Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2009-03-04

2
LS 0902-0166

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2009 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att till landstingsfullmäktige anmäla redovisning av uppdrag givna i 2008 års budget.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 mars 2009.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
2009-02-19

LS 0902-0166

Landstingsstyrelsen

Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2008 års
budget – avrapportering årsbokslut 2008
Ärendet
Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget
2008 har inlämnats från landstingets resultatenheter.
Uppdragsredovisningen ingår i de beslut om årsbokslut som fattas av
respektive nämnd/styrelse/utskott. Bifogat redovisas de uppdrag som
avrapporterats.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

till landstingsfullmäktige anmäla redovisning av uppdrag givna i
2008 års budget.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Bilagor
1.
Avrapportering av uppdrag Landstingsstyrelsens förvaltning
2.
Avrapportering av uppdrag Hälso- och sjukvården
3.
Avrapportering av uppdrag övriga förvaltningar och bolag

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Bilaga 1
LS 0902-0166
Årsbokslut per 2008-12-31
Landstingsstyrelsens förvaltning.

Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget och övriga beslut 2008

Här lämnas en kortfattad redogörelse för hur uppdragen genomförts/genomförs. Redogörelsen ska inkludera uppdrag
från tidigare år som inte genomförts/nu har genomförts.

Nr Uppdrag i 2008 års budget
1

att uppdra åt respektive nämnd/styrelse att tillse
att verksamheterna bedriver ett
utvecklingsarbete som syftar till att ständigt
förbättra verksamheten ur bland annat ett
medarbetarperspektiv

2

att göra chefsprogram tillgängligt även för
andra personalgrupper utöver läkare och
sjuksköterskor

3

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

Genom- Pågår Ej
fört
genomfört

Redogörelse

LS 0712-1385 Beslut om ekonomiskt stöd till
ledarskapsutveckling inom vården
LS 2008-01-22

X

X

X

Introduktionsprogram för nyanställda chefer inom
SLL HT 2008.
RUFF – program för framtida förvaltningschefer i
samverkan med VGR och Skåneregionen.
Samordning av Rekrytering inom EU/EES
Personalstrategiska avdelningen har ett uppdrag att
marknadsföra länets sjukvård för vårdpersonal från
EU/EES-området och samordna rekrytering inom
EU/EES utifrån verksamheternas behov. Under 2008
har 31 specialist sjuksköterskor, 1 anestesiläkare och 3
psykiatri läkare rekryterats. Personer med utländsk
vårdutbildning med examen utanför EU/EES-området
erbjuds olika typer av praktikplatser. Under 2008 har
ca 110 personer påbörjat och/eller avslutat någon form
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4

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

X

5

Utöka antalet ST-tjänster
(Specialistläkartjänster)

X

6

att uppdra åt landstingets verksamheter att
bedriva ett aktivt säkerhets- och
arbetsmiljöarbete inom sina verksamheter och
ta ansvar för sina anställda. Nolltolerans mot
våld och hot ska råda

X

av praktik, varav 87 läkare.
Två stödkurser för läkare inför medicinskt
kunskapsprov har anordnats under året samt en kurs i
läkemedelsräkning inför medicinskt kunskapsprov för
sjuksköterskor.
LS 0702-0180 Särskilda medel finns avsatta för detta,
uppföljning sker i samband med årsbokslut.
En ESF ansökan ang förstudie till ett
genomförandeprojekt om landstingets möjligheter att
öka antalet anställda med funktionsnedsättning
lämnades in och beviljades. (Vår kompetens – din
möjlighet). Förstudien pågår och ska vara avslutad i
maj 2009. Projektet genomförs i samverkan med
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).
OBS! Detta projekt är ett eget uppdrag se LS 08070713.
Ett tillskott för 2008 på 30 mkr till ST. 20 MR till
primärvården och 10 till övriga specialiteter. Utifrån
de behov som verksamheterna anger saknas ca 108
MR för att kunna täcka behoven (pensionsavg) och ge
täckning för 70/30 principen. Behov finns att på
befintliga medel göra en uppräkning av motsvarande
löneökningarna.
LS 0509-1630, LS0602-0407 LF beslut den 11 sept
2007 att fastställa "Program för att förebygga, bemöta
och följa upp våld och hot i arbetsmiljön".
Uppföljning sker i samband med årsbokslut och
redovisas i landstingets personalbokslut
"Medarbetarfokus".
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7

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

X

LS 0305-1730, LS 0709-0899 Övergripande mål och
inriktning för arbetsmiljö- och hälsoarbetet anges i
landstingets Hälsoplan (reviderad i aug 2007).
Uppföljning sker årligen genom landstingets
Medarbetarenkät samt i samband med årsbokslut, och
arbetet redovisas i landstingets personalbokslut
"Medarbetarfokus".

LS 0808-0741
Pilotprojekt för att minska sjukskrivningarna inom
Stockholms läns landsting
LS 2008-09-16
PU 2008-11-13
LS 0801-0059
Projekt med samtalsgrupper för kvinnor inom ramen
för Ögat på sjukskrivning.
8

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

X

9

att prioritera personalgrupper med eftersatt
löneutveckling vad gäller löneutvecklingen,
inom ramen för landstingets lönepolicy

X

10

att flickor och pojkar, kvinnor och män ska
behandlas individuellt och utifrån sina

X

Arbetet med handlingsplan för jämställda löner pågår,
delrapport lämnas till JämO i maj, slutrapport har
lämnats till JämO, som i decemberskrivelse har lämnat
vissa kommentarer som får hanteras 2009.
Frågan ingår som en del av arbetet med
arbetsvärderingen.

Beslut LS 0005-0340 § 251, att all individbaserad
statistik inom SLL ska vara könsuppdelad. Följs upp
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behov och få tillgång till alla landstingets
verksamheter på jämlika villkor

11

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

X

12

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

X

13

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

X

via bokslut etc.
SLL:s jämställdhetspolicy, LS 0501-0052.
Fullmäktigebeslut den 26 juni 2006.
Handlingsprogram för jämlik och jämställd vård, LS
0602-0388. Beslut i HSN januari 2008.
Implementeringen av programmet har påbörjats inom
HSN-f. 4,3 miljoner kronor har erhållits från SKL för
perioden 2009-01 tom 2010-06 för utarbetande av
nyckeltal i ledningssystem för jämställd vård.
Se punkt 10 ovan.
Inom det personalstrategiska området är all statistik
könsuppdelad sedan många år.
SLL:s jämställdhetspolicy. I Medarbetarfokus som
görs i samband med årsbokslut varje år analyseras de
olika personalstrategiska områdena och vid behov
föreslås åtgärder.
En del av miljöavdelningens kontinuerliga arbete. Vi
driver bl a en landstingsgemensam transportgrupp för
att samordna arbetet, söker medel för att bygga ut
biogasanvändning och testa etanolhybridbussar, driver
ett projekt om miljöanpassad ambulans, deltar i
etanolkonsortium mm.

Ingår i miljöavdelningens kontinuerliga arbete. Under
2008 har vi bl a gemensamt med Apoteket och LIF
drivit frågan om miljöbedömning i EU, fortsatt vårt
arbete med att miljöbedöma läkemedel, startat två
omfattande projekt med deltagande från alla bolag och
förvaltningar för att samordna kemikalieavvecklingen
både i kemiska produkter och i varor och
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förbrukningsartiklar
LS 0809-0828
Vårdval – förlossningsenhet (uppdrag minska
utsläppen av lustgas)
LS 2008-10-14
14

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

X

LS 0703-0291 Uppdrag i landstingets budget 2006 att
”utreda möjligheten att använda HA-oljefria däck och
sluta använda dubbdäck”, samt förslag till beslut med
anledning av detta uppdrag.
LS 2008-01-22

15

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

X

Miljöavdelningen har tillsammans med enheten för
Kris och katastrofplanering gjort ett upplägg för
arbetet och startat upp det.

16

Att fastställa ny strategi för styrning av
akutsjukhusen

X

Avrapportering i strategiska utskottet 2008-02-20,
2008-04-23, 2008-05-27
Avrapportering i produktionsutskottet 2008-02-20,
2008-04-23, 2008-05-27
LS 0808-0774 Ny avtalsmodell för akutsjukhusen
Avrapportering AU 2008-09-04, 2008-09-16
LS 2008-09-16
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LF 2008-10-08
17

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

X

Flera aktiviteter pågår, vissa har hanterats i ärenden
som återges nedan
LS 0712-1381 Hantering av avknoppningar
Avrapportering i allmänna utskottet 2008-01-22,
2008-03-10.
LS 2008-02-19
LF 2008-03-11
LS 0707-0735
Utmaning av ASiH (avancerad sjukvård i hemmet)
inklusive specialiserad palliativ sjukvård i nordvästra
länet.
LS 2008-01-22

LS 0707-0740
Utmaning avseende IVF-verksamheten (in vitro
fertilisering) vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 2008-04-15
LS 0801-0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076,
0077, 0078, 0079
Utmaning avseende öppenvårdsmottagningar inom
beroendevården
LS 2008-04-15
LS 0804-0390
Överlåtelseavtal av vårdcentral
LS 2008-05-27
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LS 0801-0045 Komplettering av specifika
ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län
Folktandvården Stockholms län AB ska, med
beaktande av landstingets beslut om ”Ökad mångfald
av vårdgivare och konkurrens inom tandvården”
och ”Hantering av avknoppningar”, medverka till
genomförande av de beslut om avknoppningar av
verksamheter, inom bolagets ansvarsområde, som
fattas av landstinget”.
PU 2008-02-10
LS 2008-05-20
LS 0808-0743
Överlåtelse av vårdcentraler
PU 2008-08-21
LS 0810-0897
Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården
AU 2008-10-09, 2008-10-23
PU 2008-10-23
LS 2008-11-18
LS 0804-0390
Överlåtelse av vårdcentral’

LS 2008-05-27
Förbättrade möjligheter för sjukhusen att nyttja sina
resurser effektivt och därmed skapa
en ökad patientnytta
LS 0805-0480
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LS 0804-0396
Förtydligande av hanteringsordning gällande
avknoppningar
AU 2008-05-22
LS 2008-06-03
LS 0805-0486
Samordningsansvar och mångfaldsfrågor för Salem
Nykvarn Södertälje (SNS)
Avrapportering i AU 2008-05-22, 2008-06-09, 200809-01, 2008-11-06
LS 0807-0711
Förslag till bolagisering av Södertälje sjukhus samt
överföring av primärvårds- och psykiatrisk
verksamhet till Styrelsen för Stockholms läns
sjukvårdsområde
PU 2008-09-24, 2008-10-02
LS 0809-0828
Vårdval – förlossningsenhet
AU 2008-06-09, 2008-09-18, 2008-10-09
LS 2008-10-14
18

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

X

LS 0712-1337 Förslag till ersättningssystem för barnoch ungdomspsykiatrisk vård
Allmänna utskottet 2008-01-22, 2008-03-10
LS 2008-01-22
LS 0802-0122 Förslag till ersättningssystem för
beroendevård.
LS 2008-03-18
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LS 0804-0368
Förslag till vidareutveckling av ersättningssystemet
för vuxenpsykiatrisk vård
Allmänna utskottet 2008-05-22, 2008-06-03
Landstingsstyrelsen 2008-06-03
LS 0809-0792
Förslag till ersättningssystem för de barn- och
ungdomsmedicinska mottagningarna i närsjukvården
AU 2008-09-18
LS 2008-10-14
LS 0809-0864
Ersättningssystem för stroketeam
AU 2008-10-09
LS 2008-11-18
LS 0810-0969
Förslag till ersättningssystem för leverantören
Handikapp & Habilitering
LS 2008-12-02
19

Att uppdra åt landstingsstyrelsen att permanenta
patientsäkerhetskommittén

20

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utifrån
landstingets remissvar över ansvarskommittén
aktivt delta i arbetet med regionfrågan

X

LS 0801-0058
Uppdrag om att permanenta
patientsäkerhetskommittén
AU 2008-11-06
LS 2008-12-02
X

LS 0809-0857
Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms
län, Sörmland och Västmanland och utseende av
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tillsammans med intresserade kommuner och
landsting i Mälardalen

21

Genomförande av Nya Karolinska-programmet

politisk styrgrupp
LS 2008-10-14

X

Flera aktiviteter pågår, vissa har hanterats i ärenden
som återges nedan
LS 0710-1039Förslag om byggnation av nytt
universitetssjukhus i Solna
FoUU 2008-01-31, 2008-02-19, 2008-03-17, 2008-0422, 2008-05-27
LS 2008-03-18
LF 2008-04-08
LS 0804-0429 Finansiering och val av
upphandlingsform för det nya universitetssjukhuset i
Solna
Strategiska utskottet 2008-03-18
LS 2008-05-27
LF 2008-06-10
LS 0809-0779 Godkännande av förslag till innehåll av
servicetjänster i OPS-upphandlingen
Fouu 2008-09-16, 2008-09-23
LS0804-0344
Program för ombyggnation vid Södertälje sjukhus LS
SU 2008-05-20
LS 0804-0348
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Program för nybyggnation vid Danderyds sjukhus och
Södersjukhuset
SU 2008-05-20
LS 0804-0345
Program för nybyggnation vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
SU 2008-05-20
LS 0810-0905
Riktlinjer avseende ekonomisk redovisning av Nya
Karolinska Solna (NKS)
FoUU 2008-10-23
LS 0810-0909
Tilläggsavtal mellan SLL och White arkitekter AB
FoUU 2008-10-23
LS 0810-0905
Riktlinjer avseende ekonomisk redovisning av Nya
Karolinska Solna (NKS)
FoUU 2008-11-06, 2008-11-13
22

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

X

Frågan ligger hos SLL Personal. Pågår förstudie inför
projekt för implementering av kompetensanalysmodell
inkl IT-stöd samt att ta tillvara erfarenheter av
Kompetensprojekt som pågick 2005-2007
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Nya uppdrag löpande under 2008
23

24

att den nämnd, styrelse och bolag som
disponerar konsten skall ansvara för
den årliga inventeringen att respektive nämnd,
styrelse och bolag skall säkerställa att givna
rutiner följs enligt de anvisningar som
kulturnämnden utfärdar och årligen
återrapportera till nämnden.

X

LS 0806-0612 Ansvar för inventering av

konstbeståndet inom landstinget
Beslut i LF 2008-09-09
LSF Service har i uppdrag att göra en årlig inventering
av konsten inom LSF

Landstingsstyrelsen har uppdragit åt
landstingsdirektören

X

att utreda hur ägarstyrningen kan förstärkas
avseende ökad rapportering och uppföljning,

X

att uppdra åt landstingsdirektören att se över
de specifika ägardirektiven avseende samverkan
mellan offentliga och privata entreprenörer och
återrapportera till produktionsutskottet.
att uppdra till landstingsstyrelsen att upprätta en
delegationsordning som tydliggör ramarna för
vilka typer av lokaliseringsbeslut som skall
underställas den politiska nivån för beslut

X

X

12 (22)
Bil-1-1-0166

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Bilaga 1
LS 0902-0166
25

att uppdra åt landstingsdirektören att
tillsammans med Karolinska Institutet
träffa avtal om vissa övergångsfrågor –
övergångsavtal.

X

LS 0806-0592
Skrivelse av Stig Nyman (kd) om vision och program
för forskning och utveckling
LS 2008-09-16

26

att uppdra åt landstingsdirektören att utreda
möjligheten att ändra arkivreglementet
och ge Landstingsarkivet ett utökat ansvar för
landstingets samlade dokumenthantering.
att uppdra till landstingsdirektören att ta fram
förslag på en verksamhetsnära
informationskampanj som riktar sig mot länets
medborgare om landstingets miljöarbete
senast till den 15 september 2008.

X

LS 0802-0120 Revisionsrapport Offentlighet o
sekretess inom SLL
LS 2008-05-20

X

LS 0805-0458 Informationskampanj om landstingets
miljöarbete
LS 2008-05-20

28

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

X

LS 0804—0361
Budgetdirektiv 2010-2011
LS 2008-05-27

29

att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram
förslag till detaljorganisation för ett
gemensamt centrum för forskning, utbildning
och utveckling.

X

LS 0803-0319
Förslag till detaljorganisation för gemensamt
centrum för forskning, utbildning och utveckling
LS 2008-06-03

27

LS 0807-0675
Uppdrag om förslag till detaljorganisation för ett
gemensamt centrum för
forskning, utbildning och utveckling
LS 2008-12-02
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30

att uppdra åt landstingsdirektören att följa
frågeställningen som rör det rättsliga läget
och, om så behövs, återkomma till allmänna
utskottet med förslag till förändring av
hanteringsordningen gällande avknoppningar.

X

31

att uppdra åt landstingsdirektören att, i
samverkan med styrelsen för Salem, Nykvarn
och Södertälje (SNS), söka möjligheter till
fördjupat samarbete med externa vårdgivare

X

32

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra
föreslagna förstärkningsåtgärder
gällande Stockholms läns landstings
krishanteringsförmåga/beredskap
att uppdra åt landstingsdirektören att
återkomma till landstingsstyrelsen med förslag
till plan för landstingets krishantering samt plan
för extraordinära händelser

X

LS 0805-0511
Utvärdering och förslag till åtgärder Samverkansövning 2007 (SAMÖ 2007)
LS 2008-08-19

33

att ge FoUU-utskottet i uppdrag att inleda
arbetet med vision och program för forskning
och utveckling, så att förslag kan föreläggas
landstingsfullmäktige senast under
andra halvåret 2009.

X

LS 0806-0592
Skrivelse av Stig Nyman (kd) om vision och program
för forskning och utveckling
LS 2008-09-16

34

att uppdra till landstingsstyrelsen att besluta om
överlåtelse av enskild folktandvårdsklinik
inom Folktandvården Stockholms län AB, som
framgår av delegationsordningen

X

LS 0810-0897
Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården
Stockholms län AB
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35

att uppdra åt landstingsdirektören att ta upp
frågan om inrättande av ett nationellt
centrum för äldretandvård med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL),
att uppdra till FoUU-utskottet att i samarbete
med Hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN) tillsätta en projektgrupp för att stötta den
nationella processen för inrättande
av ett centrum för äldretandvård.

X

36

Uppdrag åt landstingsdirektören att samordna
utrustningsinvesteringarna vid Danderyds
sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge (LS 08090834)
Uppdrag åt landstingsdirektören att i samverkan
med Locum AB samordna programarbetet vid
Huddinge sjukhus med motsvarande
programarbete vid Danderyds sjukhus och
Södersjukhuset (LS 0809-0833)
Uppdrag till landstingsstyrelsen att ansvara för
upphandling av OPS-tjänst samt återkomma till
landstingsfullmäktige för beslut i samband med
kontraktstecknande (LS 0806-0621)
Uppdrag till landstingsstyrelsen att utreda om
köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att
klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med
kommunallagen (LS 0806-0619)
Uppdrag att se över gällande avtal kring
TioHundranämnden, TioHundra AB samt
Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes

X

37

38

39

40

LS 0808-0763
Nationellt centrum för äldretandvård
LS 2008-12-02

X

Finns en projektorganisation etablerad

X

X

X
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Sjukvård och omsorg (LS 0710-1065)
41

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ytterligare
bereda frågan om finansiering
och val av upphandlingsform för det nya
universitetssjukhuset så att förslag
till beslut kan föreläggas landstingsfullmäktige
den 10 juni 2008. (LS 0710-1039)

42

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för
planering och genomförande
av byggnation av och verksamhetsinnehåll i det
nya universitetssjukhuset (LS 0710-1039)

X

43

att patienthotell ska uppföras och drivas i extern
regi (LS 0710-1039)

X

44

att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den
31 december 2010 återkomma
till fullmäktige med förslag till
verksamhetsinnehåll för det nya
universitetssjukhuset samt redovisa eventuella
verksamhetsmässiga
konsekvenser för övriga delar av hälso- och
sjukvårdsorganisationen (LS 0710-1039)

X

45

att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om
samordnad process för
utrustningsinvesteringar vid det nya
universitetssjukhuset (LS 0710-1039

X

X

O804-0429
Finansiering och val av upphandlingsform för det nya
universitetssjukhuset i Solna
LF 2008-06-10
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46

Landstingsstyrelsen har under förutsättning av
landstingsfullmäktiges beslut,
för egen del beslutat att uppdra åt
landstingsdirektören att återkomma med
förslag om ändrad delegationsordning för
FoUU-utskottet i den del som
avser ansvaret för NKS, att från och med den 1
maj 2008 inrätta en NKSförvaltning
underställd landstingsdirektören, att utse
nuvarande programdirektören
för NKS-projektet till förvaltningschef för
NKS-förvaltningen
från och med den 1 maj 2008.

47

Uppdrag åt landstingsdirektören att återkomma
till landstingsstyrelsen med slutligt förslag om
nya huvudmän för naturbruksgymnasierna
Berga och Säbyholm (LS 0804-0389)
Uppdrag åt landstingsdirektören att pröva att i
första hand överföra utbildningen vid
naturbruksgymnasierna till friskola i
personalregi (LS 0804-0388)
Uppdrag åt landstingsdirektören att ansöka om
medlemskap i det Nationella nätverket för
hälsobefrämjande sjukhus (LS 0804-0386)
Uppdrag åt landstingsdirektören att utforma en
värderingsmodell för avknoppad verksamhet
(LS 0803-0269)

48

49

50

X

LS 0803-0305
Ändring av delegationsordning för
landstingsstyrelsen
LS 2008-05-20

X

X

X

X

Respektive sjukhus är medlem i nätverket

LS0804-0396
Hanteringsordning gällande avknoppningar
AU 2008-05-22
LS 2008-06-03

17 (22)
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51

52

53

Uppdrag åt produktionsutskottet att hantera
uppföljning av verksamheternas
återrapportering av program för
ledarskapsutveckling (LS 0802-0177)
Uppdrag åt produktionsutskottet att upphandla
personalmat vid Karolinska Huddinge och
Salem Nykvarn Södertälje (LS 0802-0176)
Uppdrag åt landstingsdirektören att utarbeta
rutiner för implementering och uppföljning av
överenskommelsen om samverkansformer
mellan medicintekniska företag och
medarbetare i den offentliga tandvården

X

Bilaga 1
LS 0902-0166
Uppföljning i samband med årsbokslut 2008

X

X

(0802-0152)

54

55

56

57

Uppdrag åt landstingsdirektören att stödja
sjukvården i syfte att genomföra program för
ledarskapsutveckling till en kostnad av totalt 15
000 000 kronor (0802-0151)
Uppdrag åt landstingsdirektören att återkomma
hösten 2008 med rapport om effekt av vidtagna
åtgärder samt inkomma med förslag till fortsatt
driftform inkl ställningstagande till s.k.
outsourcing. (LS 0801-0023)
Uppdrag åt landstingsdirektören att se över
aktuella policies och direktiv för landstingsägda
producenter avseende utnyttjandet av
MediCarriers tjänster (LS 0801-0022)
Uppdrag åt landstingsstyrelsens förvaltning att
skyndsamt utreda hur konkurrensneutralitet
mellan olika vårdgivare garanteras (LS 08010018)

Genom ett LD-beslut har medel fördelats till
bolag/förvaltningar. Återrapportering sker till PU i
samband med årsredovisningen.

X

X

X

X
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Uppdrag enligt budgetbeslut 2007
58

59

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

Framlägga förslag till ägardirektiv som styr mot
mål.

X

X

2007-03-06 Strategiska utskottet
Lägesrapport nationell IT-infrastrukturplattform
Verksamhetsplan och budget för landstingens
gemensamma arbete med den Nationella IT-strategin
för vård och omsorg 2009, kommer att behandlas i PU
och LS 1 kv 2009.
LS 0705-0561 Specifika ägardirektiv för de
landstingsdrivna producenterna
Behandling i FoUU-utskottet 2007-06-19
Lägesrapport i strategiska utskottet 2007-09-04
Behandling i produktionsutskottet 2007-09-25
0705-0366
Ägardirektiv för Almi företagspartner Stockholms AB
0705-0544
Specifika ägardirektiv för landstingets
sjukvårdsproducenter
0710-1046 Förslag till ägarpolicy
Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16
Landstingsstyrelsen 2008-01-22
0801-0044
Ägardirektiv för Tiohundra AB
LS 0801-0045 Komplettering av specifika
19 (22)
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ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län
PU 2008-02-10
LS 2008-05-20

0809-0808
Specifika ägardirektiv för ambulanssjukvården
0810-0904
Specifika ägardirektiv för Stockholm Care
0810-0929
Kompletterande specifika ägardirektiv för
akutsjukhusen
60

61

Översyn och utveckling av folkhälsopolicyn.

Utreda förutsättningarna för att
naturbruksgymnasierna övergår till annan
huvudman.

LS 0706-0715 Tillsättande av arbetsgrupp för översyn
och utveckling av landstingets folkhälsopolicy
Landstingsstyrelsen 2007-08-21

X

X

LS 0806-0649
Handlingsplan – Handling för hälsa 2008-2010
LS 2008-09-26
LF2008-10-14
LS 0707-0721 Naturbruksgymnasiernas framtida
tillhörighet
Lägesbeskrivning i FoUU- utskottet 2007-05-22
LS 0707-0721
Uppdrag kring huvudmannaskap för
naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm
LS 2008-03-18
20 (22)
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LF 2008-04-08
Avrapporterades i allmänna utskottet 2008-05-22.
Avrapportering i FoUU 2008-01-21
62

Granskning av IT, såväl strategi som totala
kostnader.

X

LS 0711-1186 Åtgärder betr IT-verksamheten inom
landstinget
Avrapportering i strategiska utskottet 2007-11-16
Avrapportering i LS 2007-12-19
LS 0804-0343
Koncerngemensam IT-strategi för SLL
Beslut SU 2008-04-17

63

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

64

Utveckling av investeringsprocessen i syfte att
skapa ökad jämförbarhet.

LS 0810-0997
SLL-gemensam it-organisation
LS 2008-12-02
LS 0702-0121 Förändring av landstingsstyrelsens
organisation
LS 0603-0674 Nytt system för diarie-, ärende- och
dokumenthanteringssystem
Landstingsstyrelsen 2007-04-24
LS 0711-1222 Avrapportering i Budget 2008 för
landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen 2007-12-19

X

X

Strategiska utskottet 2007-01-30
Information ”Slutrapport Investeringsstrategi för SLL
åren 2006-2030
Strategiska utskottet 2007-04-03
Lägesrapport investeringsprocessen
0706-0574 Ny investeringsprocess för SLL
21 (22)
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Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16

65
66
67
68

Översyn av landstingets forskningsinsatser i
syfte att tydliggöra och fokusera insatserna.

X

LS 0708-0809
Förslag till ny samverkansorganisation mellan
Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting
inom utbildningsområdet, forskning och utveckling
samt förslag till revidering av det regionala ALFavtalet (SASS-utredningen)
LF 2007-10-09
Avtal mellan KI och SLL upprättat 2007-12-18

Ansvar och resursåtgång för vårdproduktion
och FoUU tydliggörs.
Utreda hur landstingets fastighetsinnehav kan
användas på ett mer effektivt sätt.
Tydliggöra den ekonomiska rapporteringen.

X

Tydliggjorts i SASS-utredningen

X

Översyn av Forum samt utredning om
folkhälsouppdraget till KI.

X

LS 0706-0647 Ny budgetprocess
Behandling i strategiska utskottet 2007-10-16
Landstingsstyrelsen 2008-01-22
LS 0603-0584 Letter of intent ang. överföring av delar
av centrum för folkhälsa till KI
Beslut i FoUU-utskottet 2007-06-19
Anmälan landstingsstyrelsen 2007-08-28
LS 0605-0971
Överföring av huvuddelen av Centrum för folkhälsa
från landstinget till Karolinska Institutet
LS 2008-09-16
LF 2008-10-07
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Uppdrag i landstingsfullmäktiges budget 2007 som fortsätter 2008 för hälsooch sjukvården i Stockholms läns landsting
Uppdrag i budget 2007

Handlingsplan

Tidsplan

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

Handlingsprogrammet införs
systematiskt i vårdarbetet.
Ansökan med framställan om
särskilda medel gjord till SKL.
SKL har tilldelat HSN 4,3 mkr
för projektet ”Nyckeltal i
ledningssystem för jämställd
vård”.

Patienten ska få aktiv hjälp av
sjukvården att söka sig till
vårdgivare med kort väntetid.

Är sedan 2006 reglerat i
allmänna villkor och gäller för
alla avtal som därefter
tecknats.
Projekt om 0 köer i vården
utöver vårdgarantin påbörjas
januari 2008.

HSN fattade den 4
mars 2008 beslut om
handlingsprogram.
Aspekten jämställd
och jämlik vård ska
systematisk
integreras i alla
beslut inom HSN:s
verksamhet.
Information i HSN
april 2007.

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

Handlingsplanen ”Handling
för hälsa” ska införas under
perioden 2009-2011.

Handlingsprogram för övervikt
och fetma ska revideras.
Fortsatt satsning på FaR. KFA
bildas. Omstart projektet
Bättre strokevård i Stockholm.

Ärendet behandlades
i HSN december
2007.
Avrapportering sker
månadsvis till
HSLG.
Handlingsplan
”Handling för hälsa”
antogs av
Landstingsfullmäktige den 7
oktober 2008.
Ärende till HSN
mars 2009.

Kommentar
Uppdraget fortsätter 2009.
Kvalitetsidikatorer och nyckeltal ska utarbetas
samt datastöd för uppföljning och analys.

Uppdrag i budget 2008 utfört.

Uppdraget fortsätter 2009.
Implementering och uppföljning av
uppdragen i handlingsplanen
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Ett projekt med syfte att
förbättra strokevården i länet,
bla genom att testa verksamhet
med strokesamordnare vid
några av sjukhusen.

2
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Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar
Uppdraget fortsätter 2009.

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

I slutet av december 2007
möte där nätverk med
deltagare från HSNförvaltningen, CFF,
Länsstyrelsen, KSL samt
Försäkringskassan
konstituerades.
Kartläggning gjorts inom
ramen för KFA:s bildande.
Även tagits upp i RUFS av
Forum.

Inför trygghetskvitto för äldre.

Uppdraget ligger i
geriatriköversynen som är
avslutad. Arbetet med
införandet av trygghetskvitto
pågår.

HSN fattade den 29
april 2008 beslut om
geriatriköversynen
och framtida
uppdrag.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Uppdraget ligger i
geriatriköversynen som är
avslutad. Arbetet med att följa
upp och utvärdera äldreteamen
pågår. Resultaten är redovisade i geriatriköversynen och
slutsatsen innebär att inga fler
team införs men de befintliga
bibehålls.

HSN fattade den 29
april 2008 beslut om
geriatriköversynen
och framtida
uppdrag.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Särskilda äldreteam kan
organiseras inom närsjukvården.

Omvärldsbevakning och samverkan är
ständigt aktuella aktiviteter. Nätverket
administreras av HSN-förvaltningen.

Uppdraget att implementera det i
geriatriköversynen framtagna trygghetskvittot
är överfört till den revidering av
utskrivningsrutiner som just nu genomförs i
samverkan med KSL.

Beslut finns om att inte inrätta fler äldreteam,
men behålla de team som är inrättade. Några
team är projekt inom ramen för
stimulansmedel för äldre.

3
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Handlingsplan

Tidsplan

Fortsätt utveckla direktintag av
äldre på geriatriken för att
undvika onödiga besök på
akutmottagningarna.

Under 2008 har arbetat med att
ta fram en bonusmodell i syfte
att premiera de vårdgivare som
ökar direktintagen
implementeras under 2009.

HSN fattade den 29
april 2008 beslut om
geriatriköversynen
och framtida
uppdrag.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Kommentar

En översyn av den psykiatriska
vårdens uppdrag, organisation
och kostnadsläge, öka
entreprenörers möjlighet att
medverka till en förbättrad
psykiatri, utredning om behov av
ytterligare utbyggnad inom
psykiatrin, både inom vuxenbarn- och ungdomspsykiatrin.

Översynen är avslutad och
arbetet med att implementera
slutsatserna pågår.
Utredningen pekade på bl a ett
antal brister i vården.
Valfrihetsreglerna och
samverkan med vårdgrannar
bör ses över.
Brukarmedverkan bör öka.
Vårdens utbud och profilering
måste förklaras utifrån behov
med mer målgruppsanpassat
utbud. Barn till patienter ska
uppmärksammas

HSN fattade den 5
februari 2008 beslut
om psykiatriöversynen och
framtida uppdrag.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Uppdraget ligger i geriatriköversynen som är
avslutad. Arbete pågår med att införa ett
bonus och vites system. Erbjudande om
tilläggsavtal kommer att ges till alla vårdgivare inom geriatrisk vård. Införs successivt
under 2009

Uppdraget ska förhandlas in i avtal med
SLSO inför 2009.
Brukarinflyttandet ska öka.
Samarbete initieras mellan HSN och FoUUorganisationerna , Forum och
brukarorganisationerna.
Beställning av rättspsykiatri ska fr o m 2009
göras hos SLSO som en länsövergripande
högspecialiserad verksamhet.
Utökat utbud ångest- och
depressionsbehandling på specialistnivå. En
mottagning öppnar söder om Slussen 1 mars
2009.
Äldre ska erbjudas ett differentierat
vårdutbud.
Alla psykiatriska vårdtjänster ska innehålla
konsultansvar gentemot vårdgrannar och
beställaren tydliggör konsultationsansvar,
vårdansvar för samverkan kring patienter med
psykiatrisk sjukdom i vårduppdragen.

4
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Fortsätt utveckla kvaliteten i
förlossningsvården, som ska vara
trygg och utgå från varje familjs
behov.
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Ingår i uppdrag för
auktorisation i inom
förlossningsvården.

Enligt beslut i HSN
den 21 oktober
2008.

Dessutom kommer en
beställarrevision gällande
MVC och deras användning av
ultraljud att göras.

Ärende till HSN
mars 2009.

Barn till psykiskt sjuka ska få adekvat
information och bemötande under den tid
föräldern vårdas och föräldern ges stöd i sin
föräldraroll.
Uppdraget i budget 2008 utfört.
LS har godkänt Regelbok för
förlossningsenhet
HSN har auktoriserat förlossningsenheter som
börjar arbeta 1 januari 2009
Beställarrevision avslutades i december 2008.

5
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Uppdrag i budget 2007
En platsgaranti inom
förlossningsvården utvecklas.

En vårdkedja inom MVC,
förlossnings-eftervård, fortsätter
att utvecklas.

BB-vårdens innehåll utvecklas.

En översyn och fortsatt
utveckling görs av DRGsystemet. Jämförbarheten mellan
sjukhusen ska öka. Hänsyn ska
tas till sjukhusen och andra
vårdgivares olika uppdrag.
Ersättningsnivåerna ska i
möjligaste mån vara
konkurrensneutrala.
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Handlingsplan

Tidsplan

Sker inom ramen för
auktorisation och blir ej en
garanti utan prioriterad
förlossningsplats erbjuds.
Hanteras inom ramen för
kommande auktorisation.
Se ovan. Arbetet påbörjat novdec 2007. Möte med
potentiella vårdgivare har ägt
och kommer att äga rum.
Ingår i auktorisationsarbetet
förlossning. Arbete pågår.

Enligt beslut i HSN
den 21 oktober
2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Enligt beslut i HSN
den 21 oktober
2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Allmänna utskottet
2007
Enligt beslut i HSN
den 21 oktober
2008.
Ny avtalsmodell för
flerårsavtal
fastställdes i LF den
7 oktober 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

En översyn av
ersättningssystemet för
sjukhusen pågår inom ramen
för arbetet med den ny
avtalsmodellen. Uppdraget
integreras i arbetet/uppdraget
från LRBs budgetförslag 2008
och framtagandet av
flerårsavtal för sjukhusen.

Kommentar
Ingår i Regelbok för förlossningsenhet

Ingår i Regelbok för förlossningsenhet

Ingår i Regelbok för förlossningsenhet

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Förhandlingsarbete med sjukhusen i enlighet
med den nya flerårsavtalsmodellen pågår.
Sjukhusen kommer att ha samma poängpris
2009 och är därmed jämförbara vid
uppföljning.

6
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Handlingsplan

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

Undersöka möjligheterna att
inrätta verksamheter baserade på
vårdkedjor inom några
specialistområden.
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Färdtjänstnämnden har
uppdraget för ekonomi
upphandling, planering och
genomförande av sjukresor för
befolkningen. Regelverket för
sjukresor styrs av allmänna
regler anpassat till politiska
beslut. Färdtjänstnämnden äger
frågan. Sakkunnig i
avgiftsfrågor från hälso- och
sjukvårdnämndens förvaltning
har ingått i utredningsgruppen.
HSN-förvaltningen arbetar
med frågan avgränsad till
förlossningspeng och
förlossningsvårdkedja.
Förslaget innebär driftstart
2009.

Tidsplan

Kommentar

Ärendet
behandlades i HSN
maj 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Hösten 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Ärendet
behandlades i HSN
december 2007.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Ingår i Regelbok för förlossningsenhet

Fortsatt
utvecklingsarbete
enligt beslut i HSN
den 21 oktober
2008.
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Handlingsplan

Tidsplan

Patienterna ska få information om
vårdens kvalitet.

Arbetsplan för införande av en
modell har presenterats för
HSLG. Politisk styrgrupp
finns. Första publika
jämförelserna kom i januari
2008 gällande
husläkarmottagningar.
Publicerade på Vårdguiden.

Ärendet behandlades
i HSN juni 2008

Uppdrag i budget 2008 utfört.

Stockholms läns landsting ska
införa en modell för rankning av
sjukhus samt
kvalitetsredovisningar. Det
kommer att underlätta patientens
val av sjukhus efter vilka
medicinska resultat som uppnåtts.

Definition ”att lika enheters
publicerade resultat jämförs
och även värderas mot
önskvärt resultat”.
En modell för rakning av
sjukhusen eller delar av
verksamheterna vid sjukhusen
är framtagen.
Första publika jämförelser
gällande husläkarmottagningar
publiceras på Vårdguiden
januari 2008. Modell för
rankning av sjukhus
framtagen.
Deltar i SKL:s öppna
jämförelser.
Årliga rapporter.

Ärendet behandlades
i HSN juni 2008

Uppdraget fortsätter 2009.

Landstinget kommer att verka för
att öppna kvalitetsredovisningar
görs inom vården. Landstinget
ska söka samarbete med bl.a.
riksdag, regering, Sveriges
kommuner och landsting samt
fristående vårdgivare i syfte att
bredda mätningarna till fler län än
Stockholm. Patienterna ska få
lättillgänglig information om
resultaten av dessa mätningar.
Patientens rättigheter ska stärkas.

Kommentar

Kvalitetsparametrar finns till viss del men
arbetet pågår. Enligt beslut ska rankning ske
främst inom sjukhusens vårdvalsområden men
även andra delar inom flerårsavtalet. Den
första rankningen planeras till april 2009.
Rankningsmodell
klar 2008.

Uppdrag i budget 2008 utfört.
Det fortsatta arbetet innebär att lägga in data i
modellen. I samarbete med SKL och
socialstyrelsen ska öppna jämförelser
utvecklas i syfte att kunna jämföra kvalitet
och resultat med andra landsting.
Överfört till 2009 års budget: ”Publika
jämförelser”
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Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Centrum för allmänmedicins
uppdrag och organisatoriska
hemvist utreds.

Uppföljning av CeFam:s
FoUU avtal 2006 upp i HSN
april. CeFAM tillhör
organisatoriskt SLSO.

Ärendet behandlades
i HSN april 2007
och
november 2007.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Ersättningssystemen ska
utvecklas, kontinuerligt följas upp
och justeras fortlöpande så att
vårdens utbud möter upp mot
medborgarnas behov. Ett modernt
ersättningssystem kan bli ett
effektivt verktyg för att bättre än
idag klara landstingens
lagstadgade ansvar för
planeringen av nödvändig tillgång
på vård. Konkurrensneutralitet
ska vara en ledstjärna.

Arbetet pågår kontinuerligt där
utvecklingskansliet har ett
samordningsansvar för att
utveckla ersättningssystemen
inom hälso- och sjukvården.
HSN-förvaltningen ansvarar
för uppdragsbeskrivningar och
ersättningsmodeller- både att
utveckla, följa utveckling samt
ansvara för fortlöpande
uppföljning och utvärdering av
effekten av ekonomiska
styrformer inom hälso- och
sjukvården samt
omvärldsbevakning av
densamma. Även svara för
metodutveckling. Således ett
offensivt arbetssätt.

Kontinuerligt
återkommande
information och
beslut i HSN under
2008.

Uppdraget fortsätter 2009.

Avtal upprättat.

Ett projekt, NEMO, startar i jan, för att ta
fram en ny ersättningsmodell för
primärvården.
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Handlingsplan

Tidsplan

Reglering av krav på
tillgänglighet för
funktionshindrade regleras i
resp avtal med vårdgivare.
Därmed tydliggörs
ansvarsfrågan. Locum
inventerar alla lokaler, även
externa. Rapporterna
överlämnas successivt till
HSN-förvaltningen.
Referensgrupp med
handikapporganisationerna
finns.
HSN äger ej frågan.
Avtalsägare är SLLU. Avtalet
utgör en gemensam resurs för
SLL där HSN utgör en del.

Lägesrapport
avlämnades i
årsbokslut 2007.
Inventeringsarbetet
avslutas under 2008.

Uppföljningsrapport
från avtalsägaren
samt förslag till
utveckling inom
området. Ärende till
HSN december
2008.

Kommentar
Uppdraget i budget 2008 utfört.
Fram till årsskiftet 2008/09 hade sammanlagt
373 vårdlokaler inventerats avseende
tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Inventeringarna, som utförts av Locum, avser
enkelt avhjälpta hinder och berör vårdgivare
med auktorisation.
Under hösten 2008 har en strategi tagits fram
för hur den fysiska tillgängligheten ska
förbättras. Strategin har förankrats hos
handikapporganisationerna.
Uppdraget i budget 2008 utfört.
Kommerskollegium hat tillskrivits angående
tillgången på sjukvårdstolkar. I kommande
upphandlingar stimuleras användningen av
telefontolkning/videotolkning för att på så sätt
bättre tillgodose behovet av sjukvårdstolkar
genom ett effektivare resursutnyttjande.
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Ett vårdprogram tas fram för
gravida med psykisk
sjukdom/besvär.

Landstingets upphandlingar ska
utvecklas så att kontraktstiderna
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upphandling under förutsättning
att vårdproducenten levererar
vård av god kvalitet till bra pris.
Kvalitetskraven ges större
betydelse vid upphandling.
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Handlingsplan
Vårdprogrammet Depression
och bipolär sjukdom som
publicerades i december 2007
omfattar även vård och
behandling av gravida med de
symtomen. Programmet är en
uppdatering och komplettering
av det tidigare
vårdprogrammet om
depressionssjukdomar inkl.
manodepressiv sjukdom som
publicerades 2003.
Krav och förutsättningar
inarbetas i förfrågningsunderlag. Arbete pågår
löpande med utveckling av
uppdragsbeskrivningar.
Upphandling sker enligt
gällande lagar.
Avtalsansvarig arbetar med
utveckling av avtalsprocessen
genom kontaktgrupper inom
förvaltningen.

Längre avtal med
kontrollstationer tecknas med
vårdgivare.

Bilaga 2 a Uppdrag i LF budget 2007 11(21)

Beslut om flerårsavtal med
akutsjukhusen. Prövning av
längre avtalstider görs vid alla
tillfällen då nytt avtal tecknas.

Tidsplan

Kommentar
Uppdraget i budget 2008 utfört.

Rapport till HSLG i
feb/mars 2008.
Förlängning av
kontraktstiderna
behandlades som
remissvar i HSN den
29 april 2008.
Aktualiseras i och
med att avtal löper
ut och ny
upphandling blir
aktuell.
Kontinuerligt i
samband med att
avtal upprättas.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Geriatrikupphandling som HSN fattade beslut
om den 22 maj 2008 utgick enbart från
kvalitetskrav. (Handen och Dalen).

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Avtal inom geriatrik är på 4+2 år med
kontrollstationer. HSN den 22 maj 2008.
Avtalet om hjälpmedel är på 5+2 år med
kontrollstationer. HSN den 17 juni 2008.
Avtal upphandling psykiatri 4+2+2 år. HSN
den 21 oktober 2008.
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Handlingsplan
Samarbetsavtalen med
pensionärs- och
handikapporganisationerna är
undertecknade av hälso- och
sjukvårdsdirektören samt
respektive ordförande.

Tidsplan
HSN fattade den 18
juni 2007 beslut om
nya riktlinjer.

Kommentar
Uppdraget i budget 2008 utfört.
Den regulgära samverkan sker genom
Samverkansråd. Denna samverkan
kompletteras genom samverkan i specifika
frågor t ex tillgänglighet, långtidsutredningen
och hjälpmedel.
Beslutet innebar att reglerna för lokalhyror
och verksamhetsbidrag likställdes.

Nya riktlinjer om bidrag till
ideella organisationer är
framtagna och beslutade av
HSN.

Ideella organisationer som beviljats bidrag för
första gången, inbjuds i början av året till
ömsesidiga informationsträffar på
förvaltningen.
Samarbetet med interna och externa
bidragsgivare kring gemensamma
bidragstagare har utökats.
Uppdraget i budget 2008 utfört.

Satsa på klinisk forskning inom
psykiatrin för att öka kunskapen.

I syfte att främja forskning och
utveckling inom psykiatri har
en forskningscentral inrättats.
Psykiatri FoUU i samarbete
med SLSO och Karolinska
Institutet.

Forskningscentral
invigdes våren 2008.

En utredning om GBS-screening
genomförs.

Utredningsunderlag har
redovisats under 2007. Slutlig
redovisning i barnberedningen.

Ärendet behandlades
i HSN maj 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

MPA, Medicinsk Programarbete
måste bättre implementeras inom
hälso- och sjukvården. En

Samarbete mellan HSN och
LSF´.

Fortlöpande.

Uppdraget fortsätter 2009.

12

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Reviderad 2008-12-31

Bilaga 2 a Uppdrag i LF budget 2007 13(21)
LS 0902-0166

översyn ska göras av förhållandet
mellan nationella och regionala
vårdprogram.
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Handlingsplan

Tidsplan

Arbetet sker inom läkemedelsstrategin. Handlingsplaner ska
tas fram för strategins olika
delområden.

Läkemedelsstrategin
fastställdes av Fullmäktige 10 juni
2008. En första
avrapportering av
arbetet gjordes till
HSN:s politiska
läkemedelsgrupp 18
november 2008.

Uppdraget fortsätter 2009.

Kommentar

Upphandling av farmaceutiska
kunskapstjänster.

Tilldelningsbeslut
fattat av HSN den 4
mars 2008

Tre leverantörer har tecknat ramavtal med
SLL om farmaceutiska kunskapstjänster och
en marknad är därmed skapad. Tjänsterna
avropas av sina nyttjare fr o m den 1 januari
2009.

Förhandla fram ett kortsiktigt
försörjningsavtal 2009-2010
med Apoteket AB med omregleringsfokus.

Avtal tecknades juli
2008

Det nya försörjningsavtalet innebär att
försörjningstjänsterna fått en tydligare
prislapp. Tre nödvändiga omregleringprojekt
med SLL/Apoteket är avtalade och har startat:
Kundnummerprojektet, Nettoprisprojektet,
samt Brutna förpackningsprojektet.

Påbörja processen om SLL:s
framtida läkemedelsförsörjning efter omreglering av
apoteksmarknaden. Upphandling under 2009-2010.

Klart 2010.

LSF Produktionssamordning övertar processoch upphandlingsansvar from 2009 med
beställaren.

Läkemedelsarbetet inom beställaren och
Läkemedelscentrum bedrivs i enlighet med
läkemedelsstrategin och
Landstingsfullmäktiges beslut. Det innebär
bl a fokus på nationellt och regionalt
samarbete inom området specialläkemedel
och beslutstöd, intensivt arbete för att
förbereda decentraliserat kostnadsansvar för
öppenvårdsläkemedel from 2010 samt öka
patientsäkerheten genom bl a
läkemedelsgenomgångar och riktlinjer för
dosläkemedel.

14

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förvaltningen

Uppdrag i budget 2007

Reviderad 2008-12-31

Bilaga 2 a Uppdrag i LF budget 2007 15(21)
LS 0902-0166

Handlingsplan

Tidsplan

Utreds hur antalet IVF –
behandlingar kan utökas.
Samarbete med privata
vårdgivare eftersträvas. Ett nytt
ersättningssystem utvecklas.

Arbete med kravspecifikation
och övriga
upphandlingsdokument pågår.

Enligt beslut i HSN
den 2 september ska
tillkommande IVFbehandlingar
upphandlas.
Förfrågningsunderlag i HSN i under
1:a kvartalet 2009.

Uppdraget fortsätter 2009.

Avtalen med Karolinska
Universitetssjukhuset ska ha en
mer decentraliserad inriktning på
verksamhetsnivå.

Uppdraget pågår inom ramen
för uppdraget att ta fram
flerårsavtal.

Ny avtalsmodell för
flerårsavtal
fastställdes i LF den
7 oktober 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Hiv-mottagningen Venhälsan får
eget uppdrag för hiv-prevention
och STI-verksamhet (4 Mkr
avsätts ur LAFA: s anslag).
Venhälsan ska vara kvar på
Södersjukhuset och ges ett eget
vårdavtal.
Funktionshindrade ska ges ökade
möjligheter att välja hjälpmedel.

Uppdraget regleras 2008 som
en del i huvudavtalet för
Södersjukhuset AB, gällande
somatisk specialistvård.

Genomfört i avtal
fr o m 2008.
Ärende till HSN
februari 2009.

Uppdrag i budget 2008 utfört.

Ärendet behandlades
i HSN maj 2008.

Uppdrag i budget 2008 utfört.

Fortsatt översyn av den totala
STI-verksmaheten.
HSN-förvaltningen fick,
genom beslut i HSN september
2007, uppdraget att anmäla
Stockholms läns intresse för
att delta i projektet.
Stockholms läns landsting
antogs senare som ett av tre
försökslandsting.

Kommentar
Upphandlingen beräknas klar till årsskiftet
2009/2010.
Avtalsstart tidigast 1:a kvartalet 2010

Uppdraget hanteras inom flerårsavtalen.
I flerårsavtalen med sjukhusen är uppdragen
beskrivna specialitetsvis.
Mer fokus kommer att läggas på uppföljning.

Landstinget ska ta fram idéer om hur ett friare
val av hjälpmedel kan gå till i praktiken.
Parallellt med försöket ska effekterna av
arbetet utvärderas och utredas.
Målen med försöksverksamheten för Fritt Val
av hjälpmedel är att öka brukarnas inflytande
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Hjälpmedelsinstitutet (HI) har
fått i uppdrag av regeringen att
under perioden 2007-2009
samordna, sprida information
och redovisa erfarenheterna av
projektet Fritt val av
hjälpmedel.
Försöksverksamheten bedrivs i
landstingen i Kronoberg,
Stockholm och Sörmland.
Landstingen skall ta fram och
prova idéer om hur ett friare
val av hjälpmedel kan gå till i
praktiken. Parallellt med
försöket skall effekterna av
arbetet utvärderas och
analyseras.

Projektet avslutas
med en rapport till
regeringen i mars
2010.

vid val av hjälpmedel:
att Fritt val ska vara smidigt för den enskilde
att vi få välinformerade brukare som vill
prova Fritt val
att underlagen för framtida beslut ska bli så
allsidig som möjligt
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Handlingsplan

Tidsplan

Den geriatriska kompetensen
inom närsjukvården fortsätter att
byggas ut med 10 mkr/år.

Geriatrisk kompetens tillförs
genom Vårdval Stockholm för
husläkarverksamheten genom
möjlighet att anställa
geriatriker.
Utreda förutsättningarna för
införande av stödstrukturer för
den basala hemsjukvård för
äldre multisjuka/
multisviktande.

Uppföljning av
antalet geriatriker i
primärvården pågår
under hösten 2008.
Görs via ListON.
Vilket kan göras
löpande.

Uppdrag i budget 2008 utfört.

För utökning av
jourverksamheten inom
närsjukvården avsätts 50 mkr år
2007 och 100 mkr år 2008.
närakuternas verksamhet kommer
att bli föremål för översyn och
förändring.

HSN har fattat beslut om den
framtida strukturen det akuta
omhändertagandet i länet.
Därefter har ett arbete
påbörjats med att upphandla
lättakuter och definiera nya
uppdrag för de fyra lokala
närakuterna som enligt beslut i
HSN ska vara en del av den
strukturen.
Uppdragsbeskrivning för
husläkarmottagningarnas
närakuter har utvecklats i
regelboken 2009.
Ett arbete pågår med syfte att
definiera uppdragen för de fyra
kvarvarande lokala
närakuterna i Handen, Järva,
Nacka och vid Löwenströmska
sjukhuset.
Detta arbete beräknas vara
avslutat 1:2 kvartalet 2009.

Ärendet behandlades
i HSN juni och
oktober 2007. I
samband med beslut
om budget 2008
fattades beslut om
det akuta omhändertagandet för
Stockholms läns
landsting.
HSN fattade beslut
om nytt uppdrag i
april 2008. Ärendet
behandlades på nytt
i HSN juni 2008 ang
tidsplan för
upphandling av
lättakuter på
sjukhusen.

Uppdraget fortsätter 2009.

Regelboken 2009
ärende till HSN i
november 2008.

Kommentar
En kartläggning är genomförd, under året, av
huvuddelen av de patienter som är inskrivna i
den basala hemsjukvården. Med utgångspunkt
från denna kommer förvaltningen att ta fram
förslag till en revision av
hemsjukvårdsuppdraget och kompletterande
stödfunktioner för omhändertagande av
multisjuka/multisviktande.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Husläkarnas närakutuppdrag regleras i
regelboken för 2009. De huvudsakliga
förändringarna i Regelboken 2009
gällande läkarjourverksamheten är att
läkarjourmottagningarna ska benämnas
närakut och Närakuternas öppethållande
ska förlängas till 22.00.
Vårdguidens sjukvårdsrådgivning ska ges
möjlighet att boka vissa tider på närakuten
Närakuten får inte anvisa patienter för att
det är fullt på mottagningen.
Upphandlingen av lättakuter på sjukhusen
pågår, förfrågningsunderlag tas för
närvarande fram. Preliminärt ska
upphandlingen vara klar hösten 2009. Kan
dock bli förskjutet p g a lokalproblem.
De 4 lokala närakuternas uppdrag,
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utredning och förhandling, pågår. Införs
under 2009.
Avtal/överenskommelser med
husläkarmottagningar/vårdcentral
er som inte uppfyller
vårdåtagandet omprövas för drift i
annan regi.

Upphandling avslutad när det
gäller Nynäshamns vårdcentral
och för övriga vårdcentraler
(Akalla VC, Viksjö VC och
Väsby VC) avbröts
upphandlingen. SLSO
genomför en försäljning av
dessa vårdcentraler enligt
riktlinjer beslutade av
Landstingsfullmäktige.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
.
Upphandlingen hanterades endast i
sjukvårdsstyrelserna. Försäljningen är en
ägarfråga. När försäljningen är klar ska
vårdcentralen bedrivas som en auktoriserad
husläkarmottagning. Auktoriseringen sker i
sedvanlig ordning med beslut i berörd
sjukvårdsstyrelse.
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Handlingsplan

Tidsplan

Fler demensutredningar bör
genomföras, ytterligare 10 mkr
anslås år 2007 och ytterligare 10
mkr 2008.

I avtal 2008 ingår beställningar
på demensutredningar.

Extra beställningar
har genomförts
under våren 2008
vid de flesta
geriatriska kliniker.

Uppdrag i budget 2008 utfört.

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

Uppdrag angående
omfördelning av resurser
mellan kliniker.
Ingår i uppdraget för
geriatriköversynen.
Förslag till omfördelning av
resurser presenterades.
Hanteras tillsammans med
uppdrag 41. En ökad ersättning
för hembesök i bostaden ingår
i det nya ersättningssystemet.
Detta förväntas stimulera till
ökning av hembesöken hos
äldre. Avser Vårdval
Stockholm och omfattas av
regelboken.
Uppföljning av besöksfrekvensen kommer att göras.

Ärendet behandlades
i HSN april 2008.

Uppdrag i budget 2008 utfört.

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

Extra beställningar görs där
behov och möjligheter till
ökad verksamhet finns. Detta
finansieras via statliga
stimulansbidrag för äldre.

Kommentar
Köer reducerade.

Geriatriköversynen genomförd..

Hanteras inom
vårdval Stockholm,
uppdraget finns med
i regelboken.

Uppdrag i budget 2008 utfört.
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Handlingsplan

Tidsplan

Kartläggning av
äldrevårdsforskningen inom
Stockholms läns landsting, samt
ett forskningsanknutet äldrecentra
tillskapas.

Kartläggning genomförd 2007
och två enheter startade samma
år, FoU äldre Norr och FoU
äldre nordost.

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

Verksamheten startade under
hösten 2006. Drivs som en
vårdkedja mellan MU och
SÖS akutmottagning för
våldtagna kvinnor.
En fungerande samverkan
måste finnas mellan
Socialtjänsten, BUP samt med
SÖS och Maria Ungdom.
Planerad uppföljning
genomfördes våren 2007.
Specialistteamet består av
läkare, psykolog och
psykoterapeut. Redovisning av
uppdraget kommer att göras
tillsammans med
redovisningen av den ordinarie
avtalsuppföljningen av avtalet
med Maria Ungdom.

Ärendet behandlades
i HSN november
2007.
Rapport om
stimulansmedel för
insatser inom vård
och omsorg av äldre
har redovisats till
HSN i mars 2008.
”Projektet” ingår i
ordinarie
verksamhet från 1
januari 2008 och
följs genom
sedvanlig
avtalsuppföljning.
Ärende behandlades
i HSN den 1 april
2008. Avtal har
tecknats med
Beroendecentrum.
Uppföljning
kommer att göras
under november
2008.

Kommentar
Uppdrag i budget 2008 utfört.

Uppdrag i budget 2008 utfört.

HSN beslutade att godkänna vårdavtal om
beroendevård för unga med Maria
Ungdom, SLL. Beroendecentrum
Stockholm, för perioden 1 januari, 2008 –
31 december, 2008.
Specialistteam för beroendevård av
särskilt utsatta ungdomar. Teamet svarar
för vård och fungerande samverkan kring
särskilt utsatta ungdomar med befarade
missbruksproblem. Vårdgivaren har
ansvaret för att en väl fungerande vårdkedjan mellan Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor,
socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatri finns för dessa ungdomar. Tom
oktober har 84 ungdomar som utsattes för
sexuella övergrepp fått hjälp. Ungdomarna erbjuds grupp eller individuell
behandling enligt Seeking Safty modellen.
Därutöver erbjuds de familjebehandling.
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Uppdrag i budget 2007

Handlingsplan

Inför övergångsvård för
rättspsykiatriska patienter.

Handlingsplan framtagen.

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

I dagsläget inget klart.
Samarbete med SKL där det
blivit försenat och därför ej
tagits upp i HSN i nov. Fortsatt
samverkan sker under våren
med nya möten inplanerade.

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

Utredning pågår.
Ställningstaganden skall tas
om vilka delar av den slutna
rehabiliteringen som skall bli
rehabiliteringspeng/vårdval
och vilka som kräver
upphandling

Tidsplan

Kommentar
Uppdrag i budget 2008 utfört.

Beslut HSN hösten
2008.
HSN följer SKL,
Ingen fastlagd
tidsplan i dagsläget

Ärende till HSN
januari 2009 inriktning
vårdval/upphandling. Ärende till
HSN maj 2009 med
förslag till beslut om
antagande av
leverantörer vid
eventuell
upphandling.

Uppdrag fortsätter 2009.
Frågan styrs av SKL som beskriver dagsläget
som följande:
”den svenska regeringen förbereder en
proposition med avsikt att ansvaret, beslut
och finansiering, av vård i annat EES-land i
huvudsak överförs från staten till landstingen.
För detta arbete saknas en mer detaljerad
tidsplan, då det är beroende av hur
beredningen av patientrörlighetsdirektivet
går”
Uppdrag fortsätter 2009.
Uppdrag och fördelning mellan vårdval och
upphandling klar.
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Uppdrag i landstingsfullmäktiges budget 2008 för hälso- och sjukvården i Stockholms läns
landsting
Uppdrag budget 2008

Handlingsplan

Tidsplan

Förslag för alla områden inom vården där det
är möjligt och funktionellt att successivt införa vårdval

Fortsatta utredningar med anpassning
till Mångfaldsplanen pågår.
I budget 2009 uppdras till HSN att
fatta beslut om nya vårdvalsområden
HSN beslutade i december 2007 om
principer då ställning ska tas till om
vårdval ska införas inom ett område

HSN fattade den 22 maj 2008 beslut om Mångfaldsplan för hälsooch sjukvården i Stockholms län.
Beslutet innehåller en lista på områden som kan vara lämpliga för
vårdval

Utveckla och förbättra det akuta omhändertagandet genom nya uppdrag i primärvårdsjouren, närakuterna och sjukhusens mottagningar.

Arbete pågår bl a med framtagande
av upphandlingsunderlag för lättakuter på sjukhusen.

Utveckla öppna kvalitetsjämförelser för att
invånarna ska ges möjlighet att jämföra kvalitet hos olika vårdgivare.

Projekt pågår. De första publika jämförelserna gällande husläkarmottagningar publicerades på Vårdguiden i
januari 2008. Rankningsmodell för
sjukhusen framtagen våren 2008.

Beslut i HSN april 2008.
Lättakuter inrättas på akutsjukhusen. Primärvårdens jourmottagningar benämns närakuter. Möjlighet att boka tid på närakut via
Vårdguiden
Beslut i HSN maj 2008.
Rankningsmodell för sjukhusen

I samråd med vårdproducenterna utvärdera
regelboken för Vårdval Stockholm i syfte att
förenkla och förtydliga reglerna inför 2009.

Ta beslut om eventuella förändringar i regel-

Dialogmötena med vårdproducenterna är genomförda.

Dialogmötena med vårdproducenter-

Kommentar
Uppdraget fortsätter 2009.
Fördjupad utredning ska göras. Särskild utredning om
vårdval är lämpligt att införa
pågår för obstetriska ultraljud
och primärvårdsrehabilitering
samt för somatiska specialister inom öppenvård
Uppdraget fortsätter 2009.

Uppdraget i budget 2008
utfört.

Beslut i HSN den 18 november
2008. Regelböckerna antogs

Januari 2008 lades de första
publika jämförelserna ut på
webben och utvecklingsarbete sker.
Uppdraget i budget 2008
utfört.

Beslut i HSN den 18 november

Informationsmöten har hållits
om de nya regelböckerna för
alla vårdgivare
Uppdraget i budget 2008
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utfört.
Informationsmöten har hållits
om de nya regelböckerna för
alla vårdgivare
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Uppdrag i budget 2008
Den av Stockholms läns landsting antagna Folkhälsopolicyn ses över och utvecklas.

Genomföra en bred narkotikapolitisk utredning för att
få en mer sammanhållen, effektiv och evidensbaserad
strategi mot narkotikaberoendet och dess konsekvenser,
denna utredning ska också omfatta smittspridningsproblematiken och sprutbytesprogram. Utredningen ska
göras enligt bifogad skrivelse.
Utveckla mångfaldsarbetet inom landstinget i syfte att
möjliggöra för vårdproducenter att etablera sig.

Fortsätta utvecklingen av ersättningssystem främst inom
psykiatrin

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Handlingsplan
”Handling för
hälsa” antogs av
Landstingsfullmäktige den 7
oktober 2008.
Ärende till HSN
mars 2009.

Uppdraget fortsätter
2009.

Utredning beräknas vara klar hösten 2009.

Uppdraget fortsätter
2009.

Fortsatta utredningar med anpassning till Mångfaldsplanen pågår.
I budget 2009 uppdras till HSN att fatta beslut
om nya vårdvalsområden HSN beslutade i december 2007 om principer då ställning ska tas
till om vårdval ska införas inom ett område

HSN fattade den
22 maj 2008 beslut om Mångfaldsplan för hälso- och sjukvården i Stockholms
län.
Beslutet innehåller en lista på
områden som kan
vara lämpliga för
vårdval

Uppdraget fortsätter
2009.

Inom psykiatrin sker justeringar av ersättningssystemet under 2008. Syftet är att främja fler
besök. Inom ramen för psykiatriöversynen ses

Ersättningsmodellen för 2008
och 2009 framta-

Handlingsplanen ”Handling för hälsa” ska införas under perioden 2009-2011.
Handlingsprogram för övervikt och fetma ska
revideras.
Fortsatt satsning på FaR. KFA bildas. Omstart
projektet Bättre strokevård i Stockholm. Ett
projekt med syfte att förbättra strokevården i
länet, bl a genom att testa verksamhet med
strokesamordnare vid några av sjukhusen.
Utredning påbörjas i samverkan med Stockholms stad och KSL hösten 2008. I utredningen
görs en kartläggning av för- och nackdelar med
att införa sprutbyte.

Implementering och
uppföljning av uppdragen i handlingsplanen.

Fördjupad utredning
ska göras. Särskild
utredning om vårdval
är lämpligt att införa
pågår för obstetriska
ultraljud och primärvårdsrehabilitering
samt för somatiska
specialister inom
öppenvård
Uppdraget i budget
2008 utfört.
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samtliga beskrivnings- och ersättningssystem
gen.
över för att stimulera till ökad produktivitet,
effektivitet och mångfald.

Fortsätta utvecklingen av ersättningssystem inom akutsjukvården.

DRG-systemets fortsatta utveckling inom den
somatiska vården ses över. Bassjukvården ska
ersättas på ett likartat sätt, men den akuta och
elektiva vården särskiljas. Högspecialiserad
vård blir ett särskilt åtagande. Ersättningssystemen ska ge akutsjukhusen samma ekonomiska
förutsättningar och det ska möjliggöra jämförelser mellan sjukhusen. Beställningar ska utökas
vid de sjukhus som har mest fördelaktig relation
mellan kvalitet, service och kostnader. Sjukhusen ska ges ekonomiska incitament som gynnar
de sjukhus som producerar överenskommen
volym.

Ny avtalsmodell
för flerårsavtal
fastställdes i LF
den 7 oktober
2008.

Uppdraget i budget
2008 utfört.

Ersättningssystemen ses över med tanke på
vårdval för knä- och höftplastiker samt kataraktoperationer.

Ärendet behandlades i HSN den
29 april 2008.

Uppdraget i budget
2008 utfört.

Hanteras inom ramen
för nya avtalsmodellen. Sjukhusen kommer att ha samma
poängpris 2009 och
är därmed jämförbara.

Ersättningssystem för
knä- och höft antogs i
samband med Regelboken. Regelboken
togs och däri finns
ersättningssystemet.
Den 1 januari 2009
införs Vårdval inomområdena höft- och
knäprotesoperationer
och kataraktoperationer.
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Uppdrag i budget 2008

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Förbättra tillgängligheten, öka valfriheten och förbättra kvaliteten i primärvården genom att införa Vårdval
Stockholm från och med 1 januari 2008.
Ta fram länsövergripande regler för sjukresor tillsammans med färdtjänstförvaltningen.

Infört från och med den 1 januari 2008.

Färdtjänstnämnden har uppdraget för ekonomi
upphandling, planering och genomförande av
sjukresor för befolkningen. Regelverket för
sjukresor styrs av allmänna regler anpassat till
politiska beslut. Färdtjänstnämnden äger frågan.
Sakkunnig i avgiftsfrågor från hälso- och sjukvårdnämndens förvaltning har ingått i utredningsgruppen.

Hösten 2008.

Uppdraget i budget
2008 utfört.

Följa Socialstyrelsens rekommendationer vad gäller
införandet av vaccin mot livmoderhalscancer.

Beslutet rör vaccination av alla flickor 1012 år, födda 1999 eller senare. Vaccinationen är en förebyggande insats mot livmoderhalscancer orsakad av HPV och ska utföras av skolhälsovården i årskurs 5-6. Föranleder därför ingen ytterligare åtgärd från
SLL.

Vaccin mot livmoderhalscancer,
HPV-vaccination,
ska enligt Socialstyrelsen ingå i
barnvaccinationsprogrammet
från och med 1
januari 2010.
Ärende till HSN
våren 2009. Modell klar att driftsättas hösten
2009.

Uppdraget fortsätter
2009.

Utreda möjligheterna att skapa incitament om följsamhet till Kloka Listan för de vårdgivare som tillämpar ”nationella” taxan.

Uppdraget utgör en del av läkemedelsstrategin.
Ett internt SLL-projekt bildas tillsammans med
Läkemedelscentrum för uppdraget.
Avsikten är att samverka även med övriga stora
regionerna för att om möjligt hitta gemensamma
incitament.

Uppdraget i budget
2008 utfört.

HSN Socialstyrelsens
rekommendationer.

Uppdraget fortsätter
2009.
Status redovisad i
HSN:s politiska läkemedelsgrupp 18
november 2008. Projektet etablerat inkl
samarbete i frågan
med Stockholms
Privatläkarförening.
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Uppdrag i fullmäktiges budget 2008
Särskilda insatser utvecklas för kvinnliga missbrukare. Särskilda avgiftningsplatser ska starta 2008 där kvinnor vårdas avskilt från män.

Utarbeta fleråriga avtal med KS, Södersjukhuset AB och Danderyds
sjuklhus AB.

Handlingsplan
Besatällaren ska ta fram uppdrag och avtala
om ett öppenvårdsteam för kvinnor inom
beroendevården. I arbetet ska samråd ske
med bl a frivilligorganisationerna. Krav ska
ställas på att handlingsplaner för bemötande
av misshandlade kvinnor tas fram inom alla
verksamheter i beroendevården under 2009
Team ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationern.
Uppdraget hanteras inom ramen för nya
flerårsavtalsmodellen.
- Sjukhusen får tillgänglighetsansvar
- Treåriga avtal
- Enhetligt poängpris
- indexreglerad uppräkning mellan åren
- Ny kvalitetsmodell som möjliggör jämförelser mellan åren.

Tidsplan

Kommentar

Beslut i HSN november 2008.

Uppdraget fortsätter 2009.

Ny avtalsmodell för flerårsavtal fastställdes i LF den 7 oktober 2008.
Ärende om avtal med sjukhusen till
HSN februari 2009.

Uppdraget i budget
2008 utfört.

Ersättningen i avtalen med akutsjukhusen ska baseras på den lägsta kostnaden landstinget har för motsvarande
vård.

Uppdraget hanteras inom ramen för nya
flerårsavtalsmodellen.
- Sjukhusen får tillgänglighetsansvar
- Treåriga avtal
- Enhetligt poängpris
- indexreglerad uppräkning mellan åren
- Ny kvalitetsmodell som möjliggör jämförelser mellan åren.

Ny avtalsmodell för flerårsavtal fastställdes i LF den 7 oktober 2008.
Ärende om avtal med sjukhusen till
HSN februari 2009.

Förbättra situationen för patienter
som är i behov av dialys genom att
utöka och utveckla dialysvården i hela
Stockholms län.

En översyn av dialysvården har genomförts under våren 2008. Planen anger ett
ökat inslag av självdialys och att dialys
ska föras ut från sjukhus till perifera
enheter och eget boende. En perifer dia-

HSN fattade den 21 oktober 2008.
beslut om utvecklingsplan för dialysvården i Stockholms län 20092012.

Gemensamt utvecklingsprogram
med landstinget/ägare och vårdproducenter
startar under 2009.
Uppdraget i budget
2008 utfört.
Gemensamt utvecklingsprogram
med landstinget/ägare och vårdproducenter
startar under 2009.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Karolinska Universitetssjukhuset
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lysenhet ska bl a etableras i Norrtälje.
Dialysfrekvensen föreslås anpassas till
såväl det medicinska behovet som behovet av god livskvalitet vilket innebär
en viss ökning. Uppspårande och tidig
behandling av patienter med risk för
allvarlig njurskada ska intensifieras.

I avtal ställa krav på vårdproducenterna att minska utsläppen av lustgas.

Avtalet avseende fri medicinsk service med länets företagshälsovård sägs
upp.

Ingår i flerårsavtalen med sjukhusen och i
Vårdval Förlossning.

Uppdraget är genomfört, avtalen är uppsagda.

och Danderyds
sjukhus ska enligt
planen öka andelen självdialys
samt överföra
dialys från sjukhusavdelning till
dialysenhet närmare patientens
hem.
Danderyds sjukhus har fått i uppdrag att inrätta en
dialysenhet i
Norrtälje.
I samband med miljödiplomering 2008.

Avtalen löper till och med 30 den april
2008.

Uppdraget i budget
2008 utfört.
Ingår i miljöpengen. Ligger i alla
nya avtal.
Uppdraget i budget
2008 utfört.
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Uppdrag i fullmäktiges budget 2008
Södersjukhuset får ett tydligt uppdrag
att utveckla vården för utsatta kvinnor

Närakuterna Södertälje, Farsta, Skärholmen, Södermalm, Solna och
Brommaplan stängs i takt med att
deras avtal upphör och det finns en
fungerande primärvård i övrigt i respektive område

Närakuten Jakobsbergs avtal förlängs
till att gälla till och med 31 mars 2008
och Närakuten Sabbatsberg stängs 31
december 2007 och ersätts då av den
nya jour- och beredskapsorganisationen som följer av Vårdval Stockholm

Handlingsplan
Ett landstingsövergripande projekt pågår
som gör en översyn av handlingsprogram
för utsatta kvinnor.
I avvaktan på nytt handlingsprogram förlängs det program som antogs av HSU 2005
till att gälla 2009-2010.
Södertälje närakut stängde den 31 december
2007 och ersattes den 1 januari 2008 av
läkarjourmottagning i Södertälje.
Farsta och Rosenlund (Södermalm) har fått
förlängt avtal till den 31 december 2008.
Skärholmens närakut stängde 31 december
2007 och ersattes av jourläkarmottagningar
i Liljeholmen och i Huddinge centrum.
Brommaplans närakut stängs den 31 mars
2008 och ersätts av läkarjourmottagning
senast den 1 april 2008.

Närakuten vid Sabbatsberg stängdes den 31
december 2007 och har ersatts av en läkarjourmottagning från och med den 1 januari
2008.
Då Jakobsbergs närakut stängde den 1 april
ersattes den med läkarjourmottagning

Tidsplan

Kommentar
Uppdraget fortsätter 2009.

Senast då närakuterna stängs kommer
jourmottagningar att finnas i området
för att tillgodose befolkningens behov
av akut sjukvård.

Gäller från och med den 1 januari 2008.

Uppdraget i budget
2008 utfört.
Läkarjourmottagningen som bedrivs
av auktoriserade
husläkarmottagningar har startat i
samma lokaler
alternativt i närområdet till de stängda
närakuterna, vilket
innebär att befolkningens behov av
läkarjourmottagningar är tillgodosett i dessa områden.
Uppdraget i budget
2008 utfört.
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Avtalet med Solna äldrevårdcentral
förlängs till 31 maj 2008

Äldrevårdscentralen i Solna förländes till 31
augusti 2008.

En plan som beskriver utbyggnaden
av den ”nära” specialistvården som
sker utanför sjukhusen tas fram.
Möjlighet till en kontaktperson, en
vårdkoordinator, ska ges till de multisviktande patienter som har utökat
behov av tillgänglighet och kontinuitet i närsjukvården. Kontaktpersonens
uppgift är att ge råd och stöd samt vid
behov lotsa vidare till olika vårdgivare.

Vårdval utreds inom fem specialiteter samt
översyn av vårduppdrag och ersättningsmodell.
Uppdraget hanteras inom ramen för Vårdval
Stockholm. De äldre multisviktande patienternas behov en kontaktperson/vårdkoordinator i närsjukvården säkras
genom det förtydligande som finns i husläkarmottagningarnas uppdrag när det gäller
ansvaret för äldre med stora och sammansatta vårdbehov. Uppföljning 2009.
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Ett nyinrättat äldreteam i drift per den 1
september 2008. Sundbyberg omfattas
även av uppdraget.
Beslut i HSN den 16 september 2008.
Ärende till HSN under 1:a kvartalet
2009
Uppdraget hanteras inom ramen för
översyn av HSN:s regelbok.

Uppdraget i budget
2008 utfört.
Uppdraget fortsätter 2009.
Uppdraget i budget
2008 utfört.
Uppdraget hanteras
inom ramen för
översyn av HSN:s
regelbok ör husläkarverksamhet.
Regelboken har
reviderats under
hösten och HSN
tog beslut för ny
regelbok för 2009
den 18 november.
Uppdraget regleras
i Kap 4 §4
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Uppdrag i fullmäktiges budget 2008
Följa upp hur barnavårdscentralerna och mödrahälsovården samverkar med andra vårdgivare och
myndigheter i frågor som rör barns
hälsa.

Tjänsterna som erbjuds av Vårdguiden ska utvecklas för att medborgarna ska få en bättre service
bl.a. ska ett arbete påbörjas med
målet att patienterna ska kunna
följa sina remisser på Vårdguiden
Uppdrag att utreda om det är möjligt att genomföra screening för
upptäckt av bukaortaaneurysm i
samband med screening av ändtarmscancer.

Handlingsplan

Tidsplan

Uppdraget hanteras inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning då förvaltningen
kommer att följa upp hur BVC och MVC
samverkar med andra vårdgivare och myndigheter i frågor som rör barns hälsa.

Avtalsuppföljning görs en gång per år.

I det fortsatta utredningsarbetet diskuteras
frågan om även uppföljning med hjälp av
enhetlig enkät ska genomföras. Ett frågeformulär kommer att skickas ut till kommunerna med begäran om svar januari/februari.
Rapport om resultaten under våren 2009.

Planering för genomförande pågår för
våren 2009.

Projektplan arbetas fram
med flera steg

Projektet har startats och fortsätter
2009.

Utredning genomförd.

Lägesrapport i PB2, december 2008.
Beslut har tagits i PB 2. Ärendet behandlas i HSN den 16 december 2008.

Kommentar
Uppdraget fortsätter 2009.
Resultaten från
uppföljningarna ska
användas till att
kunna bedöma
barns hälsa och
genom den kunskapen kunna utveckla
vården.
Resultat från enkät
kan bidra till utformning av regelböcker 2010.
Uppdraget fortsätter 2009.

Uppdraget i budget
2008 utfört.
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Fokusområden i landstingsfullmäktiges budget 2008 för hälso- och sjukvården i
Stockholms läns landsting
Valfrihet för patienterna
Rätten till information om vårdens kvalitet
Förbättrad tillgänglighet
Fokusområde
Jämställd och jämlik vård
Det förebyggande arbetet av de
stora folksjukdomarna som
stroke, hjärt-kärlsjukdomar,
astma/allergi, diabetes, övervikt
och psykisk ohälsa ska stärkas.

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Handlingsplanen ”Handling för hälsa” ska införas.
Handlingsprogram för övervikt och fetma ska
revideras. Fortsatt satsning på FaR. KFA bildas.
Omstart projektet Bättre strokevård i Stockholm
och förebyggande arbete hudcancer är exempel.

Handlingsplan
”Handling för
hälsa” antogs av
Landstingsfullmäkt
ige den 7 oktober
2008.

Uppdraget i budget 2008
utfört.

Inom ramen för Vårdval Stockholm ges
vårdgivarna ett ökat ansvar för dessa frågor.

Regleras i
regelböcker för
2008 enligt beslut i
HSN.

Uppdraget i budget 2008
utfört.

Uppdraget ingår i
beställaruppdraget inom
förebyggande arbete
kring de stora
folksjukdomarna och är
ständigt är pågående
utvecklingsarbete.

Förebyggande hälsovård
Samverkan m kommuner/ stadsdelar och andra aktörer utvecklas
för att gemensamt åstad-komma
förbättringar kring livsstilsfrågor
med prioritering av övervikt hos

Föreslagna områden kommer även att prioriteras
framgent i samverkan med kommuner och
stadsdelar.

Texter om krav på
samverkan finns i
Regelböckerna.
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barn och ungdomar, missbruk,
psykisk ohälsa och äldre.
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Fokusområde

Handlingsplan

Tidsplan

Det förebyggande arbetet kring
hudcancer bör intensifieras med
fler s.k. ”öppna hus” för att
identifiera personer med risk för
insjuknande.
Överviktsprojekt för barn och
ungdomar pågår i flera av länets
kommuner och de kommer att
fortsätta under 2008.

Tänkbara möjligheter för ett mer intensifierat
förebyggande arbetet kring hudcancer
kommer att redovisas efter att vidare
kartläggning gjorts.

Förslag klart under
1:a kvartalet 2009.

Uppdraget fortsätter 2009.

Projektplan i Norrtälje, Waxholm m m.
Projekt Norrtälje ”En lättare framtid” har bildats
med styrgrupp och projektgrupp. Två
kartläggningsrapporter framtagna som redovisar
sektorsövergripande folkhälsoarbete samt hur
verksamheter arbetar för att främja barn och
ungdomars fysiska aktivitet och matvanor. Alla
elever i åk 9 har vägts och mätts samt besvarat en
enkät. En inspirationskonferens inom hälsa har
genomförts.
Arbetet med revidering pågår enligt
genomförandeplan tom mars 2009.

Projektet pågår
2006 – 2010.

Uppdraget i budget 2008
utfört.

Handlingsprogram övervikt och
fetma är under revidering och
arbetet kommer att slutföras
under 2008. Beställningar av
vård ska utvecklas för att
genomföra handlingsplanen.

Fysisk aktivitet på recept
fortsätter även att utvecklas
under 2008.

Projektplan i Norrtälje, Waxholm m m.
Utbildning av legitimerad personal inom vården
pågår och intresset är stort. Mätning av antalet
förskrivna recept har gjorts under 2008.
Utveckling av FaR på VISS, patientfolder och

Kommentar

Arbetet fortsätter enligt
projektplan.

Ärende till HSN i
april 2009.

Projekttid 2007 –
2009.

Uppdraget fortsätter 2009.
Arbetet fortsätter enligt
tidsplan för revidering. Nytt
uppdrag innebär att ta fram
åtgärdsplanen och
genomförandeorganisation
för införande av det
reviderade
handlingsprogrammet.
Uppdraget i budget 2008
utfört.
Avtal med CeFAM tom
2009 som har uppdraget att
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Folkhälsoanslaget, 14 mkr, ska
fördelas till projekt som stärker
folkhälsan.

affischer samt att kunskaper om FYSS sprids i
verksamheterna.
Handlingsplan framtagen.
Riktlinjerna används vid bedömning av
ansökningar.

Riktlinjer antogs i
HSN september
2008. Projekttid
tom mars 2009.

stödja implementrigen av
Far.
Uppdraget i budget 2008
utfört.
Uppdraget avslutas efter
beslut om fördelning av
folkhälsoanslaget i HSN
januari 2009.

Principer för styrning
En utredning ska genomföras
som beskriver de framtida
behoven av hälso- och
sjukvården i Stockholms län.

Långtidsutredning pågår. Åtta delrapporter i steg
ett framtagna..
Delrapport 1 och 2 utgör en omvärldsanalys som
beskriver utveckling och trender inom hälso- och
sjukvården nationellt och internationellt.
Delrapport 3 lägger grunden för en diskussion om
framtida vägval som är nödvändiga för att
undvika ett betydande resursgap.
Delrapport 4 behandlar utmaningar och
möjligheter för förbättrad kvalitet och effektivitet.
Delrapport 5 handlar om den framtida
utvecklingen av läkemedel och medicinsk teknisk
utveckling.
Delrapport 6, 7 och 8 behandlar frågan om hur
produktionen och efterfrågan ska kunna mötas.

Slutrapport ärende
till HSN januari
2009.

Uppdraget i budget 2008
utfört.
Eventuellt nytt uppdrag
efter beslut och
ställningstagande i HSN.
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Fokusområde

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Närsjukvården
Samverkan inom närsjukvården
stärks genom att husläkare,
specialistläkare i öppen vård,
geriatrik och psykiatri utvecklar
sitt samarbete. Då kan
närsjukvården erbjuda och
hantera en stor del av patientens
bassjukvård

Samverkansgrupper inom berörda områden är
bildade.

Pågående arbete.

Uppdraget i budget 2008
utfört.
Uppdraget ingår i
beställaruppdraget inom
samverkan och är ett
ständigt pågående
utvecklingsarbete.

Förlossnings- och barnsjukvård
Läkartillgängligheten vid länets
Barnläkarmottagningar kommer
att förbättras ytterligare.

Förstärkning har gjorts i södra länsdelen och ingår
i avtal 2008 och tillgängligheten har ökat.

Infört i avtal fr o m
2008.

Uppdraget i budget 2008
utfört.

För barnläkarmottagningarna ska
en gemensam
uppdragsbeskrivning samt
beskrivnings- och
ersättningssystem utarbetas.

Ny uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan samt

HSN fattade den
21 oktober 2008
beslut om
uppdrags-

Uppdraget i budget 2008
utfört.

IT-bilaga har tagits fram för 2009.
Ersättningssystemet är beslutat av LS och
under 2009 kommer det var en skuggbudge
enligt budget för BUMM. Noggrann
registrering ska ske. Klassifikation av
vårdåtgärder, KVÅ, ska användas för
registrering i öppenvården.

beskrivning,
uppföljningsplan
samt IT-bilaga
för 2009.

I avtalen 2009 införs ny
uppdragsbeskrivning och
uppföljningsplan. ITbilaga bifogas.

Tidsplan för det
I beslutet den 21 oktober
fortsatta
gavs fortsatt uppdrag.
uppdraget tas och Beslutet innebär att
återkoppling av
utreda på vilket sätt
utredning sker
BUP- och barn5
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Gravida som önskar genomföra
KUB-test ska få det.

Ingår i beställning och budget 2009 med 4 mkr.

snarast till HSN.

medicinsk kompetens
kan säkerställas i
Barncentra, Barnahus
och liknande
verksamheter som
planeras för införande.
Detta är en samverkan
mellan åklagare,
polismyndighet, kommun
och landsting.

Ärende till HSN
februari 2009 då
revisionen av
ultraljuden ska
presenteras.

Uppdraget i budget 2008
utfört.
Total översyn sker av
obstretiska ultraljud som
även belyser, KUB.
Sällningstagande till
vårdval eller upphandling
kommer att lyftas fram.
Ärende till HSN mars/april
2009

Samordningen av barnakuterna,
närsjukvården och
sjukvårdsrådgivningen för barn
ska förbättras för att öka
tillgängligheten och ge ett
omhändertagande på rätt
vårdnivå.

Regelbundna möten har hållits mellan beställaren
och barnakutmottagningarna vid Karolinska
(ALB/Barnens sjukhus) Sachssa Barnsjukhuset,och barnakuten vid Danderyds sjukhus,
Närakutmottagningen för barn i Solna och
Sjukvårdsrådgivningen per telefon (Medhelp). Ett
övergripande mål för mötena är att diskutera
styrning av patienter till rätt vårdnivå i de fall
tveksamheter uppstått. Initiativ har tagits till att

Uppdraget i budget 2008
utfört.
Programberedning 4 deltar i
arbetet.
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utveckla vårdprogram och behandlings-PM för
barn som söker akut vård. ”Långvarig buksmärta
hos barn”, ”Nyupptäckt blåsljud hos barn och
ungdomar” ”Extreitetstrauma hos barn<15 år”
är program som är klara och inlagda i VISS. Inom
kort kommer även ”Akut buksmärta hos barn”.
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Fokusområde

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Avtal 2008-2010.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Psykiatrisk vård
Inriktningen för barn- och
ungdomspsykiatrin de kommande
åren är en fortsatt uppbyggnad av
ett likvärdigt utbud över hela länet
och utvecklingen av bredare utbud
när det gäller behandlingsformer
och behandlingsmetoder

Sker i takt med att ekonomiska förutsättningar
föreligger.

Landstinget bör särskilt uppmärksamma ungdomar och unga vuxna,
som alltför ofta riskerar att hamna
mellan de olika verksamheterna i
barn- respektive vuxenpsykiatrin.

Har inarbetats i nya uppdragsbeskrivningen.
I kravspecifikationen för den genomförda
upphandlingen inom psykiatri och nya
leverantörer som träder i kraft under 2009 har
denna risk särskilt beaktats.

Går in i budget 2009, ingår i
den sedvanliga årliga
beställarprocessen.
Under 2008 fanns inget
ekonomiskt utrymme för att
bygga upp ett likvärdigt
vårdutbud i den lokala
öppenvården. 2008
prioriterades resurserna för att
finansiera vård vid kliniken
samt för beställning halvårsdrift
av DBT-verksamhet för
ungdomar med allvarligt
självskadande beteende. I takt
med att de ekonomiska
förutsätt-ningarna föreligger
kommer beställningen från
2009 och framåt att utökas i de
områden som idag har lägre
beställning och utbud.

Ingår i avtal
2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Uppdraget förhandlas in i avtal
med SLSO inför 2009, t ex
mobila team.
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De speciella mottagningarna för
unga vuxna med psykisk ohälsa
ska säkerställas.

Har anslagsfinansierats på berörda kliniker.
Tilläggsavtal med psykatriska klinikerna Södra
Stockholm och Södertälje innebär utökat
uppdrag att i samarbete med BUP erbjuda vård
till ungdomar mellan 16-20 år.

Ingår i avtal
2008.

En fortsatt utbyggnad inom den
specialiserade ätstörningsvården
av såväl heldygnsvård, mellanvård
som öppenvård ska också utökas.

Ökad beställning för samtliga tre producenter
inom ätstörningsvården.

Ingår i avtal
2008-2009.
Med såväl vissa
justeringar av
vårdutbudsprofilen som
volymökningar

Personer som är psykiskt funktionshindrade har ofta ett livslångt
behov av stöd. Stödet ska utgå från
individuella vårdplaner som ska
göras för varje patient. Gemensam
planering ska ske med kommunala
stödinsatser så ett helhetsperspektiv utifrån individens behov styr
vården

Den specialiserade ätstörningsvården har
kontinuerligt och stadigt byggts ut under
snart tio års tid. Trots detta överstiger i
nuläget behov och efterfrågan utbudet vilket
nödvändiggör kompletterande beställningar
utöver kostnadstaket via vårdgarantin. En
fortsatt justering av vårdutbudsprofilen och
en fortsatt planerad utbyggnad bedöms vara
nödvändigt för att hålla antalet vårdgarantiärenden på en låg nivå.
Beaktas i nya uppdragsbeskrivningen.
I Kravspecifikationen vid upphandlingen av
vuxenpsykiatri med områdesansvar står det bl.a.
följande om vårdplaner och samverkan:

Vårdgivaren skall:
-senast fem arbetsdagar efter kallelse delta i
vårdplanering kring patient som annan
vårdgivare eller huvudman kallar till

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Verksamheten säkerställs 2009
genom ett nytt tilläggsavtal och
ersätts med en
uppdragsersättning till både
Vuxenpsykiatrin och BUP
Uppdraget i budget 2008 utfört.
Resultat kommer att följas upp
enligt gällande
uppföljningsplan för avtalen.
Vårdköerna har till följd av
ökade beställningar minskat
betydligt.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Samma kravspecifikationen
gäller i samband med
kommande upphandling av
vuxenpsykiatri nordöst. Finnas
även med i uppdragsbeskrivningen för SLSOverksamheterna 2009

-själv ta initiativ till och aktivt delta i
upprättandet av individuella vårdplaner för
9
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de patienter som har insatser från fler än en
vårdgivare eller huvudman

En utredning av nya vårdinsatser
pågår vad gäller slutenvård och
öppenvård, men även bristerna i
mellanvårdsformer och mobila
team ska belysas.

-aktivt bidra till samverkan kring patienter
som har behov av vård och omsorg från
flera vårdgivare och huvudmän, bland annat
kommunerna
-medverka till att vårdkedjan är
sammanhängande och uppfattas som en
helhet av patient och närstående
Uppdraget innebär att analysera behovet av
att förenkla för vårdsökande och deras
anhöriga att komma rätt i vårdsystemet, att
analysera omfattningen av vårdbehov för
äldre med psykiatriska sjukdomar och
komma med förslag på ett
målgruppsanpassat vårdutbud samt att
tillsammans med KSL utarbeta en
gemensam policy som grund för
samarbetsformer och rutiner kring
samverkan

Ärendet
behandlades i
HSN den 5
februari 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Uppdraget ska förhandlas in i
avtal med SLSO inför 2009.
Ökat brukarinflyttande.
Samarbete initieras mellan HSN
och FoUU-organisationerna ,
Forum och
brukarorganisationerna.
Beställning av rättspsykiatri ska
fr o m 2009 göras hos SLSO
som en länsövergripande
högspecialiserad verksamhet
Utökat utbud ångest- och
depressionsbehandling på
specialistnivå (en mottagning
öppna söder om Slussen 200903-01)
Äldre -ett differentierat
vårdutbud
Alla psykiatriska vårdtjänster
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ska innehålla konsultansvar
gentemot vårdgrannar och HSN
tydliggör konsultationsansvar,
vårdansvar för samverkan kring
patienter med psykiatrisk
sjukdom i vårduppdragen.
Barn till psykiskt sjuka ska få
adekvat information och
bemötande under den tid
föräldern vårdas och föräldern
ges stöd i sin föräldraroll.
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Fokusområde
Den vetenskapliga förankringen
inom psykiatrin och
beroendevården ska öka med
målet att all vård ska vara
evidensbaserad i enlighet med
nationella riktlinjer.

Handlingsplan
Har beaktats i nya uppdragsbeskrivningar för
psykiatri och beroendevård.

Tidsplan

Kommentar

Kommer att ingå
i avtal fr o m
2009.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Beslut HSN april
2008 om
projektet.
Ärende till HSN
våren 2009.

Uppdraget fortsätter 2009.

I Kravspecifikationen vid upphandlingen av
vuxenpsykiatri med områdesansvar står det bl a
följande om kunskapsbaserad vård:

Mål: Vårdgivaren ska arbeta med
kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälsooch sjukvård genom att systematiskt och
kontinuerligt följa resultatet av vården och
behandlingen som en del i verksamhetens
kvalitetsutveckling.

Samma kravspecifikationen
gäller i samband med
kommande upphandling av
vuxenpsykiatri nordöst. Finnas
även med i uppdragsbeskrivningen för SLSOverksamheterna 2009

Vårdgivaren ska följa, för uppdraget, tillämpliga nationella riktlinjer, SBU:s utvärderingar, regionala vård- och handlingsprogram samt riktlinjer och de av
Beställaren anvisade fokusrapporterna.
En utredning görs om
vårdinsatserna för asylsökande
flyktingar. Vårdbehoven hos
denna grupp ska ses över.
Psykiatrisk vård ska belysas
särskilt.

Kommer att utredas – kartläggas inom ramen
för ett särskilt projekt Regional Samverkan för
Integration.
Förstudie inom projektet ska leda till en policy
som ska bilda underlag för det fortsatta
integrationsprojektet med målet att förbättra
asylsökandes hälsa

Riktlinjer och rutiner finns
framtagna av Transkulturellt
centrum (TC) kring psykiatrisk
vård för vuxna asylsökande i ett
dokument kallat Psykiatrisk
vård för vuxna asylsökande.
Det implementeras nu av
öppenvårdspsykiatrin och TC.
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Projektledare är anställd.
Projektet som är ett regionalt
samverkansprojekt ska under en
tvåårsperiod bl a utveckla

riktlinjer och struktur för
arbetet med asylsökande och
nyanlända.

Fokusområde

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Beroendevården
Vårdinsatserna för patienter med
dubbeldiagnos ska förbättras i och
med upphandlingen. Särskild
uppmärksamhet riktas mot utökade
behandlingsinsatser för personer
med psykoser och
injektionsmissbruk

Beaktat i reviderad uppdragsbeskrivning och
upphandling. Innebär förtydliganden av tidigare
uppdrag genom att i nya avtal ställs krav på
vårdgivaren att beskriva hu patientgruppens
behov tillgodoses avseende vårdutbud,
tillgänglighet och samverkan.

Ingå i avtal fr o m Uppdraget i budget 2008 utfört.
2009.
Finns i de avtal som är klara
med nya privata vårdgivare och
skall ingå i de avtal som ska
tecknas med SLSO.

En ny reviderad missbrukspolicy
kommer att träda i kraft år 2008
innefattande nya riktlinjer för
omhändertagandet av nya
patientgrupper

Beaktas i reviderad uppdragsbeskrivning och i
pågående upphandling.
Upphandling genomförd av Maria
Beroendecentrum, ej avslutad. I upphandlingen
ingår öppen vård, akutmottagning och lokala
mottagningar

Kommer att ingå
i avtal fr o m
2009.

Landstingsfullmäktige har fastställt policyn.
Ett Regionalt samråd ska bildas utifrån
missbrukspolicyn som ska arbeta vidare med
verkställighet. Regionalt samråd är bildat. Det
fortsatta arbetet är att få till stånd lokal
samverkan för att implementera
missbrukspolicyn. I den lokala samverkan ska

Uppdraget i budget 2008 utfört.
I upphandlingen blev
tydliggjordes att stärka lokala
mottagningar. Ökade
beställningar, inkl fler
läkarbesök, på lokala
mottagningar inom
Beroendecentrum Stockholm
(BCS) förhandlas i avtal för
2009. Regionalt samråd finns
som bl a leder projekt med
SKL- medel för stödet att
utveckla lokala samråd enligt
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landstingets, kommunens vårdgivare delta.

policyn.
Struktur för länsövergriapande
gemensam uppföljning ska tas
fram av Regeringsrådet. Arbete
pågår med att ensa skrivningar i
avtal mellan psykiatri och
beroendevård samt förtydligande av psykiatrins åtagande
att vara närvarande vid lokala
integrerade mottagningar.
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Fokusområde
Beroendevården och
infektionsvården står inför den
svåra utmaningen att minska
ökningen av kroniskt smittsamma
personer i samhället och att
minska de medicinska
konsekvenserna av drogmissbruk.
För detta behövs en samordnande,
kunskapsgenererande preventionsoch behandlingsenhet som först
och främst kan arbeta med att
minska HIV-spridningen bland
drogmissbrukare en s.k.
lågtröskelmottagning.
Verksamheten ska även arbeta
med uppsökande insatser för att nå
de personer som inte själva söker
kontakt med sjukvården.
Ett integrerat team för
opiatmissbrukare som är aktuella i
kriminalvården, ITOK, fullföljs
genom ett samarbetsprojekt mellan
beroendecentrum och
kriminalvården. Målgruppen för
ITOKs insatser ska vara
opiatberoende patienter/klienter
som befinner sig på anstalt, är
aktuella inom kriminalvården, har

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Förslag till strategi som innebär viss
förstärkning av befintliga resurser, men ingen
ny mottagning.
Ökad satsning på provtagning och rådgivning
hos befintliga vårdgivare i länet och ett utökat
samarbete mellan beroendevård och
infektionsklinik

Ärendet
behandlades i
HSN juni 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Genomfört hösten 2007. Drivs som
samarbetsprojekt mellan beroendecentrum och
kriminalvården 2007 – 2009.

Slutlig
utvärdering 2010.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Permanentning av ett smittskyddsnätverk. Förstärkning av
aktivit smittskyddsarbete,
mobilt team samt infektionskonsult i beroendevården
Arbetet pågår att finna former
och vårdgivare för de olika
tjänsterna

Genomförd utvärdering visar
goda resultat och stora
samhällsvinster genom ITOK.
Vidare är det också lönsamt för
sjukvården.
ITOK permanentas 2009 och
kommer att ingår som en del i
ordinarie uppdrag till
Beroendecentrum Stockholm
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underhållsbehandling och är
frihetsberövade.

(BCS). Ersätts enligt ordinarie
ersättningsmodell. Därutöver
kommer anslag att ges för 50
procent samordnare. Även
kriminalvården finansierar 50
procent.
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Fokusområde
På de lokala mottagningarna för
beroendevård bör psykiatrin medverka. Bristerna i samverkan i
beroendevårdspsykiatri måste
lösas genom att vårdöverenskommelserna förtydligar detta
uppdrag och att det görs lokala
avtal för var och en av de lokala
beroendemottagningarna.

Handlingsplan
Har beaktats i nya uppdragsbeskrivningar för
psykiatri och beroendevård.

Tidsplan

Kommentar

Införs i avtal fr o
m 2009 enligt
beslut i HSN.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Ingår i avtal
2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Arbete pågår i syfte att
förtydliga respektive uppdrag
gällande samverkan på lokala
integrerade mottagningar inför
2009. Det gäller både samverkan kring patienter med
komplexa vårdbehov enligt
ACT- modellen samt mer
allmänt kring patientnära
samverkan vid de lokalt
integrerade mottagningarna.
Regionala samrådet kommer
eventuellt att förslå att
planering av särskilda
satsningar riktade mot
psykiatrin görs under 2009 för
genomförande 2010. Särskild
uppföljning/kartläggning
kommer att genomföras under
2009 av vården för personer
med komplexa vårdbehov,
enligt analysplan.

Äldresjukvård
Fortsatt utbyggnad av den palliativa vården med syftet att
undanröja onödiga väntetider för
patienter som är i behov av
palliativ vård i livets slutskede.

Utökade beställningar gjorts hos Ersta
hospiceklinik, Stockholms sjukhem och
ASIH Långbro Park. En nyinrättad
vårdavdelning för palliativ vård startade
2008-06-01 vid Jakobsbergs sjukhus. Syftet
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Nya MRSA platser för geriatriken
öppnas

är att uppnå ökad tillgång till specialiserad
palliativ vård samt kortare väntetider till
palliativ vård.
Ingår i avtalet med Stockholmsgeriatriken.

Öppnar augusti
2008 enligt beslut
i HSN september
2007 för budget
2008.
Ingår i avtal
2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Hälsosamtal för personer som är
äldre än 75 år införs

Ingår i Vårdval Stockholm för auktoriserade
husläkarmottagningar.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Samarbetet med länets kommuner
ska fortsätta att utvecklas för att nå
en fungerade vårdkedjor och god
vårdkvalitet inom äldresjukvården
Genomförandet av den sk sextimmarsregeln underlättas bland annat
med hjälp av en utveckling av
sam- verkansstrukturerna mellan
kommunerna och landstinget.
Fler demensteam införs.

Vissa strategiska frågor kommer att hanteras via
KSL såsom delegering och egenvårdsbegreppet.
Fou-enheter för äldre kommer att prioritera
dessa frågor.

Avtal överenskommels
er 2009.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Den s k sex-timmars regeln ingår i den nya
uppdragsbeskrivningen för geriatrik.

Ingår i avtal
2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Genomförs successivt
Inom ramen för statliga stimulansmedlen och
det inrättade Demensrådet genomförs ett projekt
med demensteam med kontroll och
interventionsområde. Avtal kommer att skrivas.
Verksamheten har planerats upp under slutet av
2008 med start i början av 2009.

Avtal 2008/2009.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Bevakningsområde inför budget
2009. Medel för projektet finns
inom ramen för
stimulansmedlen. Projektet
fortsätter under 2009.
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Fokusområde
Akutsjukvården

Handlingsplan

En plan ska tas fram som ska ange Mångfaldsplanen del 2 framtagen.
de vårdområden som idag utförs
på akutsjukhusen men som lika väl
kan utföras i den öppna
specialistsjukvården, utanför
akutsjukhusen.

Tidsplan

Kommentar

Enligt beslut i
HSN den 16
september 2008.
Uppdraget
avrapporteras i
ärenden till HSN
under 1:a
kvartalet 2009.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Fortsatt uppdrag utifrån
utredningen är att utreda
vårdval eller upphandling inom
fem specialiteter samt initiera
en översyn av vårduppdrag och
ersättningsmodell samt på
vilket sätt ersättningsetableringar kan komma att
påverka.
Uppdraget i budget 2008 utfört

Uppdragen till akutsjukhusen ska
beskrivas på en mer detaljerad
nivå än vad som sker i dag.
Avsikten är att underlätta
uppföljning och att skapa ett bättre
underlag för behovsanalyser som
grund för framtida beställningar.

Uppdraget hanteras inom ramen för nya
flerårsavtalsmodellen och uppdragen beskrivs
specialitetsvis i flerårsavtalen 2009-2011

Ny avtalsmodell
för flerårsavtal
fastställdes i LF
den 7 oktober
2008.
Ärende om avtal
med sjukhusen
till HSN före
årsskiftet
2008/2009.

För att ytterligare stärka
patienternas inflytande införs
vårdval inom höft- och knäplastik
samt kataraktoperationer.
Under 2007 genomfördes en
upphandling för att utöka
ögonbottenscreeningen. För att

Auktorisation klar och Vårdval införs inom
dessa områden.

Införs den 1
januari 2009.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Beslut att det blir vårdval istället för
upphandling.

HSN fattade den
22 maj 2008
beslut om att inte

Uppdraget i budget 2008 utfört.
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genomföra en ny
upphandling.
Regelboken togs
i HSN den 18
november 2008.
Vårdval införs fr
o m april 2009.

ytterligare förbättra vården ska den
ögonbottenscreening som inte
upphandlades 2007, upphandlas
under 2008.

Fokusområde
Cancerplanen genomförs för att
förbättra cancersjukvården.

Samarbetet inom den akuta
vården, akutmottagningar,
närsjukvården, vårdguiden, SOS
alarm ska utvecklas för att öka

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

I cancerplanen uppdrogs åt beställaren att
belysa behovet av förändringar i vårdflödet
av cancerpatienter mellan sjukhuskliniker
och palliativa vårdenheter. Detta sker inom
ramen för den pågående översynen av den
palliativa vården. Vårdflödet kommer även
att belysas i en särskild beställarrevision av
akutvårdsavdelningarna vid Karolinska
Universitetssjukhuset.

HSN fattade den
18 december
2007 beslut om
cancerplan för
Stockholms läns
landsting.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Patientstyrningsfunktioner med sju
fokusområden är definierade.
Samverkansstrukturen för aktörerna inom det
akuta omhändertagandet.
Genomförandet skall skapa förutsättningar för

Arbetsplan med
tillvägagångssätt
och tidsplan klar
november 2008.
Ärende till HSN

Uppdraget fortsätter 2009.

Förskrivningen av
cancerläkemedel kommer att
följas kontinuerligt i
samverkan med
Läkemedelscentrum. Ett
kontrollerat förfarande vid
införande av nya
cancerläkemedel ska införas.
Kontaktsjuksköterskefunktio
nen ska utvärderas.
Mål för den
patientfokuserade kvaliteten
inom cancervården ska
utarbetas.

Avrapportering och implementeringsstart efter halvdagsseminarium under våren 2009.
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tillgängligheten och ge ett
omhändertagande på rätt vårdnivå.

optimal samverkan mellan vårdgivare kring det
akuta omhändertagandet.

maj 2009
Fortsatt utredning av det akuta
omhändertagandet.

Samverkan skall, som huvudfunktion, ha en
effektiv patientstyrning i realtid utifrån realtidsinformation uppbyggd kring ett samverkanskansli. Förslaget om samverkanskansli har
redovisats i budgeten för 2009.
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Fokusområde

Handlingsplan

Från och med februari 2008
kommer samtliga akutambulanser
att vara bemannande med
specialistutbildade sjuksköterskor.
Den vägburna
ambulansverksamheten kommer
att förstärkas med en akutläkarbil.
Kommande behov av akutbilarna
ska ses över.

Sedan februari 2008 är alla ambulanser
bemannade med specialistutbildade
sjuksköterskor
Ta fram uppdragsbeskrivningar för akutläkarbiltjänsten.

Fungerande vårdkedjor mellan
ambulanssjukvården och
närsjukvården ska utvecklas så att
de patienter som inte behöver
akutsjukhusens vård förs till rätt
vårdnivå inom närsjukvården,
inklusive geriatriken.
Ambulanshelikopterverksamheten
ska förstärkas sommartid via avtal
med Uppsala Akademiska samt en
extra sommarhelikopter.

Uppdraget ligger hos Stockholms Prehospitala
Center, SPC, som driver ett projekt för att
pröva medicinska kriterier för att ambulanssjukvården ska lämna patienter direkt till
geriatriken. Försöket pågår inom två
geografiska områden.

Samverkansavtal mellan
landstinget, samtliga
ambulansleverantörer och
sjöräddningen ska utarbetas för att

Tidsplan
Hösten 2008.

Uppföljning av akutläkarbilen sker efter
sommaren 2009 när bilen varit i drift några
månader.
Kartläggning av akutbilarnas verksamhet
genomfört hösten 2008

Utvärderingen
redovisas 2009.
.

Avtal tecknade om sommarhelikopter år 2008,
samt samverkansavtal med Uppsala tom maj
2009

Avtal tecknade med ambulansleverantörerna.
Avtalarbete pågår med sjöfartsverket ligger för
undertecknande.
Riktlinjer och utbildning finns för vägburen
ambulans. Förhandling pågår om

Kommentar
Uppdraget i budget 2008 utfört.

Beskrivning av riktlinjer och
uppdrag för akutläkarbilen är
genomfört.
Kartläggningen av akutbilarnas
verksamhet genofört och kommer
att integreras i utvärdering av den
nya akutläkarbilen. Akutbil är
bemannad med anestesisjuksköterska, akutläkarbil är
bemannade med akutläkare.
Uppdraget i budget 2008 utfört.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Uppsalahelikoptern har används
endast vid ett fåtal tillfällen
sommaren 2008.
Avtal framtagna
2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Avtal klara med leverantör av
ambulanshelikoptertjänst samt
med sjöfartsverket. /
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stärka akut omhändertagande till
sjöss samt som komplement till
ambulanshelikopterinsatser.
Prioriteringsordningen för olika
ambulansuppdrag ska ses över i
målet att erbjuda alla en likvärdig
vård oavsett vistelseort.

helikopterverksamhet och samverkan med
räddningshelikopter.

Utredningsarbete pågår genom kartläggning av
svarstider samt beskrivning av
prioritetsordningar

Ärende till HSN
under 1:a
kvartalet 2009.
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Fokusområde
Sjukskrivningar och rehabilitering
Arbetet med att införa en
rehabiliteringspeng fortsätter
under 2008.

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Utredning pågår. Ställningstaganden skall tas
om vilka delar av den slutna rehabiliteringen
som skall bli rehabiliteringspeng/vårdval och
vilka som kräver upphandling

Ärende till HSN
januari 2009 inriktning
vårdval/upphandling. Ärende till
HSN maj 2009
med förslag till
beslut om
antagande av
leverantörer vid
eventuell
upphandling.

Uppdraget fortsätter 2009.

Arbetet har genomförts i samverkan med
utvecklingskansliet.

Ärendet har
beretts av
tandvårdsberedningen den
3 juni 2008. HSN
fattade den 17
juni 2008 beslut
om att det ska tas
fram en ny
modell för

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Uppdrag och fördelning mellan
vårdval och upphandling klar.

Tandvård
Insatser ska göras för att skapa en
bättre fungerande
tandvårdsmarknad genom
stimulans för mångfald av utövare
och nya konkurrensneutrala
ersättningssystem.

Förslag till modell för
upphandling togs fram under
2008. Upphandling i begränsad
omfattning genomförs under
2009.

upphandling
med områdesansvar.
Öppna jämförelser ska införas
inom tandvården för att stärka

Ärende till
tandvårdsbered-
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ning och HSN
under hösten
2009.
Genomförande
den 1 januari
2010.

tandvårdskonsumenterna.

En ny plan ska tas fram för
förbättringar inom det reformerade
tandvårdsstödet för personer med
varaktigt och omfattande
omsorgsbehov innefattande bl a
den uppsökande verksamheten till
äldre och funktionshindrade.

Ett upphandlingsunderlag med syfte att förbättra
resultatet i den uppsökande verksamheten i eget
boende har tagits fram.

HSN fattade den
29 april beslut
om underlag för
upphandling.
HSN fattade den
21 oktober beslut
om val av
leverantörer.

Tillgängligheten till
specialisttandvården för barn och
ungdomar ska öka genom fortsatt
utveckling av nya arbetssätt och
ökad mångfald.

En modell för auktorisation av leverantörer av
specialisttandvård till barn tas fram i samarbete
med utvecklingskansliet. Arbetet pågår.

Ärendet bereds i
tandvårdsberedningen. Ärende
till HSN mars
2009.

Särskilt fokus ska riktas mot äldres
tandhälsa bl a i samband med
primärvårdens erbjudna
hälsosamtal.

Frågor om tandhälsan ingår som en integrerad
del i distriktssköterskornas hälsosamtal.
Hälsosamtalen utförs enligt gemensam metodik
med mall som tagits fram av CeFAM.
Distriktssköterskor har fått utbildning i
metodiken och mallen.

Barn och ungdomars tandhälsa ska
särskilt följas upp och fokus ligga

Tandhälsorapport som belyser tandhälsoutvecklingen hos barn och ungdomar framtagen.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Detta är en verksamhet som
landstinget har ansvar för sedan
1999. Nuvarande avtal löper till
årsskiftet då avtalen i den nya
upphandlingen tar vid.
Upphandlingen har dock
överklagats.
Uppdraget fortsätter 2009.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Ärendet
behandlades i
Tandvårdsbe-

Tandvårdsberedningen har fått
information om hälsosamtalen
under 2008. Återkommande
information i tandvårdsberedningen om hur verksamheten
fungerar genomförs 2009..
Uppdraget i budget 2008 utfört.
I tandhälsorapporten beskrivs
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på preventiva åtgärder.

redningen och
HSN i maj 2008.

tandhälsan utveckling, målen för
tandhälsan samt vilka
förebyggande insatser som vidtas
för att förbättra tandhälsan. I
budgetuppdragen för 2009 ingår
att ta fram en modell för
förebyggande insatser för
ettåringar.
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Fokusområde
Åtgärder ska vidtas för att
förstärka de förebyggande
insatserna i områden där
tandhälsan är sämst, exempelvis
genom fluorlackning av primära
tänder och utökning av
fluorsköljningar.
Ersättningssystemen inom
barntandvården samt
barntandvårdscheckens utformning
ska ses över.

Tandregleringsvården ska ses
över.

Det utbildningsprogram som

Handlingsplan
Förslag till ny satsning på förebyggande
åtgärder hos 1-åringar tas fram.

Arbetet har genomförts tillsammans med
utvecklingskansliet.

En genomgång av hur vårdtyngden fördelar sig
mellan leverantörerna av tandvård har
genomförts.

Tidsplan

Kommentar

Ärende till
Tandvårdsberedningen och HSN
första halvåret
2009.

Uppdraget fortsätter 2009.

Ärendet
behandlades av
Tandvårdsberedningen och HSN i
juni 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Ärende har
redovisats i
Tandvårdsberedn
ingen

Uppdraget i budget 2008 utfört.

Ärendet

Försöksverksamheten är tänkt att
genomföras som en vetenskaplig
studie. Framtagande av modell
för studien pågår.

HSN beslutade att ett
listningsystem ska införas inom
barn och ungdomstandvården.
Systemet införs den 1 januari
2010.

Genomgången som beskriver hur
vårdtyngden fördelar sig mellan
olika vårdgivare kommer att
utgöra grund för utformningen av
avtalen avseende
tandregleringsvård för
patientgrupper med särskilda
behov.
I budget 2009 ges uppdrag att se
över kundvalsmodellen inom
tandregleringsvården
Uppdraget i budget 2008 utfört.
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inletts för tandvårdspersonal kring
frågor som rör avvikande
reaktioner på tandvårdsmaterial
kommer att fortsätta.

behandlades i
HSN juni 2008.
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Fokusområde

Handlingsplan

Tidsplan

Kommentar

Läkemedel
Förskrivarna ska ha tillgång till en
gemensam läkemedelslista och en
gemensam informationsdatabas
om läkemedel.

Beslut om avveckling av lärprojektet
Gemensam läkemedelslista (GLL) i de sydöstra
länsdelarna är taget av styrgruppen.

Projektet
avvecklades i
juni 2008.

SLL:s arbete övergår i det nationella /regionala
samarbetet runt PASCAL samt Patientens
läkemedelsinformation (PLI) i enlighet med
läkemedelsstrategin.

Successivt
införande av
olika deltjänster
from hösten
2008.

Ett decentraliserat budgetansvar
för läkemedel ska införas.

Är en del av läkemedelsstrategin. Beställaren
driver det sk KÖL2010-projektet (Kostnadsansvar Öppenvårdsläkemedel 2010) för att
verkställa uppdraget.

Driftstart 2010
enligt beslut i Lf
den 10 juni.2008.
Arbetet avrapporterades muntligt
till HSN:s
politiska
referensgrupp
den 18 november
2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Samordning sker mellan
PLI/PASCAL/SIL. Tekniskt
åtkomst till läkemedelsförteckningen klart under 2008
för flera stora journalsystem.
Piloter pågår i Råsunda och
Tureberg. Start på akuten,
Karolinska Huddinge jan 2009.
Fortsatta pilotinstallationer med
c:a 25 vårdenheter med olika
systemlösningar under Q1 - Q2
2009 med godkänd säkerhetsösning.Utbildning/-implementering, förvaltings- och supportorganisation byggs upp För dospatienter planeras piloter till Q2
2009. SIL (
) är
under införande.
Uppdraget fortsätter 2009.
KÖL2010-projektet etablerat och
arbetet löper enligt plan.
Beställaren är projektägare.
Styrgrupp utsedd med
representation från sjukhus,
SLSO samt Ägarstyrning. Enkät
har gått ut till alla
husläkarmottagningar under
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november 2008 för att ta in
synpunkter. Svarsfrekvens 53
procent.
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Miljö och hållbarhet inom Hälso- och sjukvården
Ökade krav ska ställas på
vårdgivarna för minskade utsläpp
av lustgas.

Specificerade skärpta krav finns i
regelböcker för förlossningsverksamhet –
Vårdval Stockholm fr o m 2009. Skärpta
krav samt vite fr o m 2011 om gränsvärde
för utsläpp överskrids. I flerårsavtalen för
sjukhusen föreslås fr o m 2009 även skärpta
krav avseende lustgasutsläpp med tydlig
gräns för vitesbelopp. Tydligare uppföljning
i avtal med Folktandvården fr o m 2009.

Kontinuerlig
uppföljning som
också senare ska
sammanställas.

Uppdraget fortsätter 2009.

Vårdgivarna ska ges möjlighet att
publikt redovisa sitt miljöarbete.

Utredning pågår. I första hand utreds om
informationen kan läggas på Vårdguiden.
Informationen ska i så fall gälla samtliga
vårdgivare oavsett om de drivs privat eller i
SLL:s regi.

Våren 2009

Uppdraget fortsätter 2009.

I avtalen med sjukhusen ska även
fortsättningsvis 2 promille av
ersättningen vara resultatbaserad
utifrån uppnådda resultat inom
miljöområdet.

I sjukhusavtalen specificeras vilka olika
insatser som krävs kopplat till belopp inom
ramen två promille.

Hösten 2008.

Uppdraget i budget 2008 utfört.
Fortsatt uppdrag är att, i sjuk-

husavtalen, specificera vilka
olika insatser som krävs
kopplat till belopp inom ramen
fem promille.
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Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2008
Sjukvården i Salem, Nykvarn, Södertälje
Nr Uppdrag
1

2

3
4

SNS skall ansvara för sjukvården i Salem,
Nykvarn och Södertälje
innefattande Södertälje akutsjukhus,
landstingets primärvård,
psykiatri och geriatrik. Verksamheten omfattar
de tjänster som i
avtal överenskommits med beställaren
SNS skall i samverkan med ägaren, beställaren,
den
landstingsfinansierade privata vården samt
primärkommunerna aktivt
utveckla närsjukvården inom sitt område
Högspecialiserad vård skall ej bedrivas inom
SNS
Specialiserad akut och planerad vård ska
bedrivas i samverkan med
Södersjukhuset och Karolinska
Unviersitetssjukhuset enligt avtal.

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X

Måluppfyllelsen avseende tecknade vårdavtal är
mycket god

X

X

Inom Sjukvården SNS pågår utvecklingsarbeten på
flera håll som syftar till att förbättra vårdkedjor.

Uppfyllt
X

Samverkan sker exempelvis inom barnsjukvård,
kvinnosjukvård och intensivvård

5

6

SNS ska utarbeta samordnade vårdprocesser i
samverkan med SÖS,
K och landstingsfinansierade privata vårdgivare
SNS ska bedriva klinisk undervisning för ATläkare, sjuksköterskor och undersköterskor och
klinisk forskning relaterad till
sjukvårdsuppdraget i samverkan med
Karolinska Institutet och Karolinska
Unviersitetssjukhuset.

X

Ej utarbetat

X

SNS bedriver klinisk undervisning i stor omfattning
för AT-läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och
viss klinisk forskning relaterad till sjukvårdsuppdraget

X

Målet maximalt 4 timmars väntan klaras med marginal
vid varje månatlig mätning

7

Förbättrad tillgänglighet i vården
Väntetid på akutmottagning (door to door,
minuter) kir/med

8

Förbättrad tillgänglighet i vården
Telefontillgänglighet vid vårdcentral
;Tallhöjden - (missade samtal)

ej genomförda mätningar (beställaren)

9

Förbättrad tillgänglighet i vården
Telefontillgänglighet vid vårdcentral
;Tallhöjden - (återuppringning)

ej genomförda mätningar (beställaren)

10

Förbättrad tillgänglighet i vården
Väntetid till besök på ortopedisk mottagning
(andel vänt >30d)

11

Ökad kvalitet i vården
Antal projektarbeten inom Humanistisk
Medicin. (påbörjade)

X

X

70% har väntat mer än 30 dagar

22 slutförda arbeten

12

Ökad kvalitet i vården
Antal projektarbeten inom Humanistisk
Medicin. (slutförda ackumulerat)

13

I Ökad kvalitet i vården
mplementering av klagomålshanteringspolicy
(antal VO:n)

X

Policyn har under 2008 implementerats vid samtliga
verksamheter.
Informationsblanketter finns tillgänglig på alla
mottagningar och vårdavdelningar och även på SNS
publika webbplats. Ärendena hanteras lokalt i
linjeorganisationen integrerat med övrigt
kvalitetsarbete. Den som lämnat in ett ärende får svar
om så önskas med besked t.ex. om utförd eller
planerad förbättringsåtgärd.

14

Ökad kvalitet i vården
Införande av avvikelsesystemet Händelsevis
(antal VO:n)

X

Under året har införande av arbetsmiljömodulen
genomförts med hjälp av den lokala
systemförvaltningen, med medverkan från bl a ITenheten, samt förberett införande av miljödelen. Under
2009 planeras införande av laboratoriedelen.
Avvikelserapporterna diskuteras i regel alltid på
arbetsplatsträffar och vid svårare avvikelser i
klinikledningarna. I de allvarligaste fallen sker en
rapport till chefläkaren

X

22 slutförda arbeten

15

Säkerställa en ekonomi i balans

X

130 färre anställda. Ökade vårdvolymer i avtal 2009.

16

Vårdenheterna ska redogöra för arbetet med att
upprätta planer för genomförande av
energieffektiviseringsprogram.

x

Se kap. 4.2.1

17

Förvaltningar och bolag ska redogöra för vad
som gjorts för att minska användningen av
dubbdäck och däck med de cancerframkallande
HA-oljorna.

x

Se kap. 4.2.1

Danderyds sjukhus
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Förbättrad tillgänglighet i vården

X

Se förvaltningsberättelsen

2

Tillförlitlighet, kvalitet och säkerhet

X

Se förvaltningsberättelsen

3

Ekonomi i balans

4

Jämställdhet ur ett medborgarperspektiv

5

Miljösteg 5

X

Se förvaltningsberättelsen

6

Specifika ägardirektiv

X

Se förvaltningsberättelsen

X

Se förvaltningsberättelsen
X

Se förvaltningsberättelsen

Södersjukhuset AB
Nr Uppdrag

Genomfört

Pågår Ej
Redogörelse
genomfört

1

Överföring av Venhälsan från K till SÖS

2008-01-01

Verkställt

2

Från den 1 april 2008 övergick verksamheten
Kristallen, som avser slutenvård för små barn
med funktionshinder, från Handikapp och
habilitering inom SLSO till Södersjukhuset.

2008-04-01

Verkställt

Folktandvården Stockholms län AB
Nr Uppdrag
1

Avknoppning av allmäntandvårdsmottagningar

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
X

Processen avslutad.
2009 ska mottagningar erbjudas till försäljning.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Miljö

X

2

Intern kontroll

X

3

Specifika ägardirektiv

X

Avrapporteras till styrelsen 2009

AB Storstockholms Lokaltrafik
Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

SL ska fortsätta introduktionen av
låggolvbussar

X

Mål 2008 68%, Utfall 69%

2

Sittplatsgarantin ska vara helt genomförd 2009

X

3

SL ska minska användningen av miljöfarliga
däck, särskilt däck med
cancerframkallande HA-oljor, men även
dubbdäck
SL ska även vidta åtgärder för att göra det
svårare att fuska med hjälp av sms-biljetten

Under augusti 2008 förstärktes många busslinjer som
trafikerar motorvägar
HA-oljor förekommer varken i bussdäck eller i däcken
på miljöbilspool.

X

SL har under 2008 genomfört en RFI (request for
information) för att få förslag på möjliga tekniska
lösningar för att avläsa sms-biljetterna. Vid beslut om
upphandling sker denna under 2009.

4

X

Waxholms Ångfartygs AB
Nr Uppdrag
1

2

WÅAB ska kontinuerligt förbättra trafiken och
öka miljöanpassningen

X

X

X

X

X

X

WÅAB bör införa ett liknande betalsystem som
SL
X

X

WÅAB ska beakta möjligheten för
funktionshindrade att ta sig till skärgården.
Samarbetet om tillgänglighetsfrågor bör
utvecklas med SL, Färdtjänsten och berörda
kommuner.

3

Skärgårdsbåtarnas anläggningsplatser måste
vara handikappanpassade och tillhandahålla väl
fungerande servicebyggnader och
omlastningsplatser.

4

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

5

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
Arbetet pågår kontinuerligt med behovsanpassade
tidtabeller, ökad tillförlitlighet och kvalitet. WÅAB är
certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003 och
omcertifierades senaste gången våren 2008.
Ombyggnad av landgångar har skett, hissar har
installerats i nya fartyg. Ny information har tagits
fram, tillsammans med Skärgårdsstiftelsen, om
tillgänglighet till skärgården. Samarbete sker med
Stiftelsen Fritid och Friluftsliv i tillgänglighetsfrågor.
Stiftelsen inventerar alla terminaler och fartyg som går
enligt WÅAB:s tidtabell och rapporterar resultatet som
utgör del av underlaget för WÅAB:s tillgänglighetsarbete. WÅAB:s samverkansråd sammanträder några
gånger per år och diskuterar tillgänglighetsfrågor.
Ej tillämpligt WÅAB har inte rådighet över detta. Anläggningsplatserna är Vägverkets, kommunernas, enskilda
väghållares eller samfällighetsföreningars ansvar.
Dock har WÅAB i samarbete med Vägverket tagit
fram dokumentet ”Riktlinjer för fartygsbryggors
standard och tillgänglighet”. Se även notering uppdrag
nr 2 om terminaler t.ex. Stavsnäs, Strömkajen och
Vaxholm.
Fartygen underhålls löpande och är i gott skick.
Renoveringskostnad 2008 uppgår till 5 mkr
sammanlagt. Fartygen går i den reguljära trafiken.
Under 2008 (2007) gjordes 710 (747) reguljära turer
och 102.293 (95.000) passagerare reste med fartygen.
WÅAB har redan ett betalsystem med kort, som köpts
av ERG, dvs samma leverantör som levererar Access
till SL. WÅAB:s kortsystem ska anpassas till Access

Ett samarbetsprojekt finns etablerat.
6

7

8

WÅAB ska fortsätta arbetet med att minska
negativ miljöpåverkan och koldioxidutsläpp
från fossila bränslen.

Personal

X

WÅAB är branschledande i miljöanpassning och
arbetar aktivt med att finna långsiktigt hållbara
alternativ. T ex minskad bränsleförbrukning genom
anpassad körning, bättre skrov- och motorteknik.
Interceptorer, vertikala trimplan som reducerar
bränsleförbrukning och svallbildning, monteras på fler
fartyg. Samtliga fartyg i WÅAB:s regi drivs med
svavelfritt bränsle, som inte ger något svavelutsläpp.
Försök sker med olika typer av efterbehandling av
avgaser som reducerar kväveutsläpp med 97 procent.
Höga krav ställs i trafikavtalen på trafikleverantörerna.
Tidigare planerade försök avbröts i samråd med SLL
då hållbarhetskraven inte kunde uppfyllas. Arbetet
med att söka alternativa bränslen, inklusive lösningar
med höginblandning av förnybara komponenter i
fossil diesel sker kontinuerligt.
Verksamheten effektiviseras genom förbättrade
system/rutiner. Personalkostnaderna är 2 mkr 11,5%
lägre än 2007 medan övriga verksamhetskostnader
ökat med 1 mkr 4,9% varav hälften är svåra att sänka,
t ex försäkringar och lokalhyra.
Se förvaltningsberättelse

Miljö

X

Se förvaltningsberättelse

Intern kontroll

X

Se förvaltningsberättelse

Specifika ägardirektiv

X

Se förvaltningsberättelse

Finanspolicy

X

Se förvaltningsberättelse

Barnkonvention

X

Se förvaltningsberättelse

X

X

WÅAB ska utveckla försöken med förnybart
bränsle

X

WÅAB ska arbeta med ständiga förbättringar i
syfte att minska kostnaderna för administration.

X

Folkhälsopolicy

X

Se förvaltningsberättelse

Handikapprogram

X

Se förvaltningsberättelse

Färdtjänsten
Nr

1
2

Uppdrag

Genom- Pågår Ej ge- Redogörelse
fört
nomfört

Beslut (att-satser)
Uppdrag till färdtjänstnämnden att införa
X
rullstolstaxi under 2008.
Uppdrag till färdtjänstnämnden att se över
X
grunder och villkor för resetilldelning i syfte att
uppnå ett friare resande för färdtjänstens
resenärer.

3

Uppdrag till färdtjänstnämnden att i samarbete
med HSN se över regelverket för sjukresor i
syfte att ta fram klara och länsövergripande
regler.

X

4

Uppdrag till färdtjänstnämnden att utveckla
kostnadseffektiva resformer där närtrafik och
linjelagd färdtjänst prioriteras.

X

Upphandling genomförd. Tre leverantörer valda. Driftstart 1
oktober. 9 000 resor har utförts 2008.
Tilldelningen har ökat från 140 till 180 resor. Kvartalstilldelning
har övergått till att ske med automatik utan särskild ansökan.
Nya Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län ersätter tidigare
Föreskrifter och villkor för färdtjänsten fr.o.m. 2009 enligt
nämndbeslut 2008-10-28.
Ett projekt tillsammans med HSN har tagit fram förslag till nya
riktlinjer för sjukresor. Nämndbeslut planeras till 2009-01-21 att
anta förslaget och överlämna det till fullmäktige för beslut.
Projektet hanterar även budgetdirektivens (2009) uppdrag om en
styr- och ersättningsmodell där vårdgivarna ska ta ansvar för den
kostnad som de beviljade sjukresorna medför.
Satsningsområde. Under 2008 utökades närtrafiken med tre
linjer, en i Spånga och två i Hagsätra-Högdalen-Rågsved.

5
6

7

8

9

10

Miljö
Uppdrag till färdtjänstnämnden att inarbeta
miljösteg 5 i verksamheten
Uppdrag till samtliga nämnder att vidta de
åtgärder som krävs för att nå målet om 50 %
förnybara bränslen 2011

X

Miljösteg 5 ingår i Färdtjänstens miljösystem.
X

23 % av färdtjänstens taxitransporter har under år 2008 utförts
med miljöfordon (enligt Sthlms stads definition), 24 % med
förnybart bränsle. För färdtjänstresor/sjukresor premieras
leverantörens transporter med miljöbilar med 9 kr/mil. För
tjänsteresor prioriteras miljöbilar enligt avtal.
HA-fria däck är ett krav i avtalen med entreprenörerna. I avtalen
om rullstolstaxi ingår att dubbdäck ska användas endast då det
bedöms nödvändigt av säkerhetsskäl.

Uppdrag till samtliga nämnder att minska
X
användningen av dubbdäck och förbjuda inköp
av däck med de cancerframkallande HAoljorna
Personal
Uppdrag till samtliga nämnder att se till att
X
Uppdraget är integrerat i Färdtjänstens personalpolicy som följs
verksamheterna bedriver ett utvecklingsarbete
upp kontinuerligt.
som syftar till att ständigt förbättra
verksamheten ur bl.a. ett medarbetarperspektiv
Uppdrag till samtliga verksamheter att bedriva X
Förvaltningen följer landstingets policies och aktuella lagregler
ett aktivt säkerhets- och arbetsmiljöarbete och
på området och har arbetat aktivt med frågan i samband med
ta ansvar för sina anställda. Nolltolerans mot
uppföljning av medarbetarenkäten.
våld och hot ska råda.
Uppdrag till samtliga verksamheter att bedriva X
Uppdraget är omhändertaget och ingår i Färdtjänstens
ett aktivt hälsoarbete, arbeta aktivt med
personalpolicy som följs upp kontinuerligt. Arbete med FAS har
arbetsmiljö och göra satsningar för att minska
påbörjats. Förvaltningen är hälsodiplomerad genom Korpen.
sjukfrånvaron.
Uppdrag (givna i politisk text)
Färdtjänsten har fördelat mål och uppdrag i landstingets budgettext på ett resenärsperspektiv och ett samhälls/landstingsperspektiv.

11

Resenärsperspektivet – Kvalitet
Kvalitetsarbetet, där bl.a. bemötandefrågorna är X
centrala, måste ständigt vidareutvecklas för att
färdtjänstresenärerna ska få en så likvärdig och
bra service som möjligt.

Färdtjänsten har ett system för ständig kvalitetsutveckling med
av nämnden beslutade mål för olika kvalitetsaspekter, vilka följs
upp i månadsboksluten genom nyckeltal. Nämnden har ännu ej
nått samtliga mål. Förbättringsområde är tillgängligheten vid
kontakter med förvaltningen.
-I avtal med leverantörerna åläggs dessa att utbilda sina förare
och beställningsmottagare i bemötande. Kunskaperna verifieras i
ett test.
-Ett särskilt projekt har tillsatts för att förbättra systemstödet vid
handläggning och uppföljning av resenärernas synpunkter och
klagomål.
-Taxiavtalen innehåller fr.o.m. 2008 ett system med bonus och
kvalitetsavgifter avseende tidspassning. Styrningseffekten följs
upp.
-Dialogkonferens med brukarna och leverantörerna hölls i
november om kvalitet i taxifärdtjänsten.
-Öppettiderna vid Kundtjänst utökades till kvällar och helger
från november.
-Förbättrat system för webbeställning av resor infördes under
våren.
-Pågående projekt för att höja kvaliteten är dessutom:
Utveckling av en webbaserad tillståndsprövningsprocess
Utveckling av ny webbportal med nya tjänster och självservice
Ny adressdatabas ger bättre precision i adressangivelser
Ny kommunikationslösning för taxi kan höja kvaliteten i
hämtning av resenär

12

13

13

14

Resenärsperspektivet – Dialog/samverkan
Dialogen mellan trafikhuvudmannen och
handikapporganisationerna spelar en mycket
viktig roll och de erfarenheter som kommer
fram måste förvaltas på bästa sätt.

X

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Samverkan
Verksamheten ska effektiviseras och utvecklas
X
genom ett fördjupat samarbete mellan SL,
Waxholmsbolaget och Färdtjänsten. Ett
fördjupat samarbete med kommunerna är också
viktigt.
Forts

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Styrning
Färdtjänstnämnden ska i likhet med övriga
X
verksamheter inom landstinget ha ett ständigt
pågående förbättringsarbete och se över de
administrativa kostnaderna.

Samverkan med handikapporganisationerna sker enligt av
landstinget fastställd modell. Samverkan med pensionärsorganisationerna sker på likartat sätt. Organisationernas
representanter deltar i förvaltningens olika utvecklingsprojekt
samt i referensgruppen för närtrafiken.
Ett dialogseminarium med barnperspektiv genomfördes i mars
och ett om kvaliteten i taxifärdtjänsten i november.
Etablerade samverkansformer finns. Enligt färdtjänstavtalet
samverkar Färdtjänsten med kommunerna och SL i ett regionalt
avtalsforum för behandling/hantering av tillgänglighetsfrågor,
avtalsfrågor och utveckling. Lokala nätverk med intresserade
kommuner har knutits till detta forum. Ett nytt kommunavtal har
förhandlats fram under 2008. Samarbetet med SL har bedrivits
såväl på tjänstemannaplanet som på det politiska planet.
Gemensamt med SL har ett särskilt tillgänglighetsprojekt startat
under 2008. Färdtjänsten kommer under första halvåret 2009
överföras till SL förutom myndighetsutövningen. (Budgetbeslut)
Färdtjänstens verksamhet utvecklas ständigt. De administrativa
kostnaderna övervägs alltid vid verksamhetsförändringar.
Organisationen sågs över senast under slutet av 2007, varvid de
administrativa resurserna reducerades. Et av syftena med
överföringen av färdtjänsten till SL är att få bort onödig
administration.

15

16

17

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Jämställdhet
Flickor och pojkar, kvinnor och män ska
X
Färdtjänsten verkar i alla sammanhang för en jämställd och
behandlas individuellt och utifrån sina behov
rättvis färdtjänst. En konsekvensbeskrivning avseende
och få tillgång till alla landstingets
jämställdhet görs i beslutsunderlag där det är relevant.
verksamheter på jämlika villkor.
Könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett
verksamhetsperspektiv och åtgärder ska
föreslås vid behov.

X

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet - Miljö
Färdtjänsten får i uppdrag att utreda möjligheter
X
att övergå till biodiesel på alla specialfordon.

All personalrelaterad statistik är könsuppdelad. Även
resenärsrelaterad statistik är könsuppdelad i Färdtjänstens
datalager.

Förvaltningen deltar i ett nätverk om bränslen i SLL:s
transportgrupp.

Regionplane- och trafikkontoret
Nr Uppdrag
1

Säkra värden för framtida behov

2

Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom strategiska
områden

3

Vidareutveckla en flerkärnig rumslig struktur med
täta stråk

4.

Stärk sammanhållningen

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört
Ett omfattande arbete har bedrivits för att säkerställa och
utveckla regionens kultur, natur och vattenmiljöer. En
särskild studie med bred förankring kring energi och
klimatfrågorna pågår. I samverkan med kommuner och
samordnande organ identifieras brister och behov av
insatser och mark för anläggningar (energi,
avfallsanläggningar m.m.).

X

X

Ett arbete har gjorts inför samrådsförslaget till RUFS 2010
med att ta fram underlag för beslut om investeringar inom
områdena bostäder, transporter och utbildning. En studie av
den långsiktiga efterfrågan på högre utbildning har
slutförts. Bostadsmarknadsläget har analyserats och
förberedelsearbete för investeringsplaneringen har pågått
under hela året.
Förberedelser pågår för att sätta igång ett arbete med ett
särskilt handlingsprogram kopplat till RUFS 2010 kring de
regionala stadskärnorna i Stockholms region. Ett arbete
pågår i samverkan med Stockholms stad där
förutsättningarna analyserats för en tätare
bebyggelsestruktur med goda stadsmiljökvalitéer.

X

X

Underlag har tagits fram bl.a. om hur invånarna
konsumerar kultur och hur de deltar i kulturlivet och om
socialt kapital i utvecklingsplanering. En kartläggning av
regionens landmärken har genomförts och en översikt görs
om mötesplatser i litteraturen om Stockholm. Ett underlag
har också tagits fram om hur regionen ska hållas samman
fysiskt i syfte att ha en gemensam arbets- och

bostadsmarknad.
5.

Frigör livschanser

X

X

6

Utveckla idéer och förnyelseförmåga

X

X

7

Storstadspolitik och EU: strukturfonder

X

X

8

Kommunikationsplan för samrådsperioden hösten
2008

X

Tillsammans med flera aktörer i regionen har flera underlag
har tagits fram för de åtaganden som finns redovisade i
RUFS 2010. Bl.a. en har en studie gjorts av hur europeiska
regioner arbetar mot diskriminering och för att ta tillvara
mänskliga resurser.
Ett samarbete med flera av regionens aktörer har inletts
med inriktning på universitet och högskolor i regionala
innovationssystem. Projektet Innovationsplats StockholmUppsala har avslutats under hösten. Denna fråga liksom
frågan om den regionala näringspolitiken har stort utrymme
i samrådsförslaget.

Storstadspolitiken har under året bl.a. bedrivits inom ramen
för Nuteks storstadspolitiska program. I samrådsförslaget
till RUFS 2010 redovisas särskilt och sammantaget de
åtaganden som kräver statens medverkan för att
förverkligas. Kontoret har deltagit och kommer att fortsätta
att delta i arbetet med att få still stånd strategiskt viktiga
projekt för den regionala utvecklingen där EU:s
strukturfonder är viktiga verktyg.
En övergripande aktivitets- och kommunikationsplan togs
fram och genomfördes under höstens samrådsperiod kring
RUFS 2010. Ett stort antal aktiviteter genomfördes för att
stödja remissinstansernas arbete. Det stora antalet remissvar
indikerar att kommunikationsarbetet varit framgångsrikt.

Kulturnämnden
Nr Uppdrag 2008

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

Under 2008 utreds möjligheten att starta ett
växthus för kultur-, närings- och
forskningsverksamhet.

X

I enlighet med landstingsfullmäktiges uppdrag
beräknar kulturnämnden att en inkubatorsverksamhet
kommer att starta under 2009.

2

Minst 60 % av de externa stöden skall nå
målgruppen barn och unga

X

3

Ett nytt hälsopedagogiskt stöd ska införas.

X

72 procent av nämndens totala kostnader för kulturoch föreningsverksamhet har under 2008 använts till
verksamhet som kommer barn och unga till del.
2008 inrättades ett nytt stöd till hälsopedagogisk
kulturverksamhet med en budget på 5 mnkr.

Uppdrag kvar från 2007
1

Utreda förutsättningarna att överföra Film
Stockholm till annan huvudman.

X

2

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

3

Beställa en extern utvärdering av projektet
”Kultur i vården och vården som kultur”

X

KUN har överlämnat ärendet om avknoppning för
beslut till landtingsstyrelsens allmänna utskott i
enlighet med de riktlinjer för hantering av
avknoppningar som landstingsfullmäktige antog i
mars 2008.
Circonova överfördes till Studiefrämjandet i Norra
Storstockholm fr o m den 1 april 2008.
Utvärderingen godkändes av KUN i maj 2008 och
överlämnades till landstingsfullmäktige i
delårsrapporten.

