egna fartyg drivs med MK1 och 42 % av
entreprenörsfartygen.
Försök med syntetisk diesel under 2006.

X
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Avrapportering av uppdrag

Färdtjänsten
Nr Uppdrag

1

2

3

4

5

6

Beslut (att-satser)
Uppdrag till SL, Waxholmsbolaget och
färdtjänstnämnden att under 2006 höja
åldersgränsen för rätt till ungdomsrabatt så att
den gäller alla under 20 år ålder.
Uppdrag till samtliga förvaltningar och bolag
att senast den 31 mars 2006 upprätta lokala
handlingsplaner för genomförande av
landstingets folkhälsopolicy.
Uppdrag till samtliga förvaltningar och bolag
att upprätta en plan på två års sikt för sin
personalförsörjning.
Uppdrag till samtliga förvaltningar och bolag
att ta fram en jämställdhetsplan respektive en
separat mångfaldsplan.
Uppdrag till samtliga förvaltningar och bolag
att utarbeta ett kompetensutvecklingsprogram
utifrån sin verksamhetsplan.
Uppdrag till nämnder/styrelser och bolag att
säkerställa användandet av
miljökonsekvensbeskrivningar i samband med
beslutsfattande

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X

Gäller från den 1 maj 2006.

X

Färdtjänstnämnden beslöt den 21 mars 2006 att
godkänna en folkhälsoplan för Färdtjänsten för år
2006.

X

Redovisas enligt budgetanvisningar i anslutning till
slutlig budget för 2007.

X

Godkändes av färdtjänstnämnden den 25 april 2006.

X

Redovisas enligt budgetanvisningar i anslutning till
slutlig budget för 2007.

X

Ingår i Färdtjänstens certifierade miljöledningssystem.
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Nr Uppdrag

7

8

9

10

11

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

Uppdrag (givna i politisk text)
Färdtjänsten har fördelat mål och uppdrag i landstingets budgettext på ett resenärsperspektiv och ett samhälls/landstingsperspektiv.
Resenärsperspektivet - Kvalitet
Arbetet för kvalitetshöjningar i färdtjänstresans
X
Pågår ständigt såväl i den löpande verksamheten som i
alla led ska utvecklas.
utvecklingsarbeten. Följs via kvalitetsnyckeltal i
månadsboksluten.
Kvaliteten inom färdtjänstresandet ska höjas
X
Se punkt 7. Dessutom särskild satsning på bemötandegenom bättre tidspassning, bemötande, säkerhet
utbildning. Hanteringen av resegarantin har omorganioch komfort. Tidspassning innefattar också
serats och tillämpningen av regelverket skärpts för att
vetskap om när fordonet anländer till resmålet.
bl.a. minska antalet långa förseningar. Kravet för
specialfordonens tidspassning (andel hämtningar inom
10 minuter) har ökat från 90 till 92,5 % enligt nämndbeslut. Möjligheten att vid beställning av färdtjänstresa ange framkomsttid undersöks.
Satsningen tillsammans med SL för bättre
X
Ett särskilt projekt arbetar med en utbildningssatsning
bemötande av resenärerna ska fortsätta. De som
för bättre bemötande. Satsningen riktas mot specialarbetar inom färdtjänstens områden ska ha en
fordonsförare och förvaltningens personal. 50 % av
god kunskap om funktionshinder.
förarna och 66 % av personalen har utbildats.
Färdtjänstresandet ska underlättas för dem som
X
Ingår i Färdtjänstens utvecklingsidé. Arlanda Express
gör resor som är kombinationer av allmän och
är ett exempel. Ingår också i Blidö/Yxlan-projektet.
särskild kollektivtrafik
Anslutningsresor med närtrafiken övervägs. SL:s reseplanerare ska på sikt underlätta kombinationsresor.
Resenärsperspektivet - Dialog/Samverkan
Färdtjänsten ska tillsammans med SL
X
Projektet ”Att resa kollektivt” ARK som har till mål
genomföra ett projekt med syfte att ge stöd och
att stödja resenärer i att åka kollektivt pågår i
hjälp till de färdtjänstresenärer som vill ta del
samarbete med brukarorganisationerna. Utveckling av
av den allmänna kollektivtrafiken.
reseplanerare pågår.
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Nr Uppdrag
12

13

14

15

16

Dialogen med färdtjänstresenärerna spelar en
viktig roll i utvecklingen av färdtjänstinsatserna
och ska fortsätta.

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Samverkan
Färdtjänsten ska tillsammans med SL och
X
kommunerna genomföra en tillgänglighetskampanj för att öka förståelsen för resenärernas
behov och uppmuntra till insatser som kan ge
högre kvalitet för resenärerna.
Fortsatt och utökad samverkan med SL och
X
kommunerna för att öka tillgängligheten inom
ordinarie kollektivtrafik och i utemiljön för att
göra det lätt för resenärerna att ta sig till
kollektivtrafiken.

Färdtjänsten ska utveckla det samarbete som
finns med länets kommuner för att öppna
möjligheter till enklare och mera funktionellt
resande.
Samordning av färdtjänst- och SL-trafik i länets
glesbygdsområden - kostnadseffektivt för både
SL och färdtjänsten.

X

X

Samverkar med handikapporganisationerna sker enligt
av landstinget fastställd modell och på likartat sätt
med pensionärsorganisationerna. Organisationerna
deltar i Färdtjänstens olika utvecklingsarbeten, t.ex. i
referensgruppen för närtrafiken och i projekten ARK
och ”Mjuk kvalitet”. Ett dialogseminarium
genomfördes i april.
Prova-på-dagar arrangeras i samverkan. Dialogen med
resenärerna enl. punkt 12 ökar förståelsen för
resenärernas behov och uppmuntrar till
kvalitetsförbättringar liksom bemötandeutbildningen.
I enlighet med färdtjänstavtalet samverkar
Färdtjänsten med kommunerna och SL i ett regionalt
avtalsforum för behandling/hantering av
tillgänglighetsfrågor. Lokala nätverk med intresserade
kommuner knyts till detta forum. Samarbetet med SL
bedrivs såväl på tjänstemannaplanet som på det
politiska planet.
Se punkt 14. Dessutom sedan länge etablerat
samarbete med Stockholms stads trafikkontor.

Ingår i Färdtjänstens utvecklingsidé. Pågår inom
Blidö/Yxlan-projektet. Ett annat samarbetsprojekt rör
den samlade kollektiva trafiken i Nynäshamn.
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Nr Uppdrag

17
18
19

20
21

22

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genom- Redogörelse
fört

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Styrning
Arbetet med att hänvisa resor/resenärer till
X
tillgänglig närtrafik ska fortsätta.
Fortsatt satsning på närtrafiken med utbyggnad
X
av service- och flexlinjer
Färdtjänsten ska arbeta för att fler ska använda
X
den allmänna kollektivtrafiken i takt med att
bussar, pendeltåg, och tunnelbana görs mera
tillgängliga
Utvecklingen av kostnadseffektiva resformer
X
ska fortsätta
Resurserna ska riktas till dem som har störst
X
behov av färdtjänst.

Olika grupper hamnar i gråzonen när det gäller
resetilldelning. Färdtjänsten ska undersöka
vilka grupper som berörs och se över vilka
åtgärder som kan bli aktuella.

X

Genomförande pågår i takt med att linjerna ses över
och anpassas. Utvärdering positiv.
Satsningsområde. Utbyggnad sker enligt plan lämnad
till landstingsstyrelsen 2005. Viss försening 2006.
Utgör Färdtjänstens utvecklingsmål. Satsningsområde.
Reseplanerare utvecklas med SL. Den allmänna
kollektivtrafiken marknadsförs. Tillståndsprövningen
tar hänsyn till den ökande tillgängligheten.
Ingår i Färdtjänstens utvecklingsidé. Exempel:
närtrafiken.
Prioriterat utvecklingsmål. 2006 överstiger utbudet av
specialfordonsresor totalt sett efterfrågan. Antalet
specialfordon har utökats för att förbättra
tillgängligheten, kvalitetsmålet för tidspassning har
skärpts för specialfordon, personer som inte kan åka
med andra har fått ett fritt resande, bemötandeutbildningen riktas till specialfordonsförarna etc.
Färdtjänsten undersöker vilka grupper som
missgynnas med nu gällande resetilldelning och
möjliga förbättringsåtgärder.
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Nr Uppdrag

23

24

23
24

25

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genomfört

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Jämställdhet
Färdtjänstnämnden ska verka för att färdX
tjänsten är jämställd. Genus- och rättviseperspektivet bör alltid vägas in vid informationsbehandling, utredningar och beslut.
Statistik och nyckeltal ska vara könsuppdelade. X

Utredningsuppdrag
Analysera hur utvecklingen av närsjukvårdscentra påverkar färdtjänsten.
I samarbete med SL undersöka och vidta
lämpliga åtgärder som förbättrar elöverkänsligas möjligheter att använda kollektiva
transportmedel och färdtjänst
Förvaltningar och bolag ska som regel endast
handla upp/leasa miljöbilar. Samtliga
verksamheter ska vara miljöcertifierade.

X

Redogörelse

Färdtjänsten verkar i alla sammanhang för en
jämställd och rättvis färdtjänst.

All personalrelaterad statistik är könsuppdelad. Även
resenärsrelaterad statistik är könsuppdelad i
Färdtjänstens datalager.
Tolkning av uppdraget pågår.

X

Utredning genomförd och avrapporterad i särskild
rapport till nämnden i december.

X

För förvaltningens räkning köps endast miljöbilar. För
färdtjänstresor/sjukresor premieras transporter med
miljöbilar med 9 kr/mil. För tjänsteresor prioriteras
miljöbilar enligt avtal. Färdtjänsten är miljöcertifierad
sedan februari 2005.
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Nr Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår
fört

Ej genomfört

Redogörelse

Utredningsuppdrag i budgetdirektiven (maj 2006)
26

Ta fram en plan för hur sjukvårdens enhet för
sjukresor organisatoriskt ska samordnas med
Färdtjänsten från 2007 samt ett förslag på
styrmodell där de vårdgivare som beviljar
sjukresor också ansvarar för kostnaderna för
dessa.

X

Uppdraget avrapporterades och godkändes av
nämnden och hälso- och sjukvårdsutskottet i oktober.
Landstingsstyrelsen behandlar ärendet i mars 2007 i
samband med beslut om den slutliga budgeten.
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Avrapportering av uppdrag

Regionplane- och trafikkontoret
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Nämnden ska verka för att stärka den nationella X
storstadspolitiken.

2

Nämnden ska genomföra en undersökning av
den samlade statliga nivåns påverkan på
tillväxten och välfärden i Stockholms län

3

Nämnden ska bistå med utredningskompetens i X
de diskussioner som initierats mellan länets
samtliga politiska partier om förutsättningarna
för att skapa ett samlat politisk ansvar för de
regionala utvecklingsfrågorna.

X

Kontoret deltar i den referensgrupp som knutits till
Nutek med representanter för Stockholm-Uppsala,
Skåne/Malmö, Västra Götaland/Göteborg samt
Östsam/Norrköping/Linköping.
Flera skrifter om storstäder och ekonomisk tillväxt har
publicerats.
Seminarier genomförs i mars för den nya regeringens
tjänstemän.
Inom ramen för Nuteks storstadsprogram genomförs
omfattande analyser av bl.a. den nationella politiken
och storstädernas bostadsmarknad, bostadsbyggande
och infrastruktur och av effekterna av
skatteutjämningssystemet. Kontoret har deltagit i
uppläggningen av dessa studier.
Kontoret bistod med underlag redan 2005. I OECD:s
stora studie av Stockholmsregionen ingår en analys av
och rekommendationer om de institutionella
förhållandena i Stockholm-Mälardalen.

53(60)

Stockholms läns landsting

Avrapportering av uppdrag

Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

4

Nämnden ska förbereda processen för en ny
regional utvecklingsplan.

X

5

Nämnden ska fortsätta konkretisera innebörden X
av flerkärnighet och fördjupa kunskapen om
förutsättningarna för en sådan utveckling

6

Nämnden ska i all planering beakta
Mälardalsperspektivets betydelse

X

Ett stort antal möten har genomförts med en rad
aktörer. Underlag i form av bl.a. omvärldsanalyser,
scenarier, utvecklingstrender, bedömningar av den
ekonomiska och demografiska utvecklingen,
enkätundersökningar m.m. har sammanfattats i två
skrifter.
Team för frågor i en kommande planering har startats
där kommuner, länsstyrelser m.fl. deltar.
RTK har i samverkan med berörda kommuner och
andra regionala aktörer bedrivit ett fortsatt arbete i
syfte att främja ett genomförande av
flerkärnighetsstrategin i den regionala
utvecklingsplanen. Fortsatta studier om
kollektivtrafikförsörjningen av kärnorna har
genomförts i samverkan med berörda aktörer.
Utvecklingen av den storregionala flerkärnigheten har
behandlats bl.a. inom ramen för de länsöverskridande
stråkarbetena.
En fördjupad samverkan har inletts med aktörer i östra
Mellansverige inkluderande Mälardalslänen kring
regional utvecklingsplanering som en viktig del av
arbetet med en ny regional utvecklingsplan.
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Avrapportering av uppdrag

Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

7

Nämnden ska bedriva samarbete med de
baltiska ländernas huvudstadsregioner och
huvudstäder, St. Petersburg och
Warszawa/Mazovia

X

8

Nämnden ska göra systematiska jämförelser
med storstadsregioner som har liknande
funktioner som Stockholmsregionen
Nämnden ska påverka och analysera EUpolitiken samt fortsätta samarbetet inom ramen
för berörda EU-program – framför allt Interreg
Nämnden ska tillsammans med andra aktörer i
regionen och landstinget arbeta för ett jämställt
transportsystem
Nämnden ska verka för att de regionala
miljömålen nås, att icke förnybara resurser
återanvänds, att användningen av
miljöbelastande och klimatpåverkande ämnen
fasas ut och att utsläpp av sådana ämnen
successivt minskas.
Nämnden ska under 2006 påbörja framtagandet
av ett strategiskt energidokument (liknande
STOSEB-rapporterna)

X

En kontinuerlig samverkan sker med
storstadsregionerna runt Östersjön och i övriga
Europa, genom direkt bilateralt utbyte och inom ramen
för olika EU-program. En studie av EUs
forskningspolitik inleddes under hösten i syfte att ge
underlag för en större konferens om
Stockholmsregionen och EUs ramprogram för
forskning som planeras till våren 2007.
Se punkt 7

X

Se punkt 7

X

Det stora projektet JÄMKOM har pågått under hela
2006 och slutförs under våren 2007.

X

RTK har under året fortsatt arbetet med att
konkretisera innebörden av hållbar utveckling för den
regionala utvecklingsplaneringen. Arbetet med att ta
fram ett strategiskt underlag kring energiförsörjningen
i regionen har inletts under året.

X

Se punkt 11

9

10

11

12
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Nr Uppdrag

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

13

Nämnden ska särskilt beakta insatser för en
X
effektiv och resultatinriktad integrationspolitik,
belysa regionens framtida kompetens- och
arbetskraftsförsörjning samt beakta kultur som
en viktig faktor för regionens utvecklingskraft-

14

Nämnden ska verka för ett utbyggt
transportsystem i regionen.

15

Nämnden ska följa effekterna av
X
Stockholmsförsöket med trängselskatt i
Stockholms kommun
Nämnden ska ta fram underlag och verka för en X
fördjupad dialog med länets kommuner och
andra aktörer kring bostadsförsörjningssituationen

16

X

Regionplanedirektören leder samverkan mellan de
tyngre aktörerna i regionen. Representanter för
kommuner, länsstyrelse m.fl. förbereder frågan inför
kommande planarbete. RTK arrangerade ett
evenemang tillsammans med SNS på temat Integration
storstad.
Två projekt om regionens arbetskraftsförsörjning och
om att påverka boendesegregationen har slutförts.
Underlag om kultur som utvecklingsfaktor har tagits
fram till dialogerna om den nya planeringsomgången.
Arbetet att i samverkan med andra aktörer i regionen
konkretisera angelägna väg- och kollektivtrafikprojekt
för finansiering och genomförande har fortsatt under
året. Landstinget genom Regionplane- och
trafiknämnden och SL deltar aktivt i det storregionala
samverkansarbetet inför kommande
infrastrukturplaneringsomgång (”En bättre sits”) och
med andra aktörer i regionen i Trafikberedningen i
Stockholms län.
Se punkt 14.

Arbetet att i samverkan med andra aktörer i regionen
ta fram underlag och verka för en fördjupad dialog
med länets kommuner och privata aktörer (finansiärer,
bostadsföretag och projektörer) inleddes under 2005
och har under 2006 konkretiserats och intensifierats.
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Nr Uppdrag
17
18

19

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

Om kommunerna i länet vill skapa ett regionalt X
bostadsbolag ska nämnden delta i detta arbete
Nämnden ska i sin verksamhet beakta det nya
X
skärgårdspolitiska program som landstinget
förväntas anta under året
Nämnden ska verka för en fortsättning på det
s.k. lotsprojektet som tidigare bedrivits i
skärgården.

X

Se punkt 16
Nämnden har beslutat nya riktlinjer för bidrag ur
skärgårds- och miljöanslagen fr.o.m. 2007 mot
bakgrund av bl.a. landstingsfullmäktiges beslut om det
skärgårdspolitiska programmet.
Bidrag ur skärgårdsanslaget har under året beviljats
SIKO för det första året av ett projekt
Skärgårdsutvecklare, som är en fortsättning på
Lotsprojektet.
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Avrapportering av uppdrag

Kultur- och utbildningsnämnden
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

att ca hälften av budgeten skall gå till
verksamhet för barn och ungdomar

X

2

att unga ska ges möjlighet att delta själva i
kulturellt skapande
att stöd ges till verksamhet som kommer hela
länet till del
att fördelningen mellan flickor och pojkar,
kvinnor och män är rättvis och jämställd
att en satsning görs inom ramen för
mångkulturårat där verksamheter med
länsuppdrag tillsammans skall arbeta fram
projekt där att begreppet mångkultur ska gälla
för såväl utövare som deltagare
att en särskild satsning görs inom scenkonsten.
med fokus på den teater som spelas ute på
länets skolor
att en särskild satsning görs inom ungas aktiva
skapande. Ett mer effektivt arbete ska inledas
för att informera skolorna om möjligheten att
söka bidrag för ungas aktiva skapande
att en särskild satsning görs för att stödja
arbetet med att utveckla en interkulturell scen i
Stockholmsregionen

X

3
4
5

6

7

8

X
X
X

X

X

X

Se förvaltningsberättelse 2.2.8
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Nr Uppdrag
9
10

11

Avrapportering av uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

att anslaget till Konserthuset utökas med 5
X
miljoner kronor
att kunskap från forskningsprogrammen”Kultur
i vården - vården som kultur” på ett mer aktivt
sätt ska föras ut i landstingets vårdverksamheter
att Cirkus Cirkör ges ökat stöd (maximalt 1,5
X
mkr

X

Se förvaltningsberättelse 2.2.10
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Avrapportering av uppdrag

Patientnämnden
Nr Uppdrag
1

I samverkan med hälso- och sjukvårdsutskottet
utreda om ytterligare åtgärder behöver vidtas
för att stärka patientsäkerheten

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X

•
•

•
•

Nämnden följer kontinuerligt ärenden som berör
patientsäkerhet och redovisar dessa årligen i sin
rapport till Socialstyrelsen.
Nämnden är knuten till landstingets centrala
patientsäkerhetskommitté samt har medverkat i
utarbetandet av ett handlingsprogram för
patientsäkerhet.
Nämndens erfarenheter har redovisas vid den
tredje nationella patientsäkerhetskonferensen i
Stockholm i slutet av januari 2007.
Deltagande i internationella konferenser
anordnade av IHI (Institute för Health Care
Improvement).
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