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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna delårsbokslut per den 31 augusti och årsprognos för 2013

att

som svar på landstingsstyrelsens uppdrag om prognosdifferens mot
Karolinska Universitetssjukhuset hänvisa till rapporteringen i detta
tjänsteutlåtande

att

fordran mot Capio Geriatrik AB från april 2010 på 525 020 kronor
med fakturanummer 869401 avseende lokalkostnad vid Dalens
sjukhus avskrivs och belastar 2013 års resultat för geriatrik

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Det bokförda resultatet per augusti 2013 redovisar ett överskott på 847
miljoner kronor att jämföra med motsvarande period 2012 som redovisade
ett överskott på 830 miljoner kronor. Det prognostiserade ekonomiska
resultatet per den 31 december 2013 visar ett överskott på 150 miljoner
kronor.
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Behovet av vård ökar i takt med att befolkningen i Stockholms län fortsätter
att öka. För att möta det ökande behovet av hälso- och sjukvård har vårdval
införts inom flera verksamhetsområden under 2013. En ny lättakut har
öppnats vid Danderyds sjukhus.
De senaste åren har stora ansträngningar gjorts för att korta väntetiderna
och därmed öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. En värdemätare
av tillgängligheten är den statliga stimulansersättningen Kömiljarden som
månatligen utbetalas till landsting som möter tillgänglighetskraven enligt
denna. Under de åtta första månaderna 2013 har Stockholms läns landsting
varje månad uppfyllt resultatkraven för att ta del av Kömiljarden avseende
mottagningsbesök. När det gäller behandling har Stockholms läns landsting
klarat resultatkraven under två månader.
I Landstingsfullmäktiges budgetbeslut för 2013 fick Hälso- och
sjukvårdsnämnden i uppdrag att utifrån godkänd inriktning i
Framtidsplanen besluta om utveckling inom ett antal områden. Samtliga
har redovisats i rapporten ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården – andra
steget i genomförandet” som behandlades och godkändes av
Landstingsfullmäktige i juni 2013 i samband med beslutet om budget 2014.
Uppdragen redovisas också sammanfattningsvis i detta delårsbokslut.
Det bokförda resultatet per augusti 2013 redovisar ett överskott på 847
miljoner kronor att jämföra med motsvarande period 2012 som redovisade
ett överskott på 830 miljoner kronor. Det prognostiserade ekonomiska
resultatet per den 31 december 2013 visar ett överskott på 150 miljoner
kronor. Det ekonomiska resultatet för hela 2012 redovisade ett överskott på
429 miljoner kronor. Av de prognostiserade avvikelserna mot budget kan
noteras:
•
•
•
•

•

För somatisk specialistvård beräknas ett överskott med 130 miljoner
kronor. Överskottet beror främst på lägre volymer än planerat vid
Karolinska universitetssjukhuset
För geriatrisk vård beräknas underskott med 140 miljoner kronor
främst beroende på ökade kostnader för ASiH (Avancerad sjukvård i
hemmet) på grund av fler inskrivna patienter än budgeterat
För läkemedel beräknas ett överskott på 125 miljoner kronor
För primärvård prognostiseras underskott med 13 miljoner kronor
främst beroende på primärvårdsrehabilitering som visar underskott
med 45 miljoner kronor vilket delvis balanseras med överskott i
andra delar inom vårdgrenen.
För tandvård beräknas överskott med 5 miljoner kronor.
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•

För övriga verksamheter inklusive budgeterad reserv för ökade
kostnader enligt Framtidsplanen för Hälso- och sjukvården
beräknas sammantaget ett överskott på 43 miljoner kronor.

Budget för 2013 har ett kostnadsökningsutrymme med 3,9 procent.
Kostnadsökningstakten per den 31 augusti 2013 har varit 3,1 procent och
prognosen för 2013 är 3,6 procent. Kostnadsökningen 2012 var 4,1 procent.
Vårdkonsumtionen ökar inom samtliga verksamhetsområden i jämförelse
med 2012, men ökningstakten är generellt lägre än tidigare år och mindre
än befolkningsökningen.
♦ Jämfört med 2012 har det totala antalet läkarbesök i öppenvården
per den 31 augusti 2013 ökat med 1,4 procent. Prognosen per
den 31 december 2013 innebär en ökning mot 2012 med 1,6 procent
vilket är 2,3 procent lägre än budget för 2013.
♦ Antalet vårdtillfällen inom sluten vård har ökat med 0,7 procent
jämfört med motsvarande period 2012. Prognosen per den 31
december 2013 innebär en ökning mot 2012 med 0,6 procent vilket
är 0,3 procent lägre än budget för 2013.
Utredning av differens
I tertialrapporten per april förelåg en landstingsintern differens mellan
prognoserna för Hälso- och sjukvårdsnämnden och Karolinska
Universitetssjukhuset. Karolinska Universitetssjukhusets prognostiserade
intäkter från Hälso- och sjukvårdsnämnden översteg Hälso- och
sjukvårdsnämndens prognostiserade kostnader mot Karolinska
Universitetssjukhuset med 300 miljoner kronor.
Med anledning av detta beslöt Landstingsstyrelsen vid behandlingen av
tertialrapporten att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen
för Karolinska Universitetssjukhuset att i samråd analysera antagandena
för intäkter och kostnader i syfte att eliminera differensen, samt att
återkomma till landstingsstyrelsen med en återrapportering i samband med
delårsrapporteringen.
Som svar på uppdraget kan förvaltningen informera om att differensen i
delårsbokslutet per augusti har reducerats till 154 miljoner kronor.
Förvaltningen har i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset
analyserat differensen och konstaterat att återstoden av differensen har två
huvudorsaker. Den ena avser olika bedömningar hur produktionen under
resterande månader kommer att utveckla sig, där förvaltningen bedömer
att produktionen fortsätter i samma omfattning som hittills med en liten
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ökning under hösten medan Karolinska gör en bedömning om en större
produktionsökning. Den andra delen avser ersättning för ökade
genomsnittsvikter (så kallad poängglidning) där förvaltningen har räknat
med ersättningar i enlighet med avtalet på högst 0,5 procent medan
Karolinska Universitetssjukhuset räknat med 1,5 procent. Dessa delar kan
tillsammans beräknas till cirka 90 miljoner kronor. Skiljaktiga prognoser
för vårdval förlossning förklarar ytterligare 15 mkr av differensen. Slutligen
har förvaltningen troligen räknat för högt på avräkning för ersättningar för
kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel, cirka 34 miljoner kronor, som
kan komma att minska differensen.
Avskrivning av fordran
Avskrivning av fordran som överstiger 100 000 kronor skall enligt
reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutas av Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
I samband med tidigare upphandling av geriatrisk vård vid Dalens sjukhus
uppstod oklarheter i vem som skulle ansvara för nyttjandet av lokaler på
plan 4 under en övergångsperiod, SLSO eller Capio Geriatrik AB.
Diskussioner har pågått i flera år utan att en lösning har hittats. Faktura
ställdes i april 2010 ut till Capio som inte anser sig ha betalningsansvar och
har inte betalat fakturan. Då det saknas dokumentation som klargör
betalningsansvar anser SLL juridik att det inte finns tillräcklig juridisk
grund att driva frågan vidare. Därför föreslår förvaltningen att fordran mot
Capio Geriatrik AB enligt fakturan avskrivs och att kostnaden 525 020
kronor belastar resultatet för geriatrik för 2014.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Gaunitz
Avdelningschef
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Sammanfattning
Delårsbokslutet för 2013 visar på fortsatt goda resultat hälso- och sjukvården.
Befolkningen i Stockholms län fortsätter att öka, vilket leder till ett ökat behov
av hälso- och sjukvård.
I Landstingsfullmäktiges budgetbeslut för 2013 fick Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att, utifrån godkänd inriktning i Framtidsplan för hälso- och
sjukvården, besluta om utveckling inom ett antal områden. Samtliga har redovisats i rapporten ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården – andra steget i
genomförandet” som behandlades och godkändes av landstingsfullmäktige i
juni 2013 i samband med beslutet om budget 2014. Uppdragen redovisas också
sammanfattningsvis i detta delårsbokslut.
Den första januari 2013 tog Stockholms läns landsting, på uppdrag av CeHis,
över ansvaret från Inera AB för drift, förvaltning och utveckling av de nationella
invånartjänsterna inom ramen för 1177. En sammanläggning kommer att ske av
Stockholms läns landsting invånartjänst Vårdguiden och den nationella invånartjänsten 1177. Vårdguidens webbplats integreras med 1177.se, och under
hösten lanseras den nya webbplatsen ”1177 Vårdguiden”.
En ny lättakut startade den 15 april 2013 på Danderyds sjukhus. Lättakutens
öppethållandetider är 08:00- 22:00 alla dagar året runt och har kapacitet för
cirka 15 000 patienter årligen. SLSO ansvarar såväl för lättakuten som den yttre
triageringen till sjukhusets akutmottagning.
En övergripande inriktning är att all hälso- och sjukvård där så är lämpligt ska
omfattas av vårdval. I januari 2013 trädde de första avtalen inom vårdval inom
Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och specialiserad palliativ slutenvård i
kraft. Sedan starten har antalet patienter inskrivna i ASiH nästan fördubblats.
Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om införande av
vårdval inom allergologi, ryggkirurgi och ortopedi.
De senaste åren har stora ansträngningar gjorts för att korta väntetiderna och
därmed öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. En värdemätare av tillgängligheten är den månatliga statliga stimulansersättningen Kömiljarden som
utbetalas till landsting som möter tillgänglighetskraven enligt denna. Under de
åtta första månaderna 2013 har Stockholms läns landsting varje månad uppfyllt
resultatkraven för att ta del av Kömiljarden avseende mottagningsbesök. När
det gäller behandling har Stockholms läns landsting klarat resultatkraven under
två månader.
Under 2012 erhöll Stockholms läns landsting 65 miljoner kronor för uppfyllelse
av flertalet av kraven i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) benämnd Patientsäkerhetsmiljarden. Under 2013
fortsätter arbetet med förbättrad patientsäkerhet, bland annat genom uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner, fortsatt implementering av Handlingsprogram - Vårdrelaterade infektioner, fortsatt införande av Nationell Pati-
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entöversikt (NPÖ) och aktiviteter för att minska antibiotikaförskrivningen. I
enlighet med nya krav i Patientsäkerhetsmiljarden för 2013 har alla sjukhus,
geriatriska kliniker samt större delen av psykiatrin sedan januari 2013 kontinuerligt mätt överbeläggningar på slutenvårdsavdelningarna och rapporterat in
mätvärden till den nationella databas som SKL har skapat.
4D är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och läkemedelsindustrin kring fyra diagnoser; artriter (ledinflammation),
bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt. Därutöver är informatik en central del i
4D-projektet. Projektet startade under 2013 och väntas pågå till 2017. De första
delleveranserna väntas under hösten 2013 från några av projekten.
Det bokförda resultatet per augusti 2013 redovisar ett överskott på 847 miljoner
kronor att jämföra med motsvarande period 2012 som redovisade ett överskott
på 830 miljoner kronor. Det prognostiserade ekonomiska resultatet per den 31
december 2013 visar ett överskott på 150 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet 2012 redovisade ett överskott på 429 miljoner kronor. Av de prognostiserade avvikelserna mot budget kan noteras:
•

För somatisk specialistvård beräknas ett överskott med 130 miljoner
kronor. Överskottet beror främst på lägre volymer än planerat vid Karolinska universitetssjukhuset.

•

För geriatrisk vård beräknas underskott med 140 miljoner kronor främst
beroende på ökade kostnader för ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet)
på grund av fler inskrivna patienter än budgeterat.

•

För läkemedel beräknas ett överskott på 125 miljoner kronor.

•

För primärvård prognostiseras underskott med 13 miljoner kronor
främst beroende på primärvårdsrehabilitering som visar underskott med
45 miljoner kronor vilket delvis balanseras med överskott i andra delar
inom vårdgrenen.

•

För psykiatri beräknas nollresultat. För tandvård beräknas överskott med
5 miljoner kronor.

•

För övriga verksamheter inklusive budgeterad reserv för ökade kostnader
enligt Framtidsplanen för Hälso- och sjukvården beräknas sammantaget
ett överskott på 43 miljoner kronor.

Budget för 2013 har ett kostnadsökningsutrymme med 3,9 procent. Kostnadsökningstakten per den 31 augusti 2013 har varit 3,1 procent och prognosen för
helåret 2013 är 3,6 procent, att jämföra med 2012 då kostnadsökningen var 4,1
procent.
Vårdkonsumtionen ökar inom samtliga verksamhetsområden i jämförelse med
2012, men ökningstakten är generellt lägre än tidigare år och mindre än befolkningsökningen.
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♦ Jämfört med 2012 har det totala antalet läkarbesök i öppenvården per
den 31 augusti 2013 ökat med 1,4 procent. Prognosen per den 31 december 2013 innebär en ökning mot 2012 med 1,6 procent vilket är2,3 procent lägre än budget för 2013.
♦ Antalet vårdtillfällen inom sluten vård har ökat med 0,7 procent jämfört
med motsvarande period 2012. Prognosen per den 31 december 2013 innebär en ökning mot 2012 med 0,6 procent vilket är 0,3 procent lägre än
budget för 2013.
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1 Uppföljning av mål och
uppdrag för hälso- och sjukvården
Målet för hälso- och sjukvården är, enligt hälso- och sjukvårdslagen, en god
hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. De övergripande målen för
god vård innebär att, utifrån behov, ge en patientfokuserad vård i rimlig tid som
är säker, kunskapsbaserad, ändamålsenlig, jämlik och effektiv och som bidrar
till ett förbättrat hälsoläge bland länets invånare.
Hälso- och sjukvården i Stockholms län ska utmärkas av hög kvalitet och helhetssyn kring patienten. Landstingsfullmäktige har, i policydokumenten Vård i
dialog och Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting
fastställt gällande riktlinjer. Patient och närstående ska ges ett värdigt omhändertagande och gott bemötande samt visas omtanke och respekt. Vidare ska
hälso- och sjukvårdens resurser användas på ett effektivt sätt och verksamheten
ska ständigt förbättra och utveckla sina resultat. Effekter av förebyggande, utredande och behandlande åtgärder ska utvärderas och bedömas. Resultaten ska
göras tillgängliga för befolkningen. Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig
och befolkningen i länet ska vara nöjd med och ha tillit till den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som bedrivs i länet.

1.1 Lång- och kortsiktiga mål
Landstingsfullmäktige har satt upp två långsiktiga mål för hälso- och sjukvården
i Stockholms läns landsting:
■

Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården

■

En ekonomi i balans

För att styra verksamheterna i riktning mot de långsiktiga målen har ett antal
kortsiktiga mål brutits ned från de långsiktiga målen. Följande kortsiktiga mål
har brutits ned från det långsiktiga målet ”Förbättrad tillgänglighet och kvalitet
inom Stockholms läns landsting”:
-

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

En ledande tillväxtregion
God ekonomisk hushållning
Stolta medarbetare
Hållbar miljö

De kortsiktiga målen följs upp kontinuerligt med hjälp av indikatorer som visar
graden av måluppfyllelse.
Nöjda medborgare
Medborgarna ska ha ett stort förtroende för hälso- och sjukvården och tillgängligheten ska vara god. Målet om nöjda medborgare mäts i den så kallade Vårdbarometern genom följande indikatorer:
■ Andelen av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka
Andelen medborgare som hade stort förtroende för vården vid vårens mätning
2013 var 58 procent. 2012 var andelen 65 procent för helåret. I 2013 års mätning har fler personer valt alternativet ”varken eller” jämfört med tidigare år.
2013 valde 32 procent detta alternativ jämfört med 27 procent 2012. Andelen
som har litet förtroende för vården har legat stabilt de senaste åren. Resultatet
av mätningen i Stockholms län följer den trend som kan ses nationellt.
Nöjda patienter
Målet om nöjda patienter innebär att ansvara för att en kvalitativ god vård ges
till länets invånare. Nöjda patienter mäts genom följande indikatorer ur husläkarmottagningarnas årliga patientenkät och telefontillgänglighetsmätning:
■ Andelen patienter som efter besök på husläkarmottagning skulle rekommendera mottagningen till andra ska öka

Andelen patienter som 2012 uppgav att de skulle rekommendera mottagningen
till andra var 71 procent. Även 2011 var andelen 71 procent.
■ Antal patienter inom husläkarverksamheten som fått rådgivning kring levnadsvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska
successivt öka

I mars 2013 började man inom husläkarverksamheten registrera åtgärdskoder,
så kallade KVÅ-koder, när man ger olika typer av rådgivning kring levnadsvanor. Denna registrering tillsammans med delar ur patientenkäterna kommer i
bokslutet för 2013 att utgöra underlag för en redovisning av omfattningen av
rådgivningen och en bedömning av om omfattningen ökat under denna första
mätperiod. Perioden från mars till augusti är dock för kort för att göra en relevant bedömning, särskilt som den stora delen av underlaget utgörs av den registrering som bara pågått under sex månader.
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Ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården
Patienterna ska ha rätt att välja vårdgivare. Därför ska mångfalden av vårdgivare öka och vårdval ska stegvis införas inom fler områden i hälso- och sjukvården. Ökad valfrihet och mångfald mäts genom indikatorn:
■ Antal vårdvalsområden med fri etablering för vårdgivare ska öka
I tabellen nedan redovisas de vårdområden där upphandling i enlighet med
LOV har genomförts och inom vilka områden utveckling av sådan upphandling
pågår. Godkänt förfrågningsunderlag (FFU) innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om krav och regler för införande av vårdval med fastställt
datum för när avtalen kan komma i gång.

VÅRDOMRÅDEN DÄR UPPHANDLING
ENLIGT LOV HAR BESLUTATS

VÅRDOMRÅDEN UNDER
UTVECKLING FÖR VÅRDVAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FFU utarbetas

Analyser pågår

Barnavårds–
central

Höft- och
knäprotesoperationer

Obstetrisk
ultraljuds–
mottagning

Allmän
barn- och
ungdomstandvård

Primärvårds–
rehabilitering

Avancerad
sjukvård i
hemmet
(ASiH)

Patienter med

Allmän kirurgi

Barnmorskemottagning/mödravårdscentral

Kataraktoperationer

Specialist–
tandvård för
barn och
ungdomar

Primär
hörselrehabilitering

Specialiserad
gynekologisk
vård

Specialiser-ad
palliativ
slutenvård

Neurologi

Internmedicin

Fotsjukvård

Förlossnings–
enheter

Planerad
specialiserad
rehabilitering
inom neurologi, onkologi
och lymfödem

Specialiserad
ögonsjuk–
vård i
öppenvård

Specialiserad
hudsjukvård i
öppenvård

Allergologi

Klinisk neurofysiologi

Obesitasbehandling

Husläkarverksamhet
med basal
hemsjukvård

Ögonbottenfotografering, ingår
från 2012 i
vårdval
ögonsjukvård

Vaccination

Tandreglering för barn
och ungdomar

Ryggkirurgi

Reumatologi

Psykosociala insatser

Läkarinsatser i
särskilda
boenden för
äldre

Vaccination
pandemi,
upphörde
2010

Specialiserad
öron-, näsoch halssjukvård i öppenvård

Ortopedi

Urologi

Endoskopi

Logopedverksamhet

Specialiserad
sjukgymnastik
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Likvärdig behandling av alla invånare
Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting ansvarar för att länets invånare behandlas likvärdigt och individuellt, att ingen diskrimineras på grund av
kön, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder eller
andra individuella egenskaper och att alla invånare har samma möjlighet att få
tillgång till den vård som landstinget ger. Därför ska:
■ Könsuppdelad statistik analyseras ur ett verksamhetsperspektiv och nyckeltal
för jämställdhet och jämlikhet ska utvecklas och användas

Könsuppdelad statistik analyseras ur ett verksamhetsperspektiv regelbundet
varje år vid årets slut och redovisas i årsbokslutet. Därför sker ingen redovisning
i detta delårsbokslut.
■ Alla belägg för ojämlik behandling eller diskriminering av något slag leda till
förslag på åtgärder med uppföljning

Ojämlik behandling eller diskriminering inom vården följs upp på olika sätt.
Den viktigaste funktionen för detta är Patientnämnden dit patienter, anhöriga
och personal kan vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården.
Patientnämnden har etablerat rutiner för att analysera inkomna ärenden utifrån
olika bevakningsområden som till exempel diskriminering.
Under första halvåret 2013 inkom 17 ärenden till Patientnämnden där anmälaren upplevt sig diskriminerad. Den grund som anmälarna angivit för diskriminering var sexuell läggning, etnicitet, alkoholism eller ålder. Utredningarna
ledde till olika typer av åtgärder såsom att vårdenheten som anmälts åtog sig att
arbeta vidare med värdegrund, förbättrade rutiner vid undersökning och dokumentation av patienterna. Några ärenden överfördes till Socialstyrelsen eller
den nyetablerade Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vissa ärenden avskrevs när tillräckliga belägg inte fanns för att anta att diskriminering förekommit. Rent generellt kan sägas att antalet anmälningar om diskriminering är
få i förhållande till totala antalet anmälningar till Patientnämnden.
God ekonomisk hushållning
Stockholms läns landsting ska ha en ekonomi i balans. För att uppnå och upprätthålla detta över tid krävs att samtliga verksamheter i landstinget uppvisar en
god ekonomisk hushållning med tilldelade resurser.
■ En ekonomi i balans
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat 2012 visade ett överskott med 429 miljoner kronor. 2011 gav ett överskott med 497 miljoner kronor. Helårsprognosen
för resultatet för 2013 indikerar ett överskott med 150 miljoner kronor för 2013.
Stolta medarbetare
Landstinget ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som förmår rekrytera,
utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare är av stor betydelse för att de långsiktiga målen uppnås.
Stolta medarbetare följs upp genom indikatorn:
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■ Medarbetarindex, som är det samlade värdet för koncernen, ska öka
I Stockholms läns landstings medarbetarenkät uppmättes medarbetarindex till
72 för 2012. Året innan var medarbetarindex 75 i motsvarande mätning.
Hållbar miljö
För miljöarbetet i Stockholms läns landsting finns mätbara mål i det av landstinget beslutade miljöpolitiska programmet Miljöutmaning 2016, som gäller
från 2012 till 2016. Målen fokuserar på klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete. Insatserna påverkar både den externa miljön och även
invånarnas hälsa, patienterna, medarbetarna samt landstingets ekonomi. Därför ska:
■ Samtliga nämnder och styrelser arbetar för att uppfylla målen i landstingets
miljöprogram

Samtliga beslut som fattas av nämnder och styrelser som hanterar hälso- och
sjukvårdsfrågor innehåller ett avsnitt som behandlar miljökonsekvenser av beslutet.
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2 Befolkningsutveckling
Folkmängden i Stockholms län uppgick vid halvårsskiftet 2013 till 2 144 862
individer, se tabell nedan. Befolkningen ökade därmed med 17 856 individer
eller 0,8 procent under det första halvåret 2013. Det är i nivå med befolkningsökningen de senaste åren. För helåret 2013 pekar det dock mot en något lägre
ökning än vad helårsprognosen i slutet av 2012 implicerade.
Av befolkningsökningen första halvåret utgjorde flyttningsnettot, det vill säga
till länet inflyttade personer minus från länet utflyttade personer, den största
delen. Flyttningsnettot uppgick till 10 586 personer. Av de som inflyttade till
länet kom 14 procent från andra delar av Sverige och övriga från andra länder.
Återstoden av befolkningsökningen bestod av skillnaden mellan födda och döda
i länet, vilket resulterade i ett födelseöverskott på 7 079 personer.
Folkmängd
i Stockholms län 30 juni
2013
2 144 862

Befolkningsökning
1 jan – 30 juni 2013,
antal individer
+17 856

varav
flyttningsnetto
+10 586

varav
födelseöverskott
+7 079

Folkmängd i Stockholms län 30 juni 2013 och befolkningsförändringar 1 januari - 30 juni 2013

Snabbast befolkningstillväxt första halvåret i länet, och även i hela landet, hade
Sundbyberg med 2 procent. Andra kommuner i länet med snabbare befolkningstillväxt än genomsnittet var Sigtuna (1,3 procent), Upplands Väsby (1,1
procent) och Sollentuna (1,0 procent). Befolkningstillväxten i Norrtälje kommun var lägst i Stockholms län, med en ökning om 0,2 procent.
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3 Framtidsplan för
hälso- och sjukvården
Landstingsfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 14 till 15 juni 2011
inriktningen för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting.
Därmed beslutades genomförandet av Framtidsplanen, ett program som bedrivs i flera faser utifrån fastställda målbilder för 2015 och 2025. Framtidsplanens inriktning har bekräftats i landstingsfullmäktiges budgetbeslut för såväl
2012 som 2013.
Arbetet ska under 2013 och 2014 inriktas på nedanstående strategiområden:
■ Ökad tillgänglighet utifrån behov med individen som utgångspunkt
■ Ett hälsofrämjande förhållningssätt
■ Förbättrat omhändertagande nära patienten
■ Nära samverkan mellan husläkarmottagningar och övrig specialistvård
■ Förstärkning av vårdutbudet utanför akutsjukhusen
■ Renodling av akutsjukhusens verksamhet
■ Integrering av psykiatrisk vård och somatisk vård
■ Särskilt uppdrag till Karolinska universitetssjukhuset
■ Utveckling av eHälsotjänster och informationshantering
■ Stärkt styrning och uppföljning
■ Värdeskapande forskning och utveckling utifrån patientperspektiv
Uppföljning av prioriterade områden med sikte på att förändra
vårdutbudet med sikte på måluppfyllelse 2018
Förslag till kapacitet och verksamhetsinnehåll vid nybyggda Nya Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna (NKS) fastställdes av landstingsfullmäktige i juni
2013. Underlag till beslutet var ärendet Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna (LS 1304-0528).
Q-huset (Astrid Lindgrens barnsjukhus) bedömdes utgöra en viktig resurs för
barnsjukvården och forskning och utbildning under omstruktureringsfasen när
NKS successivt ska tas i bruk, och även åren därefter.
Fullmäktige beslöt
att

godkänna inriktningen av verksamhetsinnehåll 2018 för Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt Huddinge
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att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i samråd med Karolinska Institutet fortsätta processen kring
verksamhetsinnehåll och profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska Solna

att

med ändring av tidigare beskriven inriktning besluta att N-kvarteret 1 ska användas till vårdstödjande verksamheter samt FoUU-verksamheter vid Karolinska
Universitetssjukhuset Solna

Som en följd av beslutet pågår detaljanalys av följdeffekter på det övriga sjukvårdssystemet.
Uppföljning av prioriterade områden avseende kompetensförsörjning och utbildning
En modell för framtida kompetensbehov håller på att utvecklas och rutiner för
en effektiv styrning av kompetensförsörjningen i hela hälso- och sjukvården tas
fram. Det pågår också ett arbete med att ta fram en modell för hur den kliniska
utbildningen ska förändras. Förutsättningarna för verksamhetsförlagd utbildning kommer att ändras i och med att mer öppen- och slutenvård kommer att
bedrivas utanför akutsjukhusen. Dessutom innebär subspecialisering och profilering att vårdgivare, som tidigare hade ett brett vårdutbud, inte självständigt
kan erbjuda studenterna en tillräckligt bred utbildning.
En särskild kommunikationsplan kommer att utarbetas för att säkerställa att
chefer och medarbetare i vården blir delaktiga i förändringar relaterade till
Framtidsplanen.
Uppföljning av prioriterade områden avseende forskning
Under det gångna året har arbetet med att utveckla specialistvården utanför
akutsjukhusen påbörjats på Sabbatsbergs sjukhus. Innehåll och uppdrag för
sjukhuset har analyserats och diskuterats vid ett flertal tillfällen med olika vårdgivare. Arbetet ligger till grund för fortsatt utveckling av motsvarande verksamheter på andra sjukhus.
Den vård som kan bedrivas utanför akutsjukhusen är sådan vård som kräver
tillgång till delar av – men inte alla – akutsjukhusets kompetenser och resurser.
För att utföra så avancerad vård krävs att den lokaliseras till ett mindre antal
sjukhus. Förutsättningar skapas för att vårdgivare som verkar här har kompetens och resurser att ta emot aktuella patientgrupper. Det är ett nära och aktivt
kunskapsutbyte med akutsjukhusen, med viss rotation av personal, för att säkra
en kontinuerlig kompetensutveckling. Det finns goda möjligheter till utbildning,
forskning och utveckling. Varje sådant sjukhus har en nära samverkan/ett partnerskap med minst ett akutsjukhus kring dessa frågor.
Traditionellt sett sker en stor del av utbildningen och forskningen vid akutsjukhusen och framför allt vid Karolinska Universitetssjukhuset. När allt mer vård
kan bedrivas utanför akutsjukhusen påverkar det förutsättningarna för forskning, utbildning och utveckling. Ett ökat fokus behövs på kopplingen mellan
forskning, innovation och medicinsk utveckling. En innovationsstrategi och
1

”N-kvarteret” är nuvarande thoraxbyggnaden
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handlingsplan tas fram under 2013. Med denna som underlag intensifieras arbetet under 2014. Avtal och ersättningssystem utformas så att de stödjer de
uppdragen.
Uppföljning av prioriterade områden avseende investeringar i hälsooch sjukvården
Utifrån den demografiska utvecklingen och utveckling av de medicinska behandlingsmöjligheterna har vårdbehovet prognosticerats för de kommande åren
i den så kallade vårdutbudskartan. Investeringarna planeras utifrån antaganden
om nödvändig vårdkapacitet för att möta vårdbehovet och en ambition att eftersträva så stor flexibilitet som möjligt.
Utgångspunkten är att utveckla den nuvarande infrastrukturen för att stödja
vårdutbudsplaneringen i enlighet med Framtidsplanen. Baserat på denna planering innehåller den tioåriga investeringsplanen investeringar i lokaler och
utrustning för hälso- och sjukvården på sammanlagt 27,7 miljoner kronor från
2014 till och med 2023, exklusive kostnader för OPS-avtalet för NKS.
Återrapportering av Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag avseende Framtidsplanen
I samband med Landstingsfullmäktiges behandling den 11 till 12 juni av budgetbilagan ”Framtidsplanen – andra steget i genomförandet ” återrapporterades
de uppdrag som gavs till Hälso- och sjukvårdsnämnden i juni 2012 och som var
del av slutlig budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013. Nedanstående tabeller visar hur uppdragen och återrapporteringen såg ut.
Beslut

Åtgärder

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa och utveckla alla vårdavtal för att stödja inriktningen på utvecklingen
i enlighet med LS 1109-1229.

Förslag ingår i Framtidsplanen andra steget

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla den specialiserade sjukvården utanför akutsjukhusen och därvid utreda hur olika sjukhus kan ges särskilda profiler och inriktningar i enlighet med LS 1109-1229

Förslag ingår i Framtidsplanen andra steget

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla ersättningssystem och vårdvalsmodeller för att stödja utvecklingen
av sjukvården utanför akutsjukhusen i enlighet med LS 11091229

Förslag ingår i Framtidsplanen andra steget

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med
Karolinska Institutet, andra berörda högskolor och universitet
samt berörda vårdgivare utveckla inriktning och utformning av
forskningen i nätverkssjukvården med beaktande av den omfattande utbyggnaden av sjukvården utanför akutsjukhusen i
enlighet med LS 1109-1229

Förslag ingår i Framtidsplanen andra steget

(Beslut 2012, att-sats nr 41)
Ärende: Utveckla vårdavtal

(Beslut 2012, att-sats nr 42)
Ärende: Utveckla den specialiserade vården utanför akutsjukhusen

(Beslut 2012, att-sats nr 43)
Ärende: Utveckla ersättningssystem och vårdvalsmodeller

(Beslut 2012, att-sats nr 44)
Ärende: Forskning och utbildning
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Beslut

Åtgärder

(Beslut 2012, att-sats nr 45)
Ärende: Alternativa lokallösningar

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att med såväl kommuner och andra aktörer och intressenter undersöka alternativa
lösningar på lokaler för sjukhus i enlighet med LS 1109-1229
(Beslut 2012, att-sats nr 46)
Ärende: Utbyggnad av geriatrisk vård
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inleda utbyggnad av
geriatriska vårdplatser över länet i syfte att möta kommande behov och därvid beakta att geriatrisk vård vid Karolinska Huddinge tills vidare ska behållas i enlighet med LS 1109-1229
(Beslut 2012, att-sats nr 47)
Ärende: Se över strukturen på rehabiliteringen
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att se över strukturen
för rehabilitering i enlighet med LS 1109-1229
(Beslut 2012, att-sats nr 48)
Ärende: Utveckla stödjande vård
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om utveckling av vårduppdrag för stödjande vård i enlighet med LS 11091229
(Beslut 2012, att-sats nr 49)
Ärende: Utveckla den prehospitala vården
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla en prehospital styrning som stödjer NKS och övriga vårdgivares uppdrag i
enlighet med LS 1109-1229
(Beslut 2012, att-sats nr 50)
Ärende: Utveckla uppdraget för barnklinikerna
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utifrån föreslagen
inriktning utveckla uppdraget vid akutsjukhusens barnkliniker i
enlighet med LS 1109-1229
(Beslut 2012, att-sats nr 51)
Ärende: Utveckla psykiatrins slutenvård
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utifrån psykiatrins
behov planera framtida och andra slutenvårdsenheter i enlighet
med LS 1109-1229
(Beslut 2012, att-sats nr 52)
Ärende: Förändringar i vårdutbudet
att fastslå inriktningen av förändringar i vårdutbudet fram till år
2018 i enlighet med LS 1109-1229
(Beslut 2012, att-sats nr 53)
Ärende: tioårig investeringsplan
att fastslå den föreslagna inriktning av investeringar i lokaler och
utrustning för hälso- och sjukvården som anges i den tioåriga
investeringsplanen i enlighet med LS 1109-1229
Dnr: LS 1208-1029 (att-sats nr: 65)
Ärende: Fortsatt arbete
att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
att fortsatta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälsooch sjukvården enligt föreslagen inriktning i enlighet med LS
1109-1229
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4 Styrning av hälso- och
sjukvården
Styrningen av hälso- och sjukvården sker genom avtal med vårdgivarna, genom
att ta till vara och utveckla kunskap till stöd för hälso- och sjukvården och genom kommunikation och dialog med vårdgivare och medborgare.

4.1 Decentraliserad och kunskapsstyrd hälsooch sjukvård
Utveckling av kunskapsstöd för effektiv och evidensbaserad vård inom Stockholms läns landsting har genomförts enligt plan. Samordning av avtals- och
kunskapsstyrning av vården utvecklas fortlöpande. Arbetet med att implementera nyligen framtagna nationella riktlinjer avseende hälsofrämjande metoder
och rörelseorganens sjukdomar, i vilket förebyggande av osteoporotiska frakturer ingår, pågår enligt plan. Ett regionalt vårdprogram för funktionella magtarm besvär hos barn har presenterats.
Regionala vårdprogram och beslutsstöd för psykiatri och beroendevård publiceras på webbplatsen psykiatristod.se. Antalet vårdprogram på webbplatsen ökar
stadigt och besöksantalet per månad de senaste sex månaderna har varit i snitt
5 000 besök per månad. viss.nu (Vårdinformation i Stor-Stockholm), ett webbaserat medicinskt och administrativt beslutsstöd för i första hand primärvården i
Stockholms läns landsting, har i nuläget cirka 54 000 besökare per fyraveckorsperiod. Under första delen av 2013 har ett antal vårdprogram uppdaterats och
sex nya vårdprogram har publicerats. Planering pågår för integrering av
elektronisk remisshantering i Viss.
Inom området klok och evidensbaserad läkemedelsanvändning har planenligt
omfattande utbildningsinsatser genomförts, samt vidareutveckling av beslutsstödet för läkemedelsanvändning janusinfo.se. Janusinfo.se har 70 000 besök
per månad. Se vidare avsnitt 5.13.
Arbete sker enligt de program och förslag till förbättringar som har tagits fram
inom ramen för projekt 4D. Etableringen av de olika projekten inom 4D har
dock tagit något längre tid än beräknat. 4D är ett samarbetsprojekt mellan
Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och läkemedelsindustrin kring
fyra diagnoser; artriter (ledinflammation), bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt.
Förutom de medel som Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har
anslagit till projektet har även andra utvecklingsinitiativ kopplade till 4D erhållit forskningsanslag från företag, vilket på sikt kommer att ytterligare stödja utvecklingen på området.
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4.2 Olika avtalsformer
Utveckling av avtal
När nya avtal tecknas, nya vårdval införs eller upphandlingar planeras måste
dessa utformas efter de förändringar av vården som följer av Framtidsplanen.
Nya avtal måste vara flexibla på sådant sätt att strukturer som behöver förändras inte är fastlåsta, samtidigt som stabila förutsättningar finns för vårdgivare
och beställare. När avtal med vårdgivarna tecknas sker det utifrån följande lagar:
■ Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval
■ Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar
■ Lag om läkarvårdsersättning (LOL) och Lag om ersättning för sjukgymnastik (LOS),

används för ersättningsetablering av läkare och sjukgymnaster som arbetar enligt statliga taxan

Med den vård som drivs av landstinget i egen regi och som inte omfattas av
vårdval tecknas direktavtal.
Vårdval
Vårdval införs successivt inom allt fler vårdområden. Inriktningen är att all vård
där det är lämpligt ska omfattas av vårdval. Se avsnitt 1.1 för en redovisning av
de totalt 27 vårdområden som idag omfattas av vårdval och inom vilka områden
utveckling av vårdval pågår.
Upphandlingar
För vårdområden där vårdval inte är lämpligt är upphandlingar enligt LOU den
metod som används om vårdavtal ska tecknas med privata vårdgivare.
I tabellen på nästa sida redovisas arbetet med upphandlingar hittills under
2013.
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Verksamheter med start under 2013

Senare start av verksamhet

Basal hemsjukvård kvällar och nätter i
Nacka och Värmdö

Vårdguidens telefonitjänster

Bröstdiagnostiska tjänster

Genomfört med driftstart 2013-05-01

Avtal tecknat med

Utredningsarbete pågår

driftstart 2013-09-02

Geriatrisk vård vid sjukhusen i Nacka,
Bromma, Löwenströmska och Nynäshamn

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

Genomfört med driftstart 2013-05-01

Tilldelningsbeslut fattat. Överprövning
pågår

Lokal öppen barn- och ungdomspsykiatrisk vård Botkyrka

Uppsökande verksamhet för munhälsobedömningar och för utbildning av omvårdnadspersonal inom tandvården

Genomfört med driftstart 2013-05-01

Utvärdering pågår

Lokal öppen barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Rinkeby - Kista och Spånga
– Tensta

Insatser för förskolebarn med autism
Arbete med förfrågningsunderlag pågår

IT-plattform för användning i ambulanssjukvården (FRAPP)
Beslut av HSN om anbudsinbjudan i september 2013
Ortopedteknisk verksamhet
Tilldelningsbeslut fattat av HSN i september 2013

Genomfört med driftstart 2013-05-01
Psykiatrisk öppenvård för sydvästra
Stockholm

Specialiserad mottagning för goda levnadsvanor

Genomfört med driftstart 2013-05-01

Tilldelningsbeslut planerat till november
2013

Psykiatrisk öppenvård, integrerad med
beroendevård för Järfälla och Upplands Bro

Språktolkservice
Arbete med förfrågningsunderlag pågår

Genomfört med driftstart 2013-05-01
Verksamhet vid hjälpmedelcentral
Avtal tecknat med driftstart 2014-02-03
avseende ett objekt.
Överprövning pågår avseende ett objekt
Geriatrisk vård vid sjukhusen i Dalen och
Handen
Arbete med förfrågningsunderlag pågår
In vitro fertilisering (IVF)
Utredningsarbete pågår
Intensivträning barn och ungdomar med
rörelsenedsättning
Nytt FFU planerat till HSN nov 2013
(se LOV-tabell)
Bild och funktionstjänst inom radiologi
Arbete med förfrågningsunderlag pågår
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4.3 Beskrivningssystem
För att kunna följa förekomsten av hälsa och sjukdom i befolkningen behövs väl
utvecklade beskrivningssystem. Beskrivningssystemen kan användas för utveckling av ersättningsmodeller och som underlag för forskning, kvalitetsuppföljning och metodutveckling. Ersättningsmodellerna bygger på beskrivningssystemen och bidrar till en förbättrad styrning av hälso- och sjukvården.
Under 2013 har en successiv implementering av nationella beskrivningssystem
skett vid revidering av och införande av nya vårdvalsområden. För att underlätta möjligheterna till att lämna KPP 2-data från vårdgivarna finns ett antal
produkter upphandlade för att kunna vara dessa behjälpliga med att skapa KPPdata. Det är verktyg för validering, kvalitetssäkring och matchning av data, analys och rapportering av detaljerad patientdata, totalkostnadsfördelning och produktkalkylering samt verksamhetsbaserad produktionsplanering och budgetering. Produkterna är kostnadsfria för de vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting.
I samarbete med Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Region Skåne
startade under våren 2013 ett arbete med att utveckla öppenvårds-DRG samt
framtagande av ett nationellt regelverk för rapportering av vårdkontakter.

4.4 Ersättningsmodeller
Utveckling av värdebaserade ersättningssystem fortsätter i samverkan med Socialdepartementet samt ett antal andra landsting. Stockholms läns landsting
ansvarar för utvecklingen av värdebaserade ersättningssystem inom vårdområdena ryggkirurgi, förlossningsvård samt höft- och knäledsplastikoperationer. I
vårdval ryggkirurgi har en värdebaserad beskrivnings- och ersättningsmodell
utvecklats. Denna bygger på ersättning för vårdepisoder och är en vidareutveckling av ersättningsmodellen i vårdval höft- och knäledsplastikoperationer.
Utöver paketpris och garantikrav med kostnadsansvar för komplikationer ingår
justerad ersättning för patientblandningen som tar hänsyn till patientens specifika vårdbehov samt ersättning för hälsoutfall. Syftet med modellen är att möjliggöra för vårdgivaren att bättre integrera vårdprocessen och utveckla vården
för att få ett så gott hälsoutfall och så nöjda patienter som möjligt med så liten
resursförbrukning som möjligt.
Ett antal ersättningsmodeller inom vårdvalsområdena har reviderats, till exempel ersättningsmodellen för husläkarverksamheten. Denna innehåller nu ersättning för vissa åtgärder som registreras enligt KVÅ 3, avseende patienter med
stora vårdbehov, hälsofrämjande arbete och fortbildningsinsatser.

2
3

Kostnad Per Patient
Klassifikation av vårdåtgärder enligt Socialstyrelsens riktlinjer
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Ett samarbetsprojekt pågår med fem husläkarmottagningar för att beskriva eHälsotjänster inom provtagning och ordination.

4.5 Kvalitetsuppföljning
Öppna jämförelser underlättar för patienterna att göra kunskapsbaserade val av
vårdgivare, bidrar till vårdens kvalitetsförbättringar och ökar den demokratiska
insynen i vårdens resultat. På 1177 Vårdguiden har det publicerats resultat från
patientenkäter, väntetider och telefontillgänglighetsmätningar. Inom vårdområdena kataraktoperationer och förlossning har det dessutom publicerats medicinska kvalitetsindikatorer och behandlingsresultat. Under 2013 har samtliga
tidigare publicerade uppgifter uppdaterats. Inom husläkarverksamheten har
nya indikatorer avseende läkemedel, hälsosamtal och diabetes publicerats.
Inom gynekologi samt höft- och knäprotesoperationer har resultat från patientenkäter publicerats tillsammans med väntetider.
Stockholms läns landsting deltar i den nationella utvecklingen av öppna jämförelser som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Årligen redovisar SKL publikationen Öppna jämförelser där landstingen
jämförs med varandra. Den nästkommande publiceringen är planerad till hösten 2013 och beräknas omfatta cirka 160 indikatorer vilket innebär en reducering av antalet redovisade indikatorer. I jämförelse med tidigare år har några
indikatorer tagits bort, andra är nya och några är justerade.
QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum har under våren 2013 utökat och utvecklat sin verksamhet vidare. Totalt 16 nationella kvalitetsregister är nu anslutna till QRC, som fått anslag även som nationellt Registercentrum. QRC har
inlett samarbete med andra Registercentra, liksom med det nationella kansliet
för kvalitetsregister. Under 2013 pågår arbete med journalmallar i TakeCare för
stroke och hjärtsjukdomar samt motsvarande för bröstcancer. En ramavtalsupphandling av IT-stöd för utveckling och drift av kvalitetsregister har inletts.

4.6 Avtalsuppföljning
Uppföljning och granskning ska säkerställa att vårdgivaren fullgör sitt uppdrag
enligt lagar och avtal.
En strategi för systematisk uppföljning och granskning har tidigare tagits fram
med därtill hörande handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder utifrån
den fastställda strategin. Utifrån handlingsplanens intentioner fortsätter arbete
med bland annat risk- och konsekvensanalyser med lokala handlingsplaner för
uppföljning och granskning. Dokumentationen av uppföljning och granskning
utvecklas kontinuerligt. Dokumentation som görs vid löpande avtalsuppföljning
utgör underlag vid eventuella tvister med vårdgivare som inte levererat enligt
avtal. En god insyn för allmänhet och media i hur uppföljning och granskning
sker skärper kraven på tydlig hantering.
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Under första halvåret 2013 har ett arbete inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen påbörjats med bland annat översyn och utveckling av de interna operativa processer där avtalsuppföljningsprocessen ingår.
I avtalen med akutsjukhusen sker uppföljning av ett antal kvalitetsindikatorer.
Urvalet följer den nationella utvecklingen på området. I 2013 års avtal finns 38
kvalitetsindikatorer i avtalen varav 11 med målnivå. Akutsjukhusen redovisar
resultaten av indikatorerna den sista februari 2014. Av den totala ersättningen
utgår två procent för resultat av kvalitetsindikatorer.
Revisioner
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med olika typer av revisioner. Revisionerna gör det möjligt att genomföra en mer detaljerad granskning och uppföljning av särskilda verksamheter än den vanliga avtalsuppföljningen medger.
Under 2013 har hittills revision av sex vårdgivare avslutats. I ett fall görs anmälan till inspektionen för vård och omsorg, En genomlysning av akutsjukhusens
akutmottagningar, exklusive Södertälje och Norrtälje, har genomförts och resultat väntas under hösten 2013.
Vidare har planering och förberedelser genomförts inför en revision under hösten 2013 av 15 slumpvis utvalda husläkarmottagningar. Syftet med revisionen är
att granska mottagningarnas följsamhet till gällande regelsystem för registrering av utförd vård.

4.7 Styrning av patientflöden och stöd i vårdprocessen
En effektiv och tillgänglig vård med god kvalitet kräver att patienten får rätt
vård på rätt plats i rätt tid. Vårdstrukturen ska vara välkänd av alla aktörer. Patienten ska ha möjlighet att välja vårdgivare utifrån sina behov och förutsättningar och vara med och påverka sin vård. För att uppnå en effektiv användning
av vårdens kompetenser och resurser och där patienterna lätt hittar rätt i vården bedrivs arbete enligt nedanstående strategier.
Enhetliga termer och begrepp
Termer och begrepp som rör vårdens alla delar måste fastställas och konsekvent
användas i hälso- och sjukvården, såväl externt som internt. En underlagsrapport ”Termer och Begrepp” har tagits fram och ett projektdirektiv är under utarbetande för att säkerställa uppdraget.
Fortsatt utveckling av stödsystem för remisser och vårdprogram
Arbetet för att tillgängliggöra viss.nu som stödsystem vid remisskrivning fortgår
enligt plan. Arbetet beräknas vara färdigställt i november 2013. Förväntade effekter av arbetet är en minskning av felaktiga och ofullständiga remisser med
minskade väntetider för patienten som följd.
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Utveckla hänvisningsverktyg
1177 Vårdguiden med dess kanaler är patienternas första ingång till vården. Här
finns information, rådgivning och hjälp till kontakt med hälso- och sjukvården,
dygnet runt året om. Genom den kommande sammanläggningen med 1177
skapas möjligheter till ytterligare utveckling av denna tjänst. Under 2013 har ett
arbete för att lägga samman Vårdguiden och 1177 bedrivits.
Stöd till grupper med stora och återkommande vårdbehov
Projektet Aktiv hälsostyrning 4, där vårdcoacher hjälper patienter med stora och
återkommande behov, har gett många positiva erfarenheter. Under 2013 har
förberedelser genomförts för att utvidga projektet till patienter med psykiatriska
behov, se bilaga 5.
Incitament för att minska återinläggningar
Det händer att patienter som skrivits ut från akutsjukhus efter kort tid måste
läggas in igen. I samarbete med husläkare, geriatrik, ASiH och kommunernas
vård och omsorg kan detta med hjälp av god planering ofta undvikas. Under
första halvåret 2013 har ett pilotprojekt genomförts på fyra somatiska slutenvårdskliniker i Stockholms län. Syftet med projektet har varit att utvärdera och
initiera implementering av en standardiserad utskrivningsprocess för att förebygga återinskrivningar. Den standardiserade processen består av tre steg: 1)
Identifiering av patienter med förhöjd risk för akut återinläggning 2) Förstärkt
information i form av skriftlig, muntlig information samt 3) Telefonuppföljning
efter utskrivning inom 48 till 72 timmar. Implementering av utskrivningsprocessen har påbörjats på några av de deltagande klinikerna och uppföljning av
pilotprojektet kommer att ske under hösten 2013.
Utveckling av eHälsotjänster för patienter
Olika eHälsotjänster har utvecklats och förädlats för invånare, patienter och
vårdgivare under 2013, se vidare avsnitt 5.3.
En förutsättning för att uppnå önskade styreffekter på patientflödena är att invånare, patienter och vårdgivare tar del av de eHälsotjänster som finns tillgängliga. Efterfrågan på invånarkonton för tillgång till eHälsotjänsterna via Mina
Vårdkontakter ökar stadigt. Antalet invånare med konto har ökat med cirka
65 000 per år sedan 2010 och trenden håller i sig även under 2013. Täckningsgraden i befolkningen (andel invånare som har ett invånarkonto) uppgår nu till
18 procent. Vid jämförelse med snittet för riket (13 procent) är täckningsgraden
i Stockholms län är god.
Antalet vårdenheter anslutna till Mina Vårdkontakter uppgår till cirka 1 000.
Täckningsgraden bland vårdgivarna bör öka om önskade effekter av eHälsotjänsterna ska förverkligas.

4

Aktiv hälsostyrning (AHS) är ett tillfälligt, individanpassat stöd som utförs av en specialutbildad sjuksköterska, även kallad vårdcoach. Se vidare avsnitt 5.10.2
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5 Inriktning 2013 (20142015) för utveckling av
hälso- och sjukvården
5.1 En lätt nåbar och tillgänglig vård för alla
invånare
Uppföljning av prioriterade områden avseende tillgänglig vård
för alla invånare
Under budgetperioden 2013 till 2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktigt och har därför prioriterats:
■ Öka tillgänglighet till somatisk specialistvård på och utanför akutsjukhusen
■ Utveckla ett samlat remittentstöd i syfte att styra remisser till optimal vårdnivå
■ Stärka patientens tillgång till information om rättigheter och valmöjligheter
inom vården

Öka tillgängligheten till somatisk specialistvård på och utanför akutsjukhusen
I avtalen för akutsjukhusen finns krav på tillgänglighet i enlighet med vårdgarantin. Akutsjukhusen har även ett uppdrag att informera patienterna om vårdgarantin. Vidare utfaller vite med 500 kronor per patient och 30-dagarsperiod
för väntande till nybesök och 1 000 kronor för väntande till behandling (åtgärd/operation) för varje patient som stått i kö utöver vårdgarantins gränser.
Om en patient vänder sig till vårdgarantikansliet och erhåller vård hos annan
vårdgivare enligt dess försorg, debiteras akutsjukhusen den faktiska kostnaden
för den vården.
Flera vårdgivare utanför akutsjukhusen har arbetat med att kvalitetssäkra sina
väntelistor och detta har gett positiva resultat. Antalet som har väntat på mottagningsbesök och på behandling inom somatisk specialistvård har minskat betydligt under de senaste åren. För ytterligare redovisning av tillgängligheten,
bland annat Kömiljarden, se bilaga 2.
Antal telefonsamtal till vårdgarantikansliet uppgick till knappt 7 400 samtal till
och med 31 augusti 2013. Det innebär att samtalen under perioden januari till
augusti 2013 har minskat med cirka 1 400 samtal jämfört med motsvarande
period 2012.
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Antal vårdgarantiärenden till och med augusti 2013 var cirka 3 100. Det innebär
att antalet vårdgarantiärenden har minskat med 1 100 ärenden jämfört med
motsvarande period 2012.
Antal patienter och vårdgivare från Stockholm som vänt sig till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att åberopa planerad vård i annat landsting är oförändrat, det vill säga cirka 1 800 ärenden under perioden januari till augusti 2013.
Antal remisser som skickats till Stockholm från andra landsting gällande planerad vård hos privata vårdgivare utanför akutsjukhus har ökat med 700, från 2
100 remisser till 2 800 remisser, varav den största delen är ortopedi.
Utveckla ett samlat remittentstöd i syfte att styra remisser till optimal vårdnivå
Elektronisk remisshantering har utvecklats, vilket möjliggör att remisser kan
sändas mellan olika vårdgivare oavsett vilket journalsystem man använder. Ett
arbete med att integrera ett remittentstöd för elektroniska remisser i viss.nu 5
har påbörjats och kommer att fortgå under hösten.
Stärka patientens tillgång till information om rättigheter och valmöjligheter inom vården
Under början av 2013 avslutades en informationskampanj om patientens rättigheter som bland annat innehöll information om vårdgaranti, valfrihet och
Vårdguiden. Kampanjen riktades främst till unga vuxna (18 till 34 år). Den bestod också av en bredare information till länets invånare om vårdgarantikansliet
och dess verksamhet. Kampanjen utvärderades under första kvartalet 2013. Utvärderingen visade bland annat att tidningen Vårdguiden är den kanal som har
störst genomslag, att riktad distribution av foldrar är lika effektiv som annonsering, att man når många personer via annonsering på internet och att 96 procent av länet invånare känner till Vårdguiden. Resultatet kommer att ligga till
grund för kommande kampanjer om patientens rättigheter.
Under hösten 2013 kommer både 1177 Vårdguiden och Vårdgivarguiden att
lanseras. Planering pågår för att synkronisera kommunikationen om patienten
rättigheter med lanseringen av de två webbplatserna.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården för alla invånare
Hbt-policyn
Under 2013 har en webbutbildning om hbt-frågor tagits fram. Under 2014
kommer vårdgivare att erbjudas utbildning och kompetenshöjning avseende
hbt-policyn.

5

viss.nu är ett webbaserat medicinskt och administrativt beslutsstöd för primärvården i Stockholms läns
landsting
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5.2 Patientsäkerhet
Uppföljning av prioriterade områden inom patientsäkerhet
Under budgetperioden 2013 till 2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktigt och har därför prioriterats:
■ Fortsätta arbetet för att klara kraven i överenskommelsen mellan staten och
SKL - Patientsäkerhetsmiljarden

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

Fortsätta arbetet för att klara kraven i överenskommelsen mellan
staten och SKL
Arbetet med den nationella patientsäkerhetssatsningen avrapporteras årligen
den 30 september till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. Socialdepartementet gör sedan tillsammans med
SKL en bedömning av de inkomna rapporterna och i vilken mån respektive
landsting klarat kraven. De landsting som klarar samtliga grundläggande krav
och ett eller flera prestationskrav får i december månad samma år sin ersättning
från SKL. I december 2012 erhöll Stockholms läns landsting 65 miljoner kronor
för 2012 års arbete.
Grundläggande krav för 2013
Samtliga vårdgivare ska ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet
med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), som trädde i kraft den 1 januari
2011. Lagen anger att berättelsen ska vara upprättad senast den 1 mars året efter. Stockholms läns landsting har utarbetat en mall som stöd för skrivning av
patientsäkerhetsberättelsen och vårdgivarna har erbjudits handledning/utbildning under våren 2012 samt under 2013. Drygt 200 patientsäkerhetsberättelser har hämtats in från vårdgivare inom samtliga verksamhetsområden. En översiktlig genomgång av inkomna berättelser visar på behov av fortsatt utbildning och stöd. Inför arbetet med patientsäkerhetsberättelser 2013
kommer vårdgivarna att erbjudas fortsatt utbildning. Kravet förväntas uppfyllas.
Stockholms läns landsting ska delta i den nationella patientenkäten för primärvården, vilket också sker.
Stockholms läns landsting ska ha upprättat en eller flera handlingsplaner för
patientsäkerhetskulturen. Handlingsplanerna ska innehålla mål för patientsäkerhetskulturen och visa på patientnytta. Utifrån dessa planer ska förbättringsarbete bedrivas inom landstinget. Utgångspunkten ska vara resultatet av genomförda mätningar av patientsäkerhetskulturen, samt dokumenterad utvärdering av det redan påbörjade förbättringsarbetet inom patientsäkerhetsområdet.
Kravet förväntas uppfyllas.
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Landstinget ska arbeta systematiskt med strukturerad journalgranskning
för att identifiera skador/vårdskador. Under 2013 ska arbetet bedrivas såväl på
sjukhus- som kliniknivå. Arbetet pågår enligt plan och kravet förväntas uppfyllas.
Landstinget ska ha anslutit sig till Nationell Patientöversikt (NPÖ) och visa på
bred användning av NPÖ. NPÖ innebär att vårdgivare, med patientens samtycke, ska kunna kan läsa journalinformation som upprättats hos andra vårdgivare. Informationsutbytet avser vårdgivare både inom och utom landstinget.
Utarbetande av tekniska lösningar som stödjer informationsutbytet samt information till verksamhetschefer i vården, patienter och allmänhet pågår. Under
året har anpassningar gjorts inom Stockholms läns landsting för att visa upp
ytterligare två informationsmängder. Införandet av NPÖ har fokuserat på att de
stora vårdgivarna i länet ska visa upp information och i dagsläget är Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO), St Eriks ögonsjukhus och Capio St Görans sjukhus anslutna. I september 2013 planerar Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Capio närsjukvård att vara klara med sin
anslutning. Ersta Diakoni är klara för att läsa information och användningen
förväntas öka i takt med att flera av de stora aktörerna visar upp sin patientinformation. Om allt fortgår enligt plan uppfylls de kriterier som angetts för målet.
Prestationskrav 2013
Stockholms läns landsting mäter följsamheten till Basala hygienrutiner och
klädregler på minst 80 procent av alla avdelningar på alla akutsjukhus inom
slutenvården. Följsamheten ska vara minst 70 procent. Mätningarna sker genom SKL:s punktprevalensmätningar två gånger per år. Även om resultaten
förbättrats finns en risk att målnivån inte uppnås för 2013.
Stockholms läns landsting ska verka för ökad följsamhet till Lokala behandlingsrekommendationer avseende vanliga infektioner i öppenvården, minska
sin överförskrivning av antibiotika samt påvisa att minst 50 procent av vårdenheterna inom primärvården försett sina förskrivare med en översikt av deras personliga förskrivning. Ett omfattande arbete pågår med både informations- och kommunikationsinsatser till befolkning och vårdgivare. Arbetet samordnas av landstingets STRAMA-grupp och sammanställning för 2013 redovisas
september månad.
Inom Stockholms läns landsting ska 75 procent av alla slutenvårdsavdelningar
ha dokumenterade rutiner för utskrivningsinformation och ha påbörjat ett förbättringsarbete utifrån detta.
Stockholms läns landsting mäter förekomst av trycksår på minst 80 procent av
alla avdelningar på alla akutsjukhus inom slutenvården, exklusive barn och
rättspsykiatri. Landstingen ska även ha uppdaterat sin motsvarande handlingsplan eller handlingsplaner och utifrån dessa bedriva ett förbättringsarbete avseende förekomst av trycksår.
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Under 2013 har alla sjukhus, geriatriska kliniker samt större delen av den psykiatriska vården kontinuerligt mätt överbeläggningar på slutenvårdsavdelningarna enligt fastställd rutin. De har rapporterat in mätvärden till den nationella databas som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har. Detta i enlighet med kravet i överenskommelsen för 2013. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens roll har varit att stödja vårdgivarna i deras rapportering och kvalitetssäkringsprocess. Från och med mars 2013 har resultat på landstingsnivå samt
för akutsjukhusen publicerats på landstingets hemsida varje månad. Det som
publiceras är föregående månads resultat. En förstudie för möjligheten till
automatisering av mätningen har inletts av SLL IT.
Landstinget ska ha påbörjat arbetet med att införa IT-stödet Infektionsverktyget.
Infektionsverktyget ska vara ett stöd i arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen. Inom Stockholms läns landsting pågår ett projekt för införandet,
som planeras att starta under september månad. Därmed uppfylls kravet.
Genomföra Handlingsprogram – vårdrelaterade infektioner
Under första halvåret 2013 har arbetet med att implementera Handlingsprogram – vårdrelaterade infektioner fortsatt. Målsättningen är att förekomsten
av VRI 2015 ska ha minskat till 9,2 procent, vilket var 2011 års riksgenomsnitt
vid SKL:s dåvarande punktprevalensmätning. En första utvärdering har gjorts
under våren 2013 baserad på vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser, se bilaga
3.
Följa upp och genomföra utredning av kostnadsytterfall, inklusive
utarbeta förslag till ersättningsmodell
Utveckling av incitament för att minska kvalitetsbristkostnader pågår inom flera
avtalsområden, till exempel inom akutsjukhusavtalen, höft- och knäledsplastikoperationer och kataraktoperation. Flera vårdgivare använder metoden strukturerad journalgranskning som en del i arbetet med att identifiera kvalitetsbristkostnader, även inom gruppen kostnadsytterfall.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende patientsäkerhet
Patientsäkerhetskommittén
Patientsäkerhetskommittén har under första delen av 2013 regelbundet träffats.
Under våren har det förberedande arbetet inför utformningen av en webbbaserad patientssäkerhetsutbildning varit aktuellt, ett arbete som fortsätter under hösten med sikte på lansering första kvartalet 2014. Planeringen av Patientsäkerhetsdagen 2013 pågår.
TUFF
Projektet trycksår, undernäring och fall – förebyggande (TUFF) har under
2013 fortsatt breddats utanför akutsjukhusen till geriatriska kliniker och den
kommunala hälso- och sjukvården. Antalet deltagande enheter i TUFF-projektet
växer och vid en tidigare uppföljning framkom att satsningen är känd av 50 procent av all vårdpersonal. Av svaren framgår också att vårdpersonalen har mer
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kunskap och handlingsbenägenhet samt att de får bättre stöd från sin ledning.
TUFF-projektet har även uppmärksammats av högskolor och gymnasiala utbildningsenheter som börjat använda TUFF-projektets material i sina utbildningsprogram.
Övrigt
För att säkerställa tillgång till vårdhygienisk expertis i vården har avtal tecknats
med alla akutsjukhus, de flesta geriatriska kliniker samt en del privata specialister. Avtal har även tecknats med de flesta vårdboenden inom den kommunala
vården, såväl landstings- som kommunalt drivna samt privata verksamheter.
Den tidigare införda webbutbildningen får stadigt ökat antal användare.
Införandet av Trygghetskvitto för säkrare utskrivning av patienter från akutsjukvården har efter oklarheter kring sekretesslagstiftning nu återupptagits.
Inom Regionalt Cancercentrum (RCC) pågår ett omfattande processarbete som
syftar till att skapa säkrare och för patienten tydligare vägar genom sin sjukdom.

5.3 eHälsa och strategisk IT
Uppföljning av prioriterade områden inom eHälsa och strategisk IT
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktigt och har därför prioriterats:
■ Samlad och aktuell information om vårdutbudet görs tillgängligt för patienter,
invånare och vården

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

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

Samlad och aktuell information om vårdutbudet görs tillgängligt för
patienter, invånare och vården
En grundförutsättning för att de system, tjänster och verktyg som nämns i avsnitt 4.7 ska fungera, är att de har tillgång till aktuell och uppdaterad information om vårdutbudet. Det kan beskrivas som att det finns en gemensam kärna
av utbudsinformation som behöver göras åtkomlig för dessa system och tjänster.
En förstudie har genomförts under våren 2013 för att identifiera vilka informationsmängder som krävs för att skapa en samlad bild över vårdutbudet. En första
insikt som förstudien resulterat i, är att en utvidgning av antalet intressenter
måste göras. Därför har finansiären/beställaren adderats till de ursprungliga
intressenterna patienter, invånare och vården.
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Vidare resulterade förstudien i en begrepps-, informations- och målmodell
kring vårdutbudet. Detta material ligger till grund för det fortsatta arbetet med
att tydliggöra informationens innehåll, strukturer, ansvarsfördelningar och tekniska lösningar. För att tillgodose behovet av utbudsinformation innan detta
utvecklingsarbete har slutförts säkras lösningar i det korta perspektivet.
Fortsätta utveckla utbudet och funktioner för invånartjänster för
förbättrad tillgänglighet, delaktighet och effektivitet
En mängd satsningar och tjänster har färdigutvecklats under perioden för att
bidra till de övergripande målsättningarna. EU-kommissionen utsåg bland annat den nya svenska invånartjänsten Mitt vårdflöde till en av de bästa innovationslösningarna i hela EU. Genom att integrera Vårdguiden och det nationella
konceptet 1177 har utveckling och förvaltning av eHälsotjänster kunnat användas effektivare och skapa mer nytta för invånare och patienter. Exempel på
tjänster som färdigutvecklats under perioden:
-

-

Guidningen i och till vården har förbättrats genom att tjänsten ”Hitta och jämför vård”
på 1177 Vårdguiden har genomgått kvalitetsförbättringar.
Ett breddinförande förbereds av tjänster som tidigare testats i pilotdrift. Till exexempel
att kunna följa remisstatus, en formulärtjänst som ger vårdgivarna möjlighet att automatiskt skicka ut formulär och blanketter till patienter samt att få svaren rakt in i journalsystemen. En prenumerationstjänst där patienter kan lagra ner patientinformation,
såsom vaccinationer, till det personliga hälsokonto som kommer att utvecklas nationellt.
Fler mottagningar inom reumatologin har anslutit sig till Mina vårdkontakter vilket bidrar till att fler patienter själva kan initiera provtagning och läsa sina provsvar.
Fortsatt anslutning av fler tidböcker där invånare själva kan boka och omboka tider på
sin vårdmottagning.
Stöd för att vårdgivare ska kunna skicka elektroniska kallelser till patient från tidsbokningstjänster i Mina Vårdkontakter.
Möjligheter att kunna logga in med mobiltBankID i Mina vårdkontakter vilket möjliggör större och bredare användning av tjänsterna via mobilen.
Tillgång till nya tjänster i Stockholm via Mina vårdkontakter, bland annat ansökan om
Färdtjänsttillstånd och beställning av tolk för invånare med hörselnedsättning.

Möjliggöra och stimulera till införande av nationellt framtagna lösningarna i samarbete med andra aktörer
Följande komponenter har utvecklats av Stockholms läns landsting på den nationella öppna integrationsplattformen:
•
•
•
•
•

Säkerhet: som gör att patienten kan anonymt dela ut sin patientbundna information till olika appar och e-tjänster
Index: som håller reda på vilka vårdgivare en viss patient varit hos. Detta effektiviserar sökning efter relevant patientinformation.
Processtöd: komponenten ser till att information från flera lokala källor presenteras på ett holistiskt sätt i rätt kronologisk ordning.
Termstöd: Harmoniserar termer enligt nationell standard
En verktygslåda: som möjliggör och beskriver för nya grupper av utvecklare
hur man använder den öppna plattformen för att ta fram innovativa lösningar
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Även nationella specifikationer över hur information kan utbytas mellan olika
system har tagits fram inom följande informationsmängder; remisstatus, vårdkontakt, vårddokumentation, mödravårdsinformation och vaccinationer.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende eHälsa och
strategisk IT
Utöver de utvecklingsarbeten som nämnts ovan har en mängd andra tjänster
och satsningar utvecklats och genomförts.
Fyra beslutsstödstjänster för läkemedel har utvecklats i Janusfönster/Janusinfo:
•
•
•

•

En varningstjänst om läkemedelsbehandling till gravida respektive ammande kvinnor har utvecklats och färdigställts. Implementeringen och
användningen av tjänsten har gått enligt plan.
En annan varningstjänst som avser att identifiera och välja bort olämpliga läkemedel för äldre enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska
testköras. Ett pilotprojekt kommer att pågå under hösten 2013.
NjuRen är ett beslutsstöd för dosering av läkemedel hos patienter med
nedsatt njurfunktion. Utvärderingar under våren visade att NjuRen gör
läkaren uppmärksam på patientens njurfunktion samt en effektivisering
av handläggningstiden med ca 5 minuter per patient för äldre multisjuka
patienter.
Tjänsten Kön, genus och läkemedel ska stärka kunskapsstödet för könsoch genusaspekter vid läkemedelsbehandling. Projektet går enligt plan
och information kring cirka 50 läkemedelssubstanser släpps i oktober
2013.

Projektet med elektronisk överföring av remisser mellan vårdgivare med olika
journalsystem har försenats med cirka 5 månader på grund av leveransproblem
från TakeCare. Detta innebär att implementering förväntas starta under hösten.
Förvaltningen av Remittera (fristående webbverktyg för elektronisk överföring
av remisser) samt anpassning till de nationella e-remisstandarderna pågår enligt plan.
Arbete med att öka andelen elektronisk överförda sjukintyg har fortsatt under
det första halvåret. Försening av leveransen från journalsystemet TakeCare har
resulterat i senareläggning av pilotprojektet som annars var planerad till våren.
Planering för anslutning till nationella intygstjänsten har inletts under våren.
Vårdgivarguiden är under uppbyggnad där flera av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens webbplatser ska integreras. Lanseringen av webbplatsen kommer
att genomföras stegvis under en längre period.
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5.4 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och
smittskydd
Uppföljning av prioriterade områden inom hälsofrämjande
hälso- och sjukvård och smittskydd
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Genomföra prioriterade insatser enligt handlingsplanen för folkhälsa Handling för

hälsa 2012–2014, inklusive implementera Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder

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

Genomföra prioriterade insatser enligt handlingsplanen för folkhälsa Handling för hälsa 2012–2014, inklusive implementera Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Genomförandet av prioriterade insatser enligt Stockholms läns landstings handlingsplan Handling för hälsa 2012–2014 har fortsatt under året. Handlingsplanen innebåller 27 insatser, som var och en innebär en mängd åtgärder.
Huvudstrategierna i handlingsplanen är att arbeta för en mer hälsofrämjande
hälso- och sjukvård, att samverka kring hälsa med andra aktörer i Stockholms
län och att arbeta med kommunikation för att sprida kunskap till såväl professionella som befolkning. Arbetet ingår till stor del i uppdrag till tre centrumbildningar för folkhälsoarbete som under 2012 inrättades inom Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO). Avtal träffades i februari med SLSO om verksamheten
vid centrumbildningarna. Det innebär att de tre centrumbildningarna har övergripande ansvar att ge stöd till folkhälsoarbetet i landstinget. Rutiner för uppföljning av verksamheterna har etablerats.
Arbetet med att stödja implementeringen av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har fortsatt med etablering av samordningsprojektet Goda levnadsvanor. Projektet syftar till att stödja implementeringen av sjukdomsförebyggande metoder genom utveckling av besluts- och metodstöd, journalsystem och eHälsotjänster, fortbildning och kommunikation,
avtalsstyrning samt genom strukturerat processtöd till vårdenheter vid införandet av riktlinjerna. Den nya ersättningsmodell för husläkarverksamheten som
infördes den 1 mars 2013 innehåller bland annat en särskild ersättning för åtgärder enligt riktlinjerna när de utförs av distriktssköterska eller sjuksköterska
som har särskild tilläggsutbildning i samtalsmetodik och kunskap om de levnadsvanor åtgärden gäller.
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Implementering av Handlingsprogram övervikt och fetma 2010–2013 har fortsatt med prioritering mot barn och ungdomar samt en särskild satsning mot den
psykiatriska vården. I en utvecklingsstudie för att förbättra det preventiva arbetet mot övervikt och fetma, för målgrupper och individer med störst risk och
störst behov, är hälsovägledare verksamma på sju MVC och BVC. Handlingsprogrammet ska förlängas och föreslås gälla även åren 2014 till och med 2018.
En uppdatering av handlingsprogrammet har påbörjats.
Utbildningsinsatser och stöd till vårdgivare kring förskrivning av Fysisk aktivitet på recept (FaR) har fortsatt. Under 2012 identifierades i husläkarverksamheterna 44 000 patienter vara otillräckligt fysiskt aktiva, av dessa erbjöds
28 000 patienter åtgärd enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Andel erbjudna hälsosamtal till 75-åringar på länets husläkarmottagningar har
stadigt ökat sedan införandet och uppgick 2012 till 95 procent. Under tidsperioden januari till april 2013 har 22 procent av länets 75-åringar erbjudits ett
hälsosamtal av sin husläkarmottagning.
Inom vårdvalen primärvårdsrehabilitering och specialiserad sjukgymnastik ingår de förebyggande insatserna i basuppdraget. Både primärvårdsrehabilitering
och specialiserad sjukgymnastik använder sig av FaR som behandlingsalternativ
för att förebygga och behandla sjukdom, därtill utför de skade- och sjukdomsförebyggande insatser samt främjar levnadsvaneförändringar. Primärvårdsrehabilitering har även uppdraget att förebygga kost- och nutritionsrelaterade
problem. Som en del av uppföljningen av båda vårdvalen ingår även att ange
hur många patienter som förskrivits FaR, antal samtal om rökning som genomförts och journalförd dokumentation om patienters BMI (Body Mass Index).
Under 2013 förstärks stödet till hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser
inom primärvården genom att arbetet utvidgas till att omfatta sex vårdcentraler.
Under det första halvåret har vårdcentralerna tagit fram mål, analyserat behov,
kartlagt resurser i området, genomfört hälsodagar och promenadgrupper för
befolkningen samt samverkat med kommunerna, andra myndigheter, organisationer och föreningar. Den vetenskapliga utvärderingen av process och effekt har
påbörjats.
I arbetet med förverkligande av landstingets nollvision för självmord har det
suicidpreventiva modellprojektet Noll självmord i Stockholms län fortsatt. En
behovsinventering och samarbete har påbörjats med kommunerna Sundbyberg
och Solna. I samverkansgruppen med kommunerna deltar företrädare för psykiatri, primärvård, Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Intresset för projektet är stort och en ny grupp som ska ingå i undervisningen är
kriminalvården. I strategiarbetet att förverkliga nollvisionen för självmord har
också utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) fortsatt. Målgrupper är Försäkringskassan, kyrkan, elevhälsan, ungdomsmottagningar, Arbetsförmedlingen, fritidsverksamheter, arbetsgivarorganisationer, fackföreningar,
fastighetsförvaltare och allmänheten.
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Utvecklingen av det förebyggande arbetet för att motverka spridning av hiv,
sexuellt överförda infektioner och kring oönskade graviditeter fortsätter. Utbildningar för skol-, vård- och övrig personal som möter prioriterade målgrupper genomförs kontinuerligt. Under sommaren har en kampanj genomförts för
att främja kondomanvändning bland unga resenärer genom möjligheten att beställa hem kondomer. En kampanj har också genomförts för att erbjuda lättillgänglig hiv-testning till män som har sex med män. På uppdrag av Smittskyddsinstitutet har en nationell kampanj inför Klamydiamåndagen tagits fram. Befintliga metodmaterial har uppdaterats och kommer att finnas tillgängliga på
Lafas webbplats under hösten. I avvaktan på att den nationella SRHR-policyn 6
blir klar har arbetet med att ta fram en övergripande landstingsstrategi för sexuell hälsa skjutits fram till 2014.
Implementera Stockholms läns landstings Hbt-policy
Implementering av landstingets hbt-policy fortsätter. En webbaserad grundutbildning i hbt-frågor är klar och kommer att lanseras inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och till vårdgivare och andra landstingsanknutna verksamheter under hösten. Särskilda medel har avsatts för att ge stöd till vårdgivare
som vill öka sin hbt-kompetens och de första utbildningsinsatserna genomförs
under hösten, bland annat för BVC-personal och på Danderyds sjukhus. Ungdomsmottagningarna har fått fortsatt utbildning i hbt-frågor med särskilt fokus
på bemötande av transpersoner. Intresset för utbildningen är stort och ytterligare kurser genomförs under hösten.
Utveckla strategier för förbättrad smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar och multiresistenta bakterier
En arbetsgrupp med representanter från Smittskydd Stockholm, Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO), Södersjukhuset och Sesammottagningarna 7 har
sedan våren 2013 arbetat med att ta fram skriftliga rutiner vid smittspårning av
klamydia. Dokumentet ska ge en beskrivning av rutiner för sedvanlig smittspårning, juridisk bakgrund, sekretessfrågor, regler för dokumentation, anmälningsrutiner med mera. Det ska vara till stöd för verksamma inom smittspårning i
öppenvården, till exempel Sesammottagningar, ungdomsmottagningar och
vårdcentraler i det vardagliga arbetet med smittspårning. Dokumentet beräknas
bli färdigställt under sensommaren eller tidig höst. Det kommer då skickas på
remiss till kontaktpersoner inom verksamheterna.
I den nya ersättningsmodellen för husläkarverksamheterna som infördes i mars
2013 stärktes även incitament för smittspårning genom införandet av en särskild åtgärdsersättning.
Kvaliteten avseende dokumentation av smittspårning vid klamydia analyseras i
ett projekt vid Smittskydd Stockholm. Projektet innebär att ett antal utvalda
Sesammottagningar, ungdomsmottagningar, husläkarmottagningar och närakuter besöks för insamling av dokumentationsuppgifter på plats. Dessa analyseras
sedan. Planerandet har skett i samråd med SLSO under hösten 2012 och våren
6
7

SRHR=sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Särskilda mottagningar för sex- och samlevnadsfrågor/rådgivning
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2013. Alla vårdenheter är kontaktade och de första enheterna är redan besökta
under juni månad. Arbetet beräknas pågå under hela hösten.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård och smittskydd
En rapport med redovisningar från tio projekt som genomförts med medel ur
Stockholms läns landstings folkhälsoanslag och som slutfördes under 2012 har
publicerats.

5.5 Primär hälso- och sjukvård
Uppföljning av prioriterade områden inom primär hälso- och
sjukvård
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Anpassa förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet till de planerade förändringarna i Framtidsplanen med fokus på att öka incitamenten till ett gott
omhändertagande av resurskrävande patientgrupper

■ Genomföra en översyn med syfte att identifiera åtgärder som i större utsträck-

ning styr mot ett akut omhändertagande inom den primära hälso- och sjukvården

■ Prova en alternativ modell för att stimulera husläkarverksamhetens helhetsan-

svar för de listade patienternas behov av hälso- och sjukvård vid några vårdcentraler

Anpassa förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet till de planerade förändringarna i Framtidsplanen med fokus på att öka incitamenten till ett gott omhändertagande av resurskrävande patientgrupper
Genomförandet av Framtidsplanen ställer ökade krav på att den primära hälsooch sjukvården utgör en fungerande bas i det framtida sjukvårdssystemet. I början av året infördes ett nytt förfrågningsunderlag för husläkarverksamheten.
Utgångspunkten för förändringarna i förfrågningsunderlaget var de anpassningar som är nödvändiga att göra med tanke på de planerade förändringarna i
Framtidsplanen. Av de förändringar som infördes kan särskilt nämnas förbättrade ersättningsvillkor för hälsofrämjande insatser och omhändertagande av
patienter som är i behov av resurskrävande insatser. Inför framtagande av förfrågningsunderlaget som börjar gälla 2014 utreds möjligheten att ytterligare
stimulera dessa insatser.
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Genomföra en översyn med syfte att identifiera åtgärder som i större
utsträckning styr mot ett akut omhändertagande inom den primära
hälso- och sjukvården
Strukturen för det akuta omhändertagandet i den primära hälso- och sjukvården är i dag otydlig. Under 2013 påbörjades därför en översyn för att identifiera
åtgärder som i ökad utsträckning styr mot ett akut omhändertagande vid husläkarmottagningar och närakuter. Översynen har hittills inriktats mot åtgärder
som måste vidtas för att skapa en tydligare och mer enhetlig struktur för närakuterna. Från och med 2014 införs nya krav för de närakuter som drivs av husläkarmottagningarna.
Inför 2013 genomfördes en upphandling av länets jourläkarbilar. Uppdraget
innebär bland annat ett krav på ökat antal medicinska bedömningar i hemmet.
Upphandlingen överklagades vilket resulterade i att Curera AB startade sin
verksamhet först den 1 juni 2013.
Den 15 april 2013 öppnade en lättakut vid Danderyds sjukhus. Lättakuten lokaliserades i närheten av sjukhusets akutmottagning. Den ska, på samma sätt som
motsvarande verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, ta
emot patienter som kommer till akutmottagningen men som inte behöver sjukhusens resurser eller specialistkompetens. Lättakuten på Danderyd har efter
driftstart en besöksutveckling som på helårsbasis motsvarar den beräknade volymen 15 000 besök. I nuläget är det för tidigt att göra en bedömning av i vilken
utsträckning detta har påverkat besöksutvecklingen på akutmottagningen vid
Danderyds sjukhus.
Prova en alternativ modell för att stimulera husläkarverksamhetens
helhetsansvar för de listade patienternas behov av hälso- och sjukvård vid några vårdcentraler
Husläkarverksamheten kan med rätt förutsättningar ta ett större helhetsansvar
för sina listade patienter. Under 2013 påbörjades planeringen av ett projekt som
ska genomföras vid några av länet husläkarmottagningar under 2014. Fokus
kommer att vara att pröva en incitamentsstruktur som stimulerar husläkarmottagningarna att minska sina listade patienters behov av vård på länets akutsjukhus.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende primär
hälso- och sjukvård
Hemsjukvård 2015
Det gemensamma arbetet mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) gällande den framtida hemsjukvården fortsatte
under 2013. Landstingets och KSL:s gemensamma bedömning är att en förändring av ansvaret för hemsjukvården inte är aktuell under 2015. Inför 2014
kommer landstinget och KSL att diskutera hur det fortsatta arbetet ska bedrivas
och vilka frågor som är aktuella för fortsatt dialog.
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5.6 Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
Uppföljning av prioriterade områden inom hälso- och sjukvård
för barn och ungdomar
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Tydliggöra första linjens ansvar och uppdrag för psykisk ohälsa hos barn och
unga

■ Införa vårdval för den specialiserade barn- och ungdomsmedicinska öppenvården

■ Införa allmän vaccination för barn mot hepatit B samt följa upp vaccinationstäckningen av HPV-vaccinet

Tydliggöra första linjens ansvar och uppdrag för psykisk ohälsa hos
barn och unga
Under våren togs ett förslag fram till tilläggsuppdrag gällande barn och unga
med psykisk ohälsa. Uppdraget innebär att bota eller lindra psykisk ohälsa som
påverkar vardagslivet och hämmar barnet och den unges normala utveckling.
Målgruppen är barn och ungdomar i åldersgruppen 0 till 17 år med psykisk
ohälsa och/eller okomplicerade funktionshinder eller barn och ungdomar som
riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Uppdraget omfattar inte de barn och ungdomar som behöver specialiserad kompetens eller barn som behöver insatser
som täcks av annan huvudmans ansvar. Verksamheten ska ha personal med hög
barnkompetens samt minst en legitimerad psykolog och därutöver socionomer.
Det är endast vårdgivare som har avtal om barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller husläkarverksamhet som kommer att få möjlighet att ansöka om
tilläggsuppdraget. Beslut om införande av tilläggsuppdrag väntas under hösten
2013 och möjligheten att teckna tilläggsuppdrag planerar att införas den 1 januari 2014.
För att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen och uppdragen när det gäller
första linjens hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har
ett arbete påbörjats med att ta fram regionala riktlinjer. Arbetet är beräknat att
slutföras under hösten 2013, då det kommer att implementeras i beslutsstödet
viss.nu.
Införa vårdval för den specialiserade barn- och ungdomsmedicinska
öppenvården
Under 2013 pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till förfrågningsunderlag
för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård. Uppdraget kommer att omfatta
akut sjuka barn upp till ett år, en utökning av nuvarande åldersgräns med sex
månader. Mottagningarna kommer vidare att få ett tydligare ansvar för barn
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och ungdomar med psykisk ohälsa samt för patienter med övervikt och fetma.
En rörlig ersättningsmodell håller på att tas fram.
Införa allmän vaccination för barn mot hepatit B samt följa upp
vaccinationstäckningen av HPV-vaccinet
Vid tre, fem och tolv månaders ålder erbjuder BVC vaccination mot difteri,
stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund, pneumokocker samt
haemophilus influenzae typ B. Från och med den 1 januari 2013 erbjuds alla
barn födda från den 1 oktober 2012 även gratis vaccination mot hepatit B.
Från och med den 1 januari 2012 erbjuds en kostnadsfri vaccination mot
humant papillomvirus (HPV) till flickor födda 1993-1998. Uppföljningen av
vaccinationstäckningen i åldersgruppen visar att kommuner som erbjudit
vaccination på skoltid i en lokal i skolan hade högst täckning. Därför beslutades
under våren 2013 att ersättningen skulle höjas från 65 kr till 130 kr för
vårdgivare som erbjuder vaccination i skolans lokaler. I juli 2013 hade 54
procent av flickorna inom åldersgruppen 1993-1998 fått minst en dos HPVvaccin. Effekten av den höjda ersättningen beräknas påverka vaccinationstäckningen tidigast under senare delen av 2013.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende hälso- och
sjukvård för barn och ungdomar
Framtidens hälso- och sjukvård
Under våren har arbetet med den framtida vårdstrukturen för barnsjukvården
fortsatt. Utredningen har haft en bred förankring med deltagare från den somatiska barnsjukvården. En central fråga har varit hur det akuta omhändertagandet av barn ska utformas när Nya Karolinska Solna tas i drift. Utredningen har
också visat på förbättringar som kan komma att införas redan under 2014 med
syfte att förbättra tillgängligheten inom barnsjukvården i den södra länsdelen.
Det sker genom att akut kirurgi och ortopedi för barn ska kunna tas om hand
både vid Södersjukhuset och vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Vidare behöver information till remittenter och till befolkningen förbättras för
att skapa en tydligare nivåstrukturering.
Under våren öppnade lättakuten vid Danderyds sjukhus. Där har man till och
med juli tagit emot cirka 1 000 barn, vilket innebär en avlastning av den akuta
öppenvården för barn.
Ungdomsmottagningar
Under 2012 påbörjades ett försök med lördagsöppna mottagningar på Stockholms skolors ungdomsmottagning samt Gullmarsplans ungdomsmottagning.
Uppföljning under 2013 visar att respektive mottagning har cirka 20 besök per
lördag, vilket är fler än förväntat. Majoriteten av besökarna bor i respektive
mottagnings närområde men besökarna kommer även från andra delar av länet.
En väntrumsenkät visar att ungdomarna är mycket nöjda med de lördagsöppna
mottagningarna. Uppföljningen visar också att verksamheterna genom lördagsöppet når en grupp ungdomar som annars inte hade besökt en ungdomsmottagning.
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Barnhospice
En fördjupad uppföljning av barnhospiceverksamheten vid Lilla Erstagården
startade under första halvåret 2013 och beräknas vara färdig under hösten. Beslut har dessutom fattats att bygga nya och mer ändamålsenliga lokaler intill de
nuvarande tillfälliga lokalerna. Inflyttning beräknas ske under 2014.
Barnahus
Uppdraget att finna gemensamma lokaler för ett så kallat barnahus har pågått
under den första delen av 2013. Arbetet sker tillsammans med polis- och
åklagarmyndigheten, Stockholms stad samt kommunerna Solna, Sundbyberg,
Lidingö och Ekerö. Två lokaler finns i dagsläget på förslag.
BUS (Barn och unga med behov av särskilt stöd)
Under våren 2013 genomfördes en uppföljning av BUS-överenskommelsen 8 för
att undersöka antalet lokala BUS-grupper samt hur de arbetar. Uppföljningen
visar att det finns lokala grupper i de flesta kommuner och stadsdelar. Nya lokala BUS-grupper håller på att bildas inom de kommuner där grupper tidigare
har saknats.
Tandhälsa
Sedan en längre tid pågår ett arbete för att förbättra tandhälsan för barn och
ungdomar i alla åldrar, se vidare avsnitt 5.18.
Glasögonbidrag
Socialstyrelsen har kartlagt landstingens ekonomiska stöd till glasögon för barn
vilket resulterade i en rapport i juni 2013. Socialstyrelsen anser att det inte finns
behov av att utfärda en vägledning för landstingens bidragsgivning. En utredning kring omfattning och utformning av glasögonbidrag för barn i Stockholms
läns landsting genomförs under 2013. Socialstyrelsens kartläggning kommer att
ligga till grund för det förslag som tas fram. Glasögonbidraget planeras att införas under första kvartalet 2014.
ADHD eller autismspektrum
Det har funnits och finns fortfarande ett stort behov av fördjupad utredning av
barn med misstänkt ADHD eller autismspektrumtillstånd. Det har lett till en
ökad beställning av neuropsykiatriska utredningar i ordinarie avtal inom barnoch ungdomspsykiatrin. Antalet utredningar som genomfördes av barn- och
ungdomspsykiatrin under första halvåret 2013 ökade med ca fem procent jämfört med motsvarande period 2012.
Det stora antalet utredningar har medfört ett ökat behov av tillgång till behandling och kognitivt stöd inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården och
habiliteringen. Under våren 2013 genomfördes ett pilotarbete kring kognitivt
8

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting har tagit fram en gemensam
överenskommelse för barn och unga med behov av särskilt stöd. Hälso- och sjukvårdsnämnden antog
BUS-överenskommelsen den 22 maj 2012 medan länets kommuner antog överenskommelsen under hösten 2012.
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stöd vid en länsövergripande barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Ett
team med psykolog-, arbetsterapeut- och specialpedagogkompetens har kunnat
erbjuda kognitivt stöd som en del i behandlingen efter utredning. Under hösten
breddas arbetet till övriga barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Utvecklingsarbetet sker inledningsvis i projektform tills erfarenheter av lämpligt
arbetssätt, dimensionering och organisation finns.
Språkförskola
Den 1 januari 2013 startade två språkförskolor, en i Bromma och en i Järfälla.
Båda verksamheterna samverkar med talkliniken på Danderyds sjukhus avseende logopedstödet.
Habilitering
Habilitering & Hälsa tar i sitt dagliga arbete tillvara kunskaper och erfarenheter
från Livsstilsprojektet. I samband med habiliteringsplaneringen ger de alla 18åringar en möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och hälsa. Vid behov erbjuder de ett samtal om vilka åtgärder som behövs för att den enskilde
ska förbättra sin hälsa. Den senaste BUS-överenskommelsen har lett till ett förbättrat samarbete mellan habiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin och skolan vilket underlättar arbetet kring barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Spelmissbruk
En kartläggning av förekomsten av spelmissbruk och behov av vård och behandling har påbörjats. Utifrån kartläggningen kommer förslag till åtgärder att tas
fram.
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5.7 Hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa
och sjukdom
Uppföljning av prioriterade områden inom hälso- och sjukvård
vid psykisk ohälsa och sjukdom
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Ta fram en handlingsplan om vårdplatsbehov och vårdmiljön inom slutenvår-

den, inklusive en förstudie för att flytta huvuddelen av den psykiatriska vården
från S:t Göransområdet till Sabbatsbergs sjukhus

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

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

Ta fram en handlingsplan om vårdplatsbehov och vårdmiljön inom
slutenvården, inklusive en förstudie för att flytta huvuddelen av den
psykiatriska vården från S:t Göransområdet till Sabbatsbergs sjukhus
En förstudie har genomförts. Den innehåller en uppskattning av vårdplatsbehovet inom norra Stockholms psykiatri inklusive verksamhet som kan och bör
flytta från S:t Görans sjukhus till Sabbatsbergs sjukhus.
Vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och beroendevården har fått i uppdrag att inventera vårdmiljön inom slutenvården utifrån en checklista. Resultatet ska ligga
till grund för att utarbeta en handlingsplan om hur vårdmiljön ska förbättras.
En uppskattning har även gjorts av framtida behov av vårdplatser i länet. Utgångspunkt var nuvarande utbud med hänsyn till förväntad befolkningsökning.
Förbereda en flytt av den rättspsykiatriska vården från S:t Görans
sjukhusbyggnad till Löwenströmska sjukhuset
Samordning och samverkan kring planering och genomförande sker inom ramen för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård.
Utarbeta förslag på utformning av FoUU och klinisk psykiatrisk
verksamhet i anslutning till Nya Karolinska Universitetssjukhuset i
Solna i samarbete med verksamheterna
I juni 2013 fastställde landstingsfullmäktige ett förslag avseende Karolinska
Universitetssjukhusets verksamhetsinnehåll. Detaljplanering utifrån fastställt
förslag pågår.
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Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende hälso- och
sjukvård vid psykisk ohälsa och sjukdom
PRIO – psykisk ohälsa
Inom ramen för Regeringens handlingsplan PRIO - psykisk ohälsa – plan för
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016, har nya statliga medel tillförts Stockholms läns landsting för utvecklingsinsatser. Beredning pågår
för prioritering av inkomna förslag inom angelägna utvecklingsområden.
Medicinskt programarbete – regionala vårdprogram
Det regionala vårdprogrammet om depression har under året delats upp på två
separata vårdprogram; bipolär sjukdom och depression. Vårdprogrammet om
bipolär sjukdom uppdaterades under året. 9 Uppdatering av programmet om
depression pågår. Det gäller även för de två vårdprogrammen om suicidnära
patienter och schizofreni. Under 2013 tas två nya regionala vårdprogram fram
för suicidnära barn och ungdomar samt narkotikamissbruk/beroende och doping.
Upphandlingar
Under 2012 upphandlades barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård och uppdraget gick till Prima barn- och vuxenpsykiatri AB. I mitten av mars startade
mottagningen i Botkyrka. Den 2 maj 2013 öppnade mottagningen i Järva. De
har ett geografiskt områdesansvar för stadsdelarna Rinkeby-Kista och SpångaTensta.
Prima barn- och vuxenpsykiatri AB tog även över de vuxenpsykiatriska öppenvårdsverksamheter som upphandlades under 2012. I mitten av mars öppnades
de psykiatriska mottagningarna i Gröndal och Liljeholmen i ny regi. Det geografiska områdesansvaret omfattar Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö. I mitten av mars övertog Prima barn- och vuxenpsykiatri AB även mottagningar med sammanhållen psykiatrisk vård och beroendevård i Järfälla och
Upplands-Bro.
Utveckla den psykiatriska slutenvårdens innehåll, vårdmiljö och kompetens
Satsningen Bättre vård – mindre tvång från Sveriges Kommuner och Landsting
fortsatte under 2013. Centrum för psykiatriforskning startade under 2013 en
kurs om psykoser. För att öka patientinflytandet deltar brukarrepresentanter
vid examinationerna.
Under våren fick 89 enhetschefer från 40 verksamheter inom psykiatrin en introduktion i Det goda värdskapet som bland annat handlar om bemötande. Introduktionen ska utgöra ett underlag för fortsatt arbete på vårdavdelningarna.
Ett material från National Health Service (NHS) 10 kommer att användas i projektet Frigör tid till vård. Syftet är att det ska bli ännu lättare för mottagningarna i länet att förbättra och standardisera vårdprocesser och därigenom elimi-

9

Vårdprogrammen publiceras på www.psykiatristod.se.
National Health Service (NHS) driver den offentliga sjukvården i Storbritannien.

10
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nera tidsslöseri och skapa mer tid till direkt patientarbete.
Avtalen med vuxenpsykiatri och beroendevård
I avtalen med vuxenpsykiatrin finns en särskild ersättning för att stimulera internetbaserad behandling med psykolog. Den webbaserade svarstjänsten Fråga
psykiatrin har fått en ökad efterfrågan när det gäller personliga svar. I avtalet
för 2013 ökades därför de beställda volymerna.
För att öka möjligheterna till snabb bedömning finns i avtalen krav på att läkarbedömning ska göras i nära anslutning till första besöket. Vuxenpsykiatrin har
fått i uppdrag att ha mobila team och sådana finns nu på samtliga kliniker utom
vid Psykiatricentrum Södertälje 11.
Patienttillströmningen till beroendemottagningen på Riddargatan är stor. Hit
vänder sig män och kvinnor med ett begynnande missbruk för att få stöd och
hjälp att minska sin alkoholkonsumtion. Under 2013 utökades volymerna i avtalet med Beroendecentrum. Syftet är att de ska kunna utveckla insatserna för
målgruppen.
I början av april öppnade mottagningen med sprututbytesverksamhet på S:t
Görans sjukhusområde. Mottagningen drivs av infektionskliniken på Karolinska
sjukhuset. I slutet av juli månad fanns cirka 500 inskrivna patienter vilket är i
linje med tidigare förväntningar.
Samarbete med länets kommuner kring beroendepolicyn
Arbetet fortsätter med att utveckla vårdkedjor och genomföra förebyggande insatser. En handlingsplan, med utgångspunkt från överenskommelsen, har upprättats för att förbättra dialogen mellan landstinget och kommunerna. En ordförande har tillsatts för att stärka FoU-samverkan mellan kommunernas och
landstingets FoU-verksamheter. Ett arbete har inletts för att klargöra hur frågor
om sekretess mellan myndigheter ska hanteras. Barns behov ska uppmärksammas bättre och ett arbete har påbörjats för att enas om regionala riktlinjer kring
anmälningsplikt kring barn. Ett arbete har också påbörjats för att stärka vuxna i
deras föräldraroll.
Geriatriska patienter som har behov av psykiatrisk vård och somatisk slutenvård
En utredning avseende behovet av geropsykiatrisk vård påbörjades under våren
2013. Utredningen förväntas mynna ut i förslag på hur slutenvården kan förbättras för geriatriska patienter som samtidigt har behov av psykiatrisk vård och
somatisk slutenvård.

11 Psykiatricentrum Södertälje har tidigare haft mobila team. Små volymer ledde till att de inte kunde
fortsätta med verksamheten. Behandlande personal gör – om behov uppstår – akuta hembesök hos kända
patienter.
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Överenskommelse kring vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
Inom ramen för överenskommelsen om samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning 12 har en handlingsplan, med aktivitetsplanering
till och med 2015, upprättats mellan landstinget och kommunerna. Handlingsplanen innehåller bland annat en kartläggning av hur kommun och landsting
arbetar med somatisk hälsa för målgruppen, gemensamma uppföljningar av hur
nationella riktlinjer kring depression och ångest samt psykosociala insatser vid
schizofreni följs, uppföljning av samverkansavtal mellan husläkarverksamheter
och psykiatrin samt genomförande av en brukarrevision av samverkansöverenskommelsen.

5.8 Hälso- och sjukvård för äldre
Uppföljning av prioriterade områden inom hälso- och sjukvård
för äldre
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Bygga ut den geriatriska vården utifrån intentionerna i Framtidsplanen
■ Utveckla gemensam vårdplanering i hemmet för ett gott omhändertagande
■ Genomföra aktiviteter i samverkan med länets kommuner och stadsdelar för att
förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre i enlighet med statens och
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL):s överenskommelse

Bygga ut den geriatriska vården utifrån intentionerna i Framtidsplanen
Beställningarna av geriatrisk vård har ökat under första halvåret 2013 med sju
procent jämfört med 2012. Detta har varit möjligt inom budgetramen, efter att
förändringar i ersättningsmodellen genomfördes i samband med upphandlingen av geriatrik under 2012 (med driftstart 1 maj 2013). Den nya ersättningsmodellen gäller även för samtliga landstingsdrivna kliniker samt kliniken vid Norrtälje sjukhus. Målgruppen för det geriatriska uppdraget har utökats för bättre
styrning mot en mer behovsgrundad bedömning. Krav har även ställts på registrering i kvalitetsregistret Senior Alert för att säkra ett riskförebyggande arbetssätt. Hittills har tio av tolv kliniker börjat registreringen.
Under perioder av högt tryck har tillfälliga utökningar av antalet vårdplatser i
geriatriken gjorts. Två av dessa tillfälliga utökningar har nu permanentats. Det
avser tolv vårdplatser vid Nackageriatriken samt sju vårdplatser vid Handengeriatriken. Utöver dessa specifika vårdplatser har nyttjandet av befintliga vårdplatser ökat generellt eftersom volymbeställningarna av geriatrisk slutenvård
12

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting tog under 2012 fram en överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdsnämnden antog överenskommelsen under våren 2012. Samtliga kommuner i länet har antagit överenskommelsen.
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har ökat. Medelvårdtiderna har minskat vilket även har lett till fler vårdtillfällen. Att vårdtider kortas kan dock medföra en ökad risk för återinläggning
vilket följs kontinuerligt.
Den 15 januari startades vårdval för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och
specialiserad palliativ slutenvård. Sedan starten har antalet patienter inskrivna i
ASiH nästan fördubblats. Det är framförallt en ökning av patienter med hjärtoch lungsjukdomar som står för ökningen vilket tyder på att samtliga målgrupper, oavsett diagnos för ASiHs uppdrag, nu tas omhand inom ASiH i högre utsträckning. Antalet verksamma vårdgivare har till numerären inte ökat. Dock
har flera vårdgivare valt att etablera verksamhet i geografiska områden de tidigare inte var verksamma i, vilket har medfört att patienterna i de flesta av länets
kommuner har fått en valfrihet bland vårdgivare som tidigare inte fanns. Flera
vårdgivare har ansökt om att etablera verksamhet inom norra länet, med planerad start i oktober och november.
Uppdraget för den specialiserade palliativa vården har inte förändrats i och med
vårdvalet utan omfattar fortfarande patienter i livets slut. Intentionen är dock
att fler patienter i tidigare palliativt skede ska kunna ta del av denna vårdform.
Arbetet med att revidera förfrågningsunderlag för vårdvalen ASiH, specialiserad
palliativ slutenvård samt läkarinsatser i SÄBO inför 2014 pågår.
Utveckla gemensam vårdplanering i hemmet
För att stimulera till att fler gemensamma vårdplaneringar i hemmet har KVÅkoden för denna åtgärd lagts till i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet under 2013. Vid registrering av KVÅ-koden ges möjlighet till ersättning om
vårdplanering utförs av en distriktssköterska i samverkan med person från
kommunalt finansierad verksamhet. Registrering har pågått sedan mars 2013,
det vill säga en alltför kort period för att ännu kunna analysera utfallet. Arbete
med att utveckla och implementera arbetssätt med gemensam vårdplanering i
hemmet fortsätter.
Genomföra aktiviteter i samverkan med länets kommuner och
stadsdelar för att förbättrad sammanhållen vård och omsorg för de
mest sjuka äldre i enlighet med statens och Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL):s överenskommelse
För att identifiera förbättringsområden och utveckla vård och omsorg för äldre
finns sedan tidigare ett arbete kring ”Sammanhållen vård för mest sjuka äldre”.
Under 2013 har arbetet fortsatt utifrån intentionerna i överenskommelsen.
I överenskommelsen ingår bland annat prestationsersättningar kring undvikbar
slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar på akutsjukhus, förbättrad läkemedelsbehandling samt registrering i kvalitetsregistren Senior alert, Svenska
palliativregistret och Svenska Demensregistret (SveDem).
Stockholms läns landsting och KSL har under 2012 tagit fram en gemensam
handlingsplan med åtgärder för att uppnå kraven i överenskommelsen. Denna
handlingsplan har reviderats under 2013. Stockholms län ingår i SKL:s satsning
”ledningskraft” som har till syfte att stödja chefer att omsätta den regionala
handlingsplanen till praktisk vardag och bidra till att satsningen Bättre liv för
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sjuka äldre implementeras. Ett regionalt Stockholms läns ledningskraft har
startat och två gemensamma möten med kommunerna i länet har genomförts
under våren 2013. Syftet med nätverket” Stockholms läns ledningskraft” är att
delge varandra goda exempel i länet, diskutera genomförandet av handlingsplanen och arbeta med överenskommelsen utifrån Stockholms läns förutsättningar.
Arbete har påbörjats under 2013 med att ta fram ett förslag till länsövergripande samverkansöverenskommelse om vård och omsorg om äldre mellan
landsting och kommunerna i Stockholms län. Även tidigare framtagna överenskommelser kring äldre ses över och revideras vid behov
Ett samarbete har påbörjats med Stockholm stad kring gemensam uppföljning
av särskilda boenden där landstinget har ansvar för läkarinsatser. Fokus ligger
här på samverkan mellan läkare och personal på boendena.
Övrigt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård för äldre
Under första halvåret 2013 har ett antal workshops genomförts med deltagare
från geriatriska kliniker, akutsjukhusen samt ASiH och den specialiserade palliativa slutenvården. Syftet har varit att belysa förutsättningar och möjligheter
som verksamheterna ser för att kunna ta emot fler patienter. Ett antal områden
identifierades som ska omsättas i aktiviteter. Aktiviteter kommer att bland annat att bestå av att ta fram bedömningsverktyg för geriatriska patienter samt se
över de avtal som reglerar tillgång till röntgen och laboratorier.
Kvalitetsregister som Senior alert, Palliativa registret, Svenska demensregistret
(SveDem) och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska symptom vid
demens (BPSD) är exempel på register som kan användas som kunskapskällor
vid uppföljning av de äldres vård. Från och med mars 2013 finns krav på registrering i Senior alert i förfrågningsunderlaget (FFU)för basal hemsjukvård. Sedan tidigare finns krav i FFU på registrering i Senior alert, Palliativ registret och
Svedem i varierande grad för uppdraget geriatrik, ASiH och specialiserad palliativ slutenvård. Där krav på registrering i Svensk palliativregister eller SveDem
ställs registrerar numera samtliga vårdgivare.
En utvärdering av överenskommelsen mellan Stockholms läns landstings och
kommunerna i Stockholms län om in- och utskrivning i slutenvård har genomförts under första halvåret 2013. Utifrån utvärderingen kommer ett gemensamt
förslag på revidering av överenskommelsen att presenteras.
2013 har ett projekt startat för att utveckla en modell och rutiner för att informationsöverföringen från akutsjukhusen till andra vårdgivare i närsjukvården,
(bland annat husläkarverksamheten) ska kartläggas och utformas. Projektet är
indelat i tre faser och pågår åren 2013 till 2014. Det som först har granskats är
informationsöverföringen från akutmottagningen till husläkarmottagningarna.
Målgruppen för kartläggningsprojektet är personer 80 och äldre som besökt
akutmottagning, två gånger eller fler och skrivs ut till hemmet eller annan vårdform.
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I arbetet med förfrågningsunderlag för nya vårdval inom somatisk specialistvård har äldreperspektivet tydliggjorts. Detta gäller särskilt kring läkemedel och
informationsöverföring.
Hälso- och sjukvård vid demens
De nationella riktlinjerna pekar på vikten av tidig upptäckt av demenssjukdom
och att en årlig uppföljning genomförs. Antalet ersatta basala demensutredningar till husläkarmottagningar uppgick till 1753 (perioden mars-juli). Ett fåtal
nydiagnostiserade personer har registrerats av vårdcentralerna i kvalitetsregistret SveDem (46) och för årlig uppföljning (47). Antalet utvidgade utredningar
på geriatriska mottagningar har minskat med 5 procent under perioden januari
till juli jämfört med föregående år.
Nästan alla kommuner i länet och hälso- och sjukvårdsnämnden har undertecknat överenskommelsen om vård och omsorg för personer med demenssjukdom
eller kognitiv svikt. Målet är att representanter från alla verksamheter inom respektive kommun/stadsdel ska ta fram gemensamma lokala samverkansrutiner/program under 2013. För närvarande har 15 lokala samverkansprogram
färdigställts. För flertalet program finns en överenskommelse underskriven av
de vård- och omsorgsgivare som medverkat i arbetet och i några fall underskrivet av befintliga aktörer. Lokala program finns framtagna för Österåker, Solna,
Nacka, Ekerö, Järfälla, Upplands Väsby, Upplands Bro, Sollentuna, Sigtuna,
Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Värmdö samt i stadsdelarna Bromma, och Hässelby/Vällingby. Ett 50-tal vårdcentraler, alla minnesmottagningar samt ett antal primärvårdsrehabenheter har medverkat i arbetet från landstingets sida.
Några vårdcentraler som Boo, Ekerö, Täby och Tranebergs vårdcentral har även
tagit fram egna handläggningsrutiner.
Demensrådets arbete har fortsatt under 2013 i form av ett nätverk ”Nätverket
för demensfrågor i Stockholms läns landsting”, med syfte att ge stöd till och genomföra fortbildningar, utveckla uppföljningen, ge stöd till lokalt samverkansarbete och genomföra konferenser som Stockholms läns demensdag och Anhörigdagen.
Palliativ vård
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede publicerades av
Socialstyrelsen i juni 2013. Registreringsgraden i Svenska palliativregistret i
Stockholms län ligger fortfarande lågt, jämfört med övriga landet.
Arbetet med att utreda utformningen av ett palliativt kunskapscentrum har
startat. Utredningen kommer att belysa behov utifrån ett flertal perspektiv
såsom äldre, barn, hemsjukvård, FoUU, akutsjukvård samt specialiserad palliativ slutenvård. Utredningen sker i samarbete med kommuner/stadsdelar, Regionalt Cancer centrum (RCC) samt vårdgivare. En rapport med förslag till utformning av ett kunskapscentrum ska presenteras i februari 2014.
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Läkemedel
Aktiviteter har under året bedrivits för att skapa en struktur för fortbildning och
stöd av förskrivare avseende läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.
Stockholms läns läkemedelskommitté och expertrådet för geriatriska sjukdomar
kvalitetssäkrar fortbildningen. Avsnittet Äldre och läkemedel i Kloka Listan
2013 är utökat och nya kloka råd inom prioriterade områden för äldre har beslutats i Stockholms läns läkemedelskommitté. En fördjupad analys av läkemedelsförskrivningen har genomförts och en mall är framtagen för att ge varje arbetsplats återkoppling på sin läkemedelsförskrivning. 94 besök på vårdcentraler
har genomförts under våren för att implementera de nya riktlinjerna för och ett
gemensamt arbetssätt kring läkemedelsgenomgångar. Dessutom har tre större
fortbildningstillfällen, riktade till läkare och sjuksköterskor i Stockholms län
genomförts.
Ett beslutsstöd har tagits fram som kombinerar flera medicinska källor som är
särskilt viktiga för äldres läkemedelsanvändning.
Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar har arbetats fram och förankrades hos
med chefläkargruppen och Stockholms läns läkemedelskommitté för att därefter antas. De implementeras nu i avtal och regelböcker.

5.9 Hälso- och sjukvård för kvinnor
Uppföljning av prioriterade områden avseende hälso- och
sjukvård för kvinnor
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Föra ut den gynekologiska vården som inte behöver akutsjukhusets resurser till
vårdgivare utanför akutsjukhusen

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

Föra ut gynekologisk vård från akutsjukhusen
Den gynekologiska vård som inte behöver akutsjukhusets resurser kan utföras
av andra vårdgivare. Arbete pågår att skapa förutsättningar för utbyggnad av
den specialiserade somatiska vården utanför akutsjukhusen, som till exempel
gynekologi, genom fortsatt utveckling av vårdval. Tillgången till gynekologer har
ökat då ett flertal nya mottagningar har godkänts att bedriva verksamhet. Särskilt positivt är att några mottagningar har valt att etablera sig utanför city, speciellt i den södra delen av länet; Södertälje, Vårberg, Skärholmen och Botkyrka.
Tillgängligheten har även ökat genom att kvinnor har givits möjlighet att boka
akuta tider på jourtid till gynekolog via 1177 Vårdguiden. Uppföljning och ana-
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lys pågår för att säkerställa att de avsedda effekterna avseende ökad tillgänglighet och avlastning av akutsjukhusens akutmottagningar uppnås.
Ta fram riktlinjer för hälso- och sjukvården avseende våld i nära relationer
För att stötta vårdgivarna i utvecklingen av riktlinjer för arbetet med våld i nära
relationer beslutades 2011 att starta ett kunskapscentrum inom området. Verksamheten är under uppstart. Utbildningsinsatserna har inletts och genomförs.
Övriga delar i Kunskapscentrums verksamhet är under utveckling. Kunskapscentrum ligger organisatoriskt under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under
uppstarten. Kunskapscentrum ska erbjuda vårdgivare i länet stöd genom:
-

Utbildningsinsatser
Metodutveckling
Rådgivning och konsultation
Samverkan internt och externt

Under perioden januari till juni 2013 har Kunskapscentrum om våld i nära relationer i samarbete med Centrum för allmänmedicin (CeFam) hållit i ett antal
utbildningar på grundläggande nivå, på fördjupad nivå och för chefer. Vidare
har en heldag anordnats på temat Barn som lever med våld i familjen, en halvdag om Våld i HBTQ-relationer, en halvdag om Samverkan samt en heldag på
temat Våldsutövare. Totalt har 441 personer från olika delar av vården deltagit
vid ovanstående tillfällen. Utöver tidigare nämnda tillfällen har fem föreläsningar hållits för förlossningsvårdens personal vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Föreläsningar har även hållits för personal på de geriatriska
klinikerna vid Dalen sjukhus och Bromma sjukhus. För politiker inom Stockholms läns landsting har tre föreläsningstillfällen erbjudits.
Arbetet med att revidera Stockholms läns landstings Handlingsprogram för
omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (från 2005) har påbörjats under
våren 2013. Det nya handlingsprogrammet ska omfatta allt våld i nära relationer och således inkludera våldsutsatta, våldsutövare, barn som lever med våld
samt de särskilt sårbara grupperna. Syftet med handlingsprogrammet är att
stötta vårdgivarna i att ta fram skriftliga rutiner för upptäckt, bemötande och
omhändertagande av våld i nära relationer. Rutinerna ska vara anpassade för de
olika verksamheter som finns inom vården.
Under våren 2013 har ett metodutvecklingsarbete inom den multimodala
smärtrehabiliteringen vid Danderyds sjukhus initierats av verksamhetsansvarig
och Kunskapscentrum om våld i nära relationer är delaktig i arbetet. Kuratorer
inom teamen har genom en lokal studie uppmärksammat att en stor andel av
patientgruppen har erfarenheter av våld. Målet för arbetet är att utveckla rutiner för bemötande och omhändertagande av målgruppen.
Inom ramen för sjukskrivningsmiljarden och jämställdhetsvillkoret ska minst
en av åtgärderna omfatta våld i nära relationer under år 2014. Kunskapscentrum har under våren 2013 varit en aktiv part i arbetet att ta fram relevanta för-
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slag på utvecklingsprojekt som ska redovisas till Försäkringskassan i augusti
2013.
Kunskapscentrum har vidare under våren 2013 deltagit vid nationella nätverksmöten som anordnats av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och
Statens Kommuner och Landsting (SKL) samt det regionala nätverket Operation Kvinnofrid (OPK) där Kunskapscentrum är del av arbetsgruppen. Kunskapscentrum har även deltagit vid möten med lokala samverkansgrupper som
finns spridda i länets kommuner och/eller stadsdelar.
I februari invigdes länets kompetenscentrum för hedersrelaterat våld, ORIGO.
Verksamheten är en samverkan mellan länets kommuner, Stockholms läns
landsting, Länsstyrelsen, Länspolisen och Kommunförbundet Stockholms län
(KSL). Stockholms Stad är huvudman för verksamheten som ska vara en resurs
i frågor som rör hedersrelaterat våld. Verksamheten riktar sig även direkt till
ungdomar som är i behov av stöd och hjälp.
Mental vaccination är en metod som går ut på att informera föräldrar och blivande föräldrar om riskerna med att skaka små barn. Informationen ska ges vid
tre tillfällen på MVC, BB och BVC (idag ges information om skakvåld endast på
BVC). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i januari 2013 att metoden ska
implementeras. Ett arbete med att ta fram ett kommunikationsmaterial pågår.
Implementera vårdprogrammet rörande psykisk sjukdom vid graviditet och första spädbarnsåret
Vårdprogrammet rörande psykisk sjukdom vid graviditet och första spädbarnsåret kommer att presenteras under hösten. Implementering kommer att
ske under år 2014.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende hälso- och
sjukvård för kvinnor
Utöka erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus
(HPV) att omfatta kvinnor upp till 26 år
Från och med den 1 januari 2012 erbjuds en kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) till flickor födda 1993-1998. Den 1 januari 2013 utökades erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot HPV till att omfatta kvinnor
upp till 26 år. En kommunikationskampanj om erbjudandet har genomförts.
Graviditets- och förlossningsvård
För att öka tillgängligheten till invitrofertilisering (IVF), barnlöshetsbehandlingar, utreds möjligheten att införa viss IVF i vårdval gynekologi med planerad
avtalsstart under 2013. Väntetiderna har minskat på Karolinska Universitetssjukhuset men fortfarande finns behov av att utnyttja vårdgivare utom länet för
att i möjligaste mån erbjuda vård inom vårdgarantin.
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En revidering av förfrågningsunderlaget för förlossning genomfördes inför år
2013. Revidering avser att vårdgivaren ska erbjuda och ansvara för screening av
alla nyfödda avseende tidig upptäckt av medfödda hjärtfel, pulsoxymetri (POX).
En uppföljning har påbörjats för att se om den nya ersättningsmodellen som
infördes för den MVC 1 april 2012 har fått avsedd effekter, med till exempel tätare besök för kvinnor med ett stort behov av stöd utifrån både fysiska och psykiska behov.
Mellan 2011 och 2012 har antalet KUB-ultraljud ökat med cirka 50 procent. Anledningen är att fler kvinnor önskar göra undersökningen och att MVC därför
remitterar fler kvinnor. Enligt den kvalitetsuppföljning som utförts av Centrum
för Fostermedicin på Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Hälsooch sjukvårdsförvaltningen är det överlag en hög kvalitet på de ultraljudsundersökningar som utförs.

5.10 Somatisk specialistvård
5.10.1

Vård vid akutsjukhus

Uppföljning av prioriterade områden avseende vården vid
akutsjukhus
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Definiera akutsjukhusens framtida profiler, vårduppdrag samt vårdvolymer på
Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

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

■ Minska överbeläggningar och utlokaliserade patienter
Definiera akutsjukhusens framtida profiler, vårduppdrag samt
vårdvolymer på Nya Karolinska Universitetssjukhuset (NKS) i Solna
Ett intensivt arbete pågår för att ta fram profiler, vårduppdrag och volymer på
NKS och övriga akutsjukhus. Karolinska universitetssjukhuset har haft i uppdrag att utarbeta förslag till vårdinnehåll för sjukhuset. Förslaget har diskuterats i en serie aktiviteter som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anordnat tillsammans med Programkontoret och där representanter från akutsjukhus och
de större vårdgivarna utanför akutsjukhusen deltagit. Efter det att förslag till
vårdinnehåll vid Karolinska tagits fram har vårdinnehållet vid övriga akutsjukhus diskuterats. I dessa sammanhang har också analyserats vilken vård som
idag sker på akutsjukhusen som istället skulle kunna ske utanför akutsjukhusen
och vilka krav som i så fall måste ställas på denna vård, som inte enbart omfat-

Sida 52

1305-0614

tar somatisk specialistvård utan även geriatrik, rehabilitering samt ASiH och
palliativ vård.
Landstingsfullmäktige fastställde i samband med behandlingen av 2014 års
budget ett förslag till inriktning av vårdinnehåll vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Arbetet med att ta fram en mer detaljerad inriktning av vårdinnehållet vid övriga akutsjukhus fortsätter.
Successivt anpassa beställningarna vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset och övriga akutsjukhus till respektive profiler i enlighet
med inriktningen i Framtidsplanen
Ett arbete pågår för att anpassa vårdbeställningarna för att möta de kommande
förändringarna i vårdutbudet. Detta består av två delar, dels av kortsiktiga insatser för att korrigera i gällande avtal under 2014 och 2015, dels ett mer långsiktigt arbete med nya sjukhusavtal och en reviderad avtalsmodell från 2016.
I flerårsavtalen med akutsjukhusen ökades slutenvårdsvolymerna mot 2012 års
utfall med 3 procent. Den höga volymökningen berodde till stor del på oro över
de förändringar med minskade volymer vid Karolinska Universitetssjukhuset
och ökningar vid andra akutsjukhus, som ägde rum under 2012. Prognosen för
2013 visar nu en volymökning på 0,3 procent. Den låga volymökning som ses
hittills under 2013 tyder på ett trendbrott då den årliga volymökningen under
de senaste åren legat mellan 1,0 till 2,5 procent.
Beställningen av öppen vård i flerårsavtalen för 2013 har ökats med 1,7 procent
jämfört med 2012 års utfall. Ökningen är något högre än vad prognos över den
demografiska utvecklingen visade. Prognosen för 2013 visar nu en volymminskning på 0,5 procent. Även volymminskningen inom öppenvården kan ses som
ett trendbrott då den årliga volymökningen under de senaste åren legat på mellan 1,5 till 2,5 procent.
Minska överbeläggningar och utlokaliserade 13 patienter
Under 2013 har akutsjukhusen rapporterat överbeläggningar och utlokaliserade
patienter till en nationell databas enligt Socialstyrelsens definitioner. Utifrån
inrapporteringen beräknas andelen överbeläggningar och utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser. Arbetet är en del av Patientsäkerhetsmiljarden och är
en del av arbetet med att minska överbeläggningar och antalet patienter som
vårdas på en annan vårdavdelning än den som har det medicinska ansvaret för
patienten. Resultaten visar att Stockholm ligger på rikssnittet eller något under.
Högst andel överbeläggningar och utlokaliserade patienter under maj till augusti 2013 hade Karolinska Universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus.

13

En patient definieras som ”utlokaliserad” då patienten vårdas på annan vårdavdelning på sjukhuset än
den vårdavdelning som har det medicinska ansvaret för patienten, till exempel om en strokepatient vårdas
på en kirurgavdelning
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Antal utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser inom somatisk vård inom Stockholms läns
landsting i jämförelse med riket.

Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende vården vid
akutsjukhus
Ett arbete pågår med att följa upp och analysera kostnadsytterfall på akutsjukhusen kopplat till patientsäkerhet. I arbetet ingår att se över om ersättningsmodellen behöver revideras.
Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset har beviljats medel ur den
särskilda satsningen på rikssjukvård. Karolinska beviljades 57,5 miljoner kronor
per år och Södersjukhuset 2,5 miljoner kronor. Medlen används till att stärka
unika verksamheter, deras ställning nationellt och internationellt och deras
möjligheter att få rikssjukvård. Sjukhusens pågående arbete ska följas upp till
omfattning och innehåll under hösten 2013.
Dagkirurgi är resurseffektivt och kan minska behovet av slutenvårdsplatser.
Tydliga incitament ska utvecklas för öka andelen dagkirurgi/dagvård på akutsjukhusen för de patienter som av olika skäl kräver akutsjukhusets resurser. Ett
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arbete har inletts med att analysera de volymförändringar som sker på akutsjukhusen och dess påverkan på dagkirurgiutvecklingen.

5.10.2

Somatisk specialistvård utanför akutsjukhus

Uppföljning av prioriterade områden avseende somatisk specialistvård utanför akutsjukhus
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Utveckla den somatiska öppenvården utanför akutsjukhusen genom vårdval och
ersättningsmodeller samt partnerskap mellan den öppna specialistvården och
övriga vårdgivare

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

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

Utveckla den somatiska öppenvården utanför akutsjukhusen genom
vårdval och ersättningsmodeller samt partnerskap mellan den
öppna specialistvården och övriga vårdgivare
Vårdvalen inom den somatiska öppenvården fortsätter att utvecklas. Uppdragen
är i de flesta fall uppdelade i nivåer, vilket innebär ett basuppdrag som alla som
är godkända att bedriva vård utför samt ett eller flera tilläggsuppdrag. För att bli
godkänd för ett tilläggsuppdrag ställs högre krav på tillgång till resurser och
kompetenser.
Beslut har under första halvåret 2013 tagits om att införa vårdval inom allergologi, ortopedi samt ryggkirurgi. Inom vårdval ryggkirurgi prövas en ny ersättningsmodell med värdebaserad ersättning. Hitintills i år har 16 nya vårdgivare
auktoriserats.
Utveckla alternativa vårdformer för patienter med behov av medicinsk eftervård och stora omvårdnadsbehov, benämnd stödjande
vård
Under våren och sommaren har ett arbete med att kartlägga behovsgrupperna
genomförts. En kartläggning av möjliga leverantörer har påbörjats samtidigt
som möjligheten att använda innovationsupphandling för att utveckla vårdformen undersökts.
Skapa förutsättningar för utbildning och forskning i sjukvården utanför akutsjukhusen i samverkan med Karolinska Institutet (KI)
I samband med att mer vård kommer att utföras utanför akutsjukhusen behöver
vårdutbildningar och forskning och utbildning och i större utsträckning ske utanför akutsjukhusen. Flera aktiviteter pågår för att stärka kompetensförsörjningen, bland annat har ett förslag till ny modell för ersättning för STutbildningsuppdraget tagits fram. Här ingår de större privata vårdgivarna, Karolinska Institutet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Aktiviteter pågår för
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att förbättra förutsättningar för vårdgivare utanför akutsjukhusen att delta i
forskning och utbildning.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende somatisk
specialistvård utanför akutsjukhus
En utredning pågår av hur vården inom vårdvalsområdena, både driftsatta och
kommande, utvecklats avseende bland annat vårdvolymer, kompetens och
kostnader sedan det första införandet 2008. De första resultaten kommer att
redovisas under hösten.
Det forskningsinriktade utvecklingsarbetet Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher som påbörjades 2010, har fortsatt under 2013. Resultaten mäts och utvärderas kontinuerligt med vetenskaplig kvalitet och presenteras löpande till
Hälso- och sjukvårdsnämnden under 2013, se bilaga 5. Erfarenheter från Stockholms läns landsting har delgetts andra landsting vid start av motsvarande arbete och det pågår erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter med de
andra landstingen.

5.11 Akut omhändertagande och prehospital
vård
Uppföljning av prioriterade områden inom akut omhändertagande och prehospital vård
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Genomföra en genomgång av situationen på akutsjukhusens akutmottagningar

tillsammans med akutsjukhusen samt ta fram en åtgärdsplan för hur patientsäkerheten och omhändertagandet av patienterna i övrigt ska förbättras

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

■ Analysera och fastställa uppdraget för den anpassade akutmottagningen vid

Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och dess roll i sjukvårdssystemet

Genomföra en genomgång av situationen på akutsjukhusens akutmottagningar samt ta fram en åtgärdsplan för förbättrad patientsäkerhet
En genomlysning av situationen vid akutmottagningarna på Karolinska universitetssjukhuset Solna respektive Huddinge, Södersjukhuset, Capio St. Görans
sjukhus och Danderyds sjukhus har genomförts i samverkan med akutsjukhusen. Besöksvolymer, akutvårdplatser, ledtider och arbetssituationen belyses i en
rapport som presenteras under september 2013. I rapporten görs en jämförande
nulägesbeskrivning och analys med rekommendationer på tre nivåer: Hälso-och
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sjukvårdsförvaltningen, Sjukhusledningen och akutmottagningen för det fortsatta förbättringsarbetet.
Fortsätta utvecklingen av ambulanssjukvården med inriktning mot
ökad andel direktintag till geriatrik och andra alternativa vårdenheter, samt utveckla direktintag till avdelning på akutsjukhus
Under 2013 har utvecklingen av direktintag till geriatriska avdelningar, andra
alternativa vårdenheter samt direktintag till avdelningar på akutsjukhus fortsatt. Under första halvåret uppskattas antalet direktintag uppgå till cirka 1 800
uppdrag. Geriatriken står för nästan hälften av dessa direktintag följt av höftoch strokeintag på sjukhus. Den tredje största mottagaren för direktintag utgörs
av olika närakuter.
Analysera och fastställa uppdraget för den anpassade akutmottagningen vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
I samband med budgetbeslutet i landstingsfullmäktige 11 till 12 juni 2013 fastställde fullmäktige att en anpassad akutmottagning ska skapas vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vidare har det under året bedrivits ett utredningsarbete för att ytterligare konkretisera verksamhetsinnehållet vid akutmottagningen vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för både barn
och vuxna.
Kopplat till detta bedrivs ett utredningsarbete för att klarlägga orsakerna till de
ökade akutströmmarna till akutsjukhusens akutmottagningar. Analysarbete pågår.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete för att förbättra det
akuta omhändertagandet och den prehospitala vården
Utvecklingen av Framtidsplanen har fortsatt under året. Många av dagens besökare på länets akuter behöver omhändertas av andra vårdinstanser, arbetet
med att utveckla strukturen för det akuta omhändertagandet har därför fortsatt.
Upphandling av journalsystem och EKG (FRAPP) till länets ambulanser har
fortsatt och politiskt beslut om förfrågningsunderlag är planerat till HSN i september. I enlighet med beslut i det så kallade ”Ambulanslyftet” har ambulansflottan förstärkts med fyra nya ambulanser under våren 2013. Totalt görs en
förstärkning med tio ambulanser.
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5.12 Cancervård
Uppföljning av prioriterade områden inom cancervården
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Implementera cancerplanen i samverkan med samtliga berörda aktörer i en
sammanhållen processorienterad och nätverkssjukvård

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

■ Utveckla uppföljningsmetoder och IT-stödsystem
Implementera cancerplanen i samverkan med berörda aktörer i en
sammanhållen processorienterad och nätverkssjukvård
Inom ramen för cancerplanen finns ett flertal projekt som ska genomföras under åren 2013-2015. Projekten syftar till att förbättra cancervården utifrån ett
tydligt patientperspektiv kommer att starta fortlöpande enligt den planering
som framgår av cancerplanen.
En patientföreträdarutbildning har hållits under våren 2013. Företrädare för
patientföreningar mot cancer har deltagit i utbildningen för att kunna bidra aktivt i arbetet med cancerplanen. En workshop för att utveckla patient- och närståenderådet följde efter detta och resultatet från workshopen kommer ligga till
grund för en förändring av arbetssättet i patient och närståenderådet.
En modell för Individuella vårdplaner (IVP) har utvecklats och provas på några
vårdenheter i regionen samt nationellt. Utvärdering sker kontinuerligt och ett
breddinförande av individuella vårdplaner för cancerpatienter planeras under
2014.
Arbetssättet för introduktion av nya läkemedel på cancerområdet har genomlysts av Regionalt Cancercentrum på nationell nivå och en ny organisation föreslagits.
En kartläggning av tillgången på avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) för barn
med cancersjukdom pågår, med syfte att säkerställa allas lika tillgång på denna
typ av vård.
Inom området Förbyggande arbete – tidig upptäckt pågår en rad aktiviteter
och projekt. Förbättrade kunskapsunderlag i primärvårdens huvudsakliga beslutsstöd viss.nu ökar möjligheterna att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Aktiviteter pågår även för att öka kvinnors deltagande i livmoderhalscancerscreening, liksom utveckling av den nationella IT-plattformen för livmoderhalscancerscreening.
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En utredning av ett pilotprojekt av ett Diagnostiskt Centrum har startats. Projektet har klargjort gränsdragningen mellan vad primärvårdens åtaganden ska
vara samt vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en patient ska remitteras
till ett diagnostiskt centrum. Förslag finns avseende vilka professioner som ska
finnas för att kunna göra utredningarna. Vidare visar utredningen att ett sådant
centrum bör förläggas till ett av akutsjukhusen i regionen. Fortsatt planering av
projektet görs med sikte på en start av Diagnostiskt centrum hösten 2014.
Ett viktigt område i cancerplanen är den framtida kompetensförsörjningen. Inventering och kartläggning av kompetensförsörjningen inklusive framtida utbildningsbehov är påbörjat. Som grund för en preliminär probleminventering
genomförs en enkätundersökning hos berörda verksamheter. Detta kommer att
ligga till grund för en kartläggning av resursbehoven inom respektive process
samt bidra med förslag till kompetensförstärkande åtgärder. Genom det arbete
som pågår med workshops för cancervårdens olika delar undersöks möjligheterna till förändrade arbetssätt med syftet att bättre använda befintliga resurser
på ett optimalt sätt.
En utredning om cancerrehabilitering har genomförts och ska ligga till grund
för framtagande av det förslag till samlad cancerrehabilitering för regionen som
ska startat.
Implementering av vårdprogrammet för palliativ vård pågår och kommer intensifieras under hösten. Ett regionalt palliativt råd har skapats med representanter från olika enheter inom den palliativa vården och företrädare för forskning
inom området. Uppdraget för rådet är att utveckla och stödja de delar av cancerplanen som rör utveckling av den palliativa vården i regionen.
Från den specialiserade palliativa vården framförs ofta synpunkten att patienter
ofta remitteras i ett alltför sent skede i sjukdomsförloppet. Därför har underlag
för projekt inom området Tidig kontakt med palliativa specialister för patienter med icke botbar cancer har tagits fram för två patientgrupper,
bukspottskörtelcancer och lungcancer. Projektstarter förväntas under hösten
2013 och syftar till att undersöka om tidig kontakt kan leda till förbättrad livskvalitet.
Genomföra en översyn av och utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen
Översynen av kontaktsjuksköterskefunktionen har genomförts under våren
2013 och en slutrapport föreligger i september 2013. Rapporten kommer ligga
till grund för fortsatt utveckling av funktionen och genomförande av förbättringar såsom att antalet kontaktsjuksköterskor behöver förstärkas och att den
utbildning som tidigare erbjudits ska utvecklas för att ge rätt kompetens till de
framtida kontaktsjuksköterskorna. Översynen visar också att inom några områden saknas kontaktsjuksköterskor, till exempel ASiH och primärvård vilket behöver åtgärdas. Vidare behöver styrningen och förvaltningen av kontaktsjuksköterskefunktionen utvecklas.
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Fortsätta uppbyggnad av vårdprocesser och processledarverksamhet
samt utveckla vårdprogram med kvalitetsregister
Processledarversamhet
Inom området pågår för närvarande 16 processer. Målformuleringar finns framtagna i cancerplanen för de processer som startat före 2013. Ett flertal projekt
har startat och genomförs i enligt med inriktningen i cancerplanen. Exempel på
arbeten som genomförts är införande av nya arbetsmetoder för att korta väntetider inom någon process, förbättra möjligheten till aktiva överlämningar mellan kontaktsjuksköterskor på olika enheter, nya eller förbättrade vårdprogram
för primärvården och uppstart av nätverk för ökat samarbete och förbättringar i
arbetet med multidisiplinära teamkonferenser. Mer omfattande projekt som
syftar till sammanhållna patientprocesser i centrumbildningar finns föreslagna
och arbetet har påbörjats för områdena prostatacancer, gynekologisk cancer och
bröstcancer.
Kvalitetsregister och vårdprogram
Ett projekt avseende strukturerad vårddokumentation (SVD) har inletts för
bröstcancer i journalsystemen TakeCare och Cosmic. Med utgångspunkt i kvalitetsregistrets variabler skapas en journalmall där vårddokumentationen är
strikt strukturerad med sökord. Därefter ska en teknisk lösning för direktöverföring till kvalitetsregistret tillskapas. Ett pilotprojekt för patologidata är redan
under framtagande i samarbete med Regionalt Cancercentrum Region Syd.
En utredning har genomförts på nationell nivå av den konstruktörsorganisation
för konstruktion av kvalitetsregister, som fram till nu organiserats utifrån de sex
olika regionerna. Syftet med omorganisationen är att kunna stödja kvalitetsregistergrupperna som finns inom de olika tumörformerna för utveckling av registerkoncept, ny funktionalitet, drift och förvaltning. Den nya organisationen
kommer medföra att vården kan få snabbare återkoppling på egna resultat och
bättre stöd för utveckling bland annat. Implementering sker med start september 2013.
I samarbete med centralt patientuppgiftsansvarig (CPUA) och inrapporterande
kliniker har svagheter i patientinformation identifierats och åtgärdats under
våren 2013. Datainspektionens krav på stark autentisering vid rapportering i
kvalitetsregister efterlevs i och med införande av SITHSkort för alla inrapportörer.
Hittills under 2013 har nya nationella vårdprogram för matstrupe/matsäck, lever, sköldkörtel, penis, endometriecancer(gynekologisk cancer), äggstockscancer, urinvägar och njurcancer tagits fram.
Utveckla uppföljningsmetoder och IT-stödsystem
Ett flertal projekt har påbörjats i samverkan med andra enheter och med stöd
från bland annat Vinnova. Inom området Jämlik vård pågår flera projekt. Utveckling av ITstöd för att bättre kunna genomföra multidisciplinära teamkonferenser och förnyad medicinsk bedömning har påbörjats.
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En eHälsotjänst utvecklas, kallad Flygledarprojektet, som ger överblick och
uppföljningsmöjlighet kring ledtider i patientens process utan att personalen
ska behöva logga in i underliggande system. Systemet ska visa patientens aktuella och tidigare inbokade aktiviteter och vara kopplade till aktuell vårdplan. I
ett första skede ska stödet kunna användas av vårdpersonal, men systemet ska
sedan utvecklas till en vy för patienten själv. Beslut om projektets genomförande är taget och kommer initialt att vara fokuserad på bröstcancer inom ramen för 4D-projektet.
Utifrån patientens behov pågår ett försök att utveckla tjänster i samarbete med
1177 Vårdguiden. Syftet är att bättre kunna hjälpa individen att själv kunna se
till exempel vissa provsvar och enkelt få tillgång till rätt information på 1177
Vårdguiden.
Arbete har påbörjats med att se över möjligheten att utveckla och förbättra Cancerupplysningen (telefonrådgivning som nu är förlagd till Radiumhemmet) för
att kunna inkludera regionens alla cancerpatienter.
Ett viktigt utvecklingsområde är framtagande av beslutsstöd som kan användas
i den kliniska vardagen. Riktlinjer kring behandling, kvalitetsregisterdata samt
andra relevanta studier och underlag ska finnas lätt tillgängligt. Ett pilotprojekt
inom prostatacancer är planerat att starta under hösten 2013.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende cancervård
Införande av nytt IT-system för mammografi
Projektet påbörjades 2010 med framtagande av en kravspecifikation. Medel avsattes i början av 2012. Projektet består av två delar som omfattar ett nytt uppföljningssystem som nu är i princip klart samt ett nytt kallelsesystem där leverantören ännu inte är utsedd. Projektet väntas avslutas under 2013.
Nytt test för kolorektalcancer
Upphandling av ett nytt test för kolorektalcancer pågår och beräknas vara klart
vid årets slut. Det nya testet är känsligare och kommer att medge könsanpassning och enklare provtagning vilket kan leda till högre deltagande. Det nya
testet medger säkrare kvalitetskontroll.
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5.13 Läkemedel
Uppföljning av prioriterade områden inom läkemedelshanteringen
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Implementera en modell för identifiering, kvalificerad värdering, prognostisering, prioritering, introduktionsstöd, fortbildning och uppföljning vid introduktion av vissa nya läkemedel

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

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

Implementera en modell för identifiering, kvalificerad värdering,
prognostisering, prioritering, introduktionsstöd, fortbildning och
uppföljning vid introduktion av vissa nya läkemedel
Introduktion av nya läkemedel är en viktig del för vårdens utveckling. Då nya
läkemedel utprövats på särskilt lämpliga patienter bör introduktionen i rutinsjukvården vara försiktig och ske under ordnade former. Under 2013 har en
handbok för uppföljning av läkemedel tagits fastställts, och en testmiljö för att
finna metoder för samverkan med läkemedelsföretag har etablerats. Inom testmiljön har en förstudie inom ett terapiområde genomförts i samarbete med ett
läkemedelsföretag. En modell för arbetet med introduktion av läkemedel har
detaljerats och kommer att implementeras under hösten.
Fokusera på en effektiv förvaltning av gällande avtal inom läkemedelsförsörjningen samt genomföra ett utvecklingsarbete kring en
framtida försörjningsmodell för landstingets akutsjukhus
Projektet ”Ny läkemedelsförsörjning” är avslutat och har i april 2013 övergått i
förvaltning. En gemensam sjukhusapoteksfunktion enligt Läkemedelsverkets
föreskrifter har organiserats med ansvar för att en säker och effektiv läkemedelsförsörjning bedrivs i Stockholms läns landsting. Cirka 3 000 läkemedelsförråd fördelade på närmare 300 olika köpare finns nu registrerade i det nya beställarregistret. Upp till 800 läkemedelsbeställningar läggs varje dag. En översyn av framtidens läkemedelsförsörjning har påbörjats.
Utveckla och implementera ett systematiskt arbetssätt för läkemedelsgenomgångar med stöd av nya föreskrifter från Socialstyrelsen
Socialstyrelsens föreskrifter 2012:9 rörande läkemedelsgenomgångar för äldre
har omsatts i riktlinjer för Stockholms läns landsting som trädde i kraft den 1
mars 2013. Riktlinjerna har under våren implementerats i avtal och fortbildning.
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Beslutsstödet för doseringsrekommendationer för läkemedel hos patienter med
nedsatt njurfunktion (NjuRen) har färdigställts och projektet har avslutats under det första halvåret. Utvärderingar från sjukvården visar att NjuRen är ett
värdefullt stöd i det kliniska arbetet inte minst för de äldre och sköra patienterna. Implementeringsaktiviteter med skapande av ett e-lärande paket och informationsaktiviteter fortgår. Utvärdering av socioekonomiska effekter av beslutsstödet NjuRen har gjorts i samarbete med forskare från Jönköpings Universitet.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende läkemedelshantering
Läkemedelsrekommendationer i Kloka Listan och Kloka råd är basen för den
fortbildning och information om läkemedel enligt vetenskap och beprövade metoder, som ger stöd i vårdgivarnas kvalitetsarbete. Under första halvåret har
fokus i huvudsak legat på att förmedla nyheter i Kloka Listan till förskrivarna,
samt uppföljning av förskrivningen 2012. Totalt har omkring 308 lokala arbetsplatsbesök gjorts. Det kontinuerliga arbetet med heldagsfortbildningar, kollegiala nätverk och återkommande seminarier uppgår under första halvåret ett
drygt hundratal tillfällen med totalt 9850 deltagare. 30 aktiviteter har berört de
nationella riktlinjerna kring levnadsvanor, och 35 aktiviteter har varit på tema
osteoporos.
Den medicinska utvecklingen och ett ökat kostnadsansvar för läkemedel kommer att medföra att prioritering i den enskilda vårdsituationen blir mer tydlig.
Råd till förskrivare för ansvarsfull och etisk förskrivning har utarbetas och fastställs under hösten 2013 av Stockholms läns läkemedelskommitté för att inkluderas i Kloka Listan 2014.
Utbyte av dyrare originalpreparat mot billigare läkemedel, så kallade generiska
preparat, är en förutsättning för kostnadsminskningar som frigör resurser för
introduktion av nya läkemedel. Förskrivarnas val av läkemedel har stor betydelse för möjligheten till utbyte av läkemedel och Kloka Listan utgör ett viktigt
hjälpmedel. Under 2013 kommer särskild vikt läggas vid att minimera patientsäkerhetsrisker vid generiskt utbyte genom information och fortbildning. Under
sommaren 2013 togs ett underlag fram som kommer ligga till grund för en folder, avsedd att vara ett stöd för förskrivaren till patienten i dialogen kring generiska läkemedel. Denna folder kommer att distribueras ut till vårdcentraler under hösten.
Möjligheterna att följa upp god kvalitet i läkemedelsförskrivningen har förbättrats genom tillgången till individgrundad information. Stockholms läns landsting har även fått ökade möjligheter att koppla läkemedel till andra medicinska
data. Under 2013 har en databas skapats för analyser av läkemedelsanvändningen vid nedsatt njurfunktion. Pilotstudier har genomförts av användningen
av olämpliga läkemedel hos personer med högt blodtryck och nedsatt njurfunktion. Dessa visar på förbättringsutrymme avseende bland annat användningen av
diabetesmedel, antiinflammatoriska medel och blodfettssänkande medel. Fort-
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satta analyser kommer att göras under hösten och information återföras till
vårdgivarna.
Djupanalyser har även gjorts av antibiotikaanvändningen och ordination av
olämpliga läkemedel till äldre. Stockholms läns landsting ligger, trots viss
minskning, högst i landet i antibiotikaanvändning. Analyserna visar att det även
finns även ett förbättringsutrymme i läkemedelsanvändningen hos äldre. Därför
har utbildningsaktiviteter genomförts under våren samt data återkopplats till
vårdgivarna.
Inom ramen för Sveriges Kommuners och Landstings projekt Hållbar Jämställdhet har fortsatta satsningar gjorts för att ta fram kunskapsunderlag och
analysera könsskillnader i läkemedelsanvändningen. En systematisk analys av
könsskillnader i läkemedelsanvändningen för de 50 största läkemedelsgrupperna i landet har publicerats. Analysen visar på stora könsskillnader, flera av dem
motiverade medan andra saknar medicinsk förklaring och manar till fortsatta
analyser och utveckling av kunskapsunderlag.
För att stödja läkarna med kunskap om könsskillnader viktiga att beakta vid
läkemedelsförskrivning har ett material sammanställs för koagulationshämmande medel, epilepsiläkemedel och sömnmedel. Detta kommer att göras
publikt tillgängliga via webben ”Genus på Janus” under hösten 2013.
Arbetet med att skapa ett IT-stöd kring köns- och genusaspekter av läkemedelsbehandling har fortgått under året i samarbete med Läkemedelsverket. Sammanställning av kunskapsläget och förskrivningsmönster för ett 50-tal läkemedel är färdigställda och publicering planeras i september 2013 på janusinfo.se.
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5.14 Habilitering
Uppföljning av prioriterade områden inom habilitering
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Fortsätta utveckla habiliteringsinsatser till personer med flerfunktionsnedsättning

■ Säkerställa och utveckla habiliteringsinsatser för personer med neuropsykiatriska diagnoser

En fortsatt utveckling av habiliteringsinsatser till personer med flerfunktionsnedsättning
Habilitering för personer med flerfunktionsnedsättning fortsätter att utvecklas
på lokala habiliteringscentra. Fler brukare får en årlig uppföljning av sjukgymnast och arbetsterapeut. Uppföljningen leder till att brukare som har behov får
kompletterande insatser i form av kontraktur- och smärtprofylax, förskrivning
och anpassning av hjälpmedel, hemträningsprogram och instruktioner till personal i boende och daglig verksamhet. I syfte att erbjuda personer med flerfunktionsnedsättning en jämlik habilitering i länet tas ett habiliteringsprogram
fram.
Säkerställa och utveckla habiliteringsinsatser för personer med neuropsykiatriska diagnoser
Habilitering & Hälsa har under flera år mött en allt större grupp personer i alla
åldrar som har fått en neuropsykiatrisk diagnos. Trenden har fortsatt även under 2013. Det medför att väntetiden för individuella insatser har ökat på de fyra
enheter som tar emot barn eller vuxna med autismspektrumtillstånd. Väntetidssituationen på Autismcenter för små barn föranledde Habilitering & Hälsa att i
juni 2013 presentera en åtgärdsplan för att säkra att förskolebarn med autismspektrumtillstånd kan tas emot inom habiliteringen under hösten 2013. Förslaget innebär att alla förskolebarn med autismspektrumtillstånd i första hand ska
söka individuella habiliteringsinsatser vid lokala habiliteringscentra för barn
som i sin tur kan remittera barn med komplicerade tillstånd vidare till Autismcenter för små barn. Introduktionsutbildning om autismspektrumtillstånd
kommer som tidigare att ges till berörda barns föräldrar vid Autismcenter för
små barn. Åtgärdsplanen innehåller även förslag för en långsiktig lösning. Åtgärdsplanen stäms av med brukarorganisationer under mitten av 2013.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende habilitering
Habilitering & Hälsa har samlat kompetensen för kommunikativt och kognitivt
stöd i ett nytt center. Centret arbetar med både direkta och indirekta insatser.
Verksamheten startade i februari 2013.
Habilitering & Hälsa tar fram habiliteringsprogram för flera olika målgrupper
(personer med autismspektrumtillstånd med och utan utvecklingsstörning, rörelsenedsättning, utvecklingsstörning, flerfunktionsnedsättning och förvärvad
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hjärnskada). Syftet med programmen är att öka brukarnas delaktighet, ge medarbetarna inom Habilitering & Hälsa förutsättningar att prioritera rätt insatser
samt att säkerställa en jämlik habilitering i länet.

5.15 Rehabilitering och sjukskrivning
Uppföljning av prioriterade områden inom rehabilitering och
sjukskrivning
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Genomföra en översyn av strukturen för rehabilitering
■ Utarbeta en långsiktig struktur för Rehabiliteringsgarantins målgrupper
■ Utveckla psykosocialt omhändertagande och rehabilitering av patienter med
livshotande tillstånd

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

Genomföra en översyn av strukturen för rehabilitering
Inriktningen i Framtidsplanen är att i ökad utsträckning styra rehabiliteringsinsatserna till primärvården, specialiserad rehabilitering, specialistvård
utanför akutsjukhusen och till den geriatriska vården vilket ytterligare ökar kraven på samverkan mellan olika vårdgivare. En anpassning av de befintliga uppdragen inom rehabilitering skulle kunna underlätta denna styrning. I den översyn av rehabilitering som gjordes inom ramen för Framtidsplanen lyftes även
vikten av att tidig bedömning av rehabiliteringsbehov behöver förbättras såväl
på akutsjukhusen som i primärvården och att processer för rehabilitering ska
utvecklas. Vidare att ökad samordning vid beställningar, utveckling av beskrivningssystem och ersättningsmodeller för rehabiliteringsuppdragen för ökad
jämlikhet ska ske. Arbetet med att integrera Framtidsplanen i planeringen av
det ordinarie arbetet fortsätter.
Utarbeta en långsiktig struktur för rehabiliteringsgarantins målgrupper
Rehabiliteringsgarantins syfte är att minska sjukskrivningar genom ett evidensbaserat omhändertagande av sjukskrivningsintensiva målgrupper, det vill
säga patienter med långvarig smärtproblematik eller lättare psykisk ohälsa.
Inom ramen för den statliga rehabiliteringsgarantin har hittills 130 vårdgivare,
med kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT), godkänts inom primärvården. De uppfyller därmed statens och Stockholms läns landstings krav för
målgruppen lätt och medelsvår psykisk ohälsa. Det betyder att mer än hälften av
husläkarmottagningarna har tillgång till behandlare med minst grundläggande
psykoterapeutisk KBT-utbildning.
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För att ytterligare öka kompetensen och därmed utbud och tillgänglighet har
Karolinska Institutet fått i uppdrag att ta fram en 7,5 hp 14 utbildning i interpersonell terapi (IPT) för primärvården.
För målgruppen med långvarig smärta, där krav på multimodala team föreskrivs, finns utbudet huvudsakligen i specialistvården. I primärvården har tolv
team hittills godkänts under 2013. Arbetet med att införa vårdval för rehabiliteringsgarantins målgrupper i syfte att hitta en långsiktig struktur med hänsyn
tagen till patienternas samsjuklighet pågår. I detta arbete ingår även att skapa
åtgärder för att identifiera och bedöma rehabiliteringsbehovet för patienterna i
primärvården. En studie om en koordinatorsfunktion i primärvården kan effektivisera rehabiliteringsprocessen för dessa målgrupper pågår och första resultat
väntas under hösten 2013. Studien om en KBT-intervention ökar graden av
återgång i arbete hos sjukskrivna patienter går in i sitt slutskede och resultat
väntas under hösten 2013. Erfarenheterna från studierna ska integreras i den
långsiktiga strukturen för rehabiliteringsgarantins målgrupper.
Utveckla psykosocialt omhändertagande och rehabilitering av patienter med livshotande tillstånd
För patienter med livshotande tillstånd har psykosociala team införts. Ett regionalt program för cancerrehabilitering har tagits. Det ska integreras i det fortsatta rehabiliteringsarbete som bedrivs inom ramen för Framtidsplanen.
Genomföra identifierade åtgärder för att skapa en hållbar, kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess
Syftet med Sjukskrivningsmiljarden är att skapa en hållbar, kvalitetssäker och
jämställd sjukskrivningsprocess i hälso- och sjukvårdens uppdrag, att göra medicinska bedömningar och att utfärda medicinska underlag vid sjukskrivning.
Följande identifierade åtgärder har eller kommer att genomföras under 2013.
Kravet på en jämställd sjukskrivningsprocess innebär uppföljning och revidering av 2012 års handlingsplan som syftar till ökad kunskap för att undvika
omotiverade skillnader mellan kvinnor och män i sjukskrivningsprocessen. Ett
nytt krav på uppdatering med minst en åtgärd inom området våld i nära relationer har tillkommit. 2013 års handlingsplan har tillställts Försäkringskassan
under augusti 2013. En handbok för kvalitet och jämställdhet i sjukskrivningsprocessen har tagits fram och godkänts av Försäkringsmedicinska kommittén
för att underlätta för verksamheterna vid upprättande av lokala rutiner.
Kravet på kompetenssatsning i försäkringsmedicin innebär uppdatering av 2012
års handlingsplan med kort- och långsiktiga åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen i försäkringsmedicin för läkare och andra berörda personalkategorier. 2013 års handlingsplan har tillställts Försäkringskassan under augusti 2013. Tre seminarier i försäkringsmedicin för över 100 sjukskrivande läkare har hållits i samarbete med Försäkringskassan och andra sakkunniga. I
samarbete med Karolinska institutet har webbaserade utbildningar i försäkringsmedicin erbjudits.
14 Om

studier bedrivs på heltid motsvarar 7,5 högskolepoäng 5 veckors studier
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Kravet på tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen är nytt för 2013 och består
i att beskriva hur samverkan mellan huvudmännen sker idag, att göra en analys
av utvecklingsbehovet och ge förslag på åtgärder. Dessutom ska en plan redovisas för hur en funktion för koordinering av effektiv samverkan kring individen
kan utvecklas. 2013 års handlingsplan har tillställts Försäkringskassan under
augusti 2013.
Kravet på kvalitet i läkarintygen innebär att Försäkringskassan granskar ett
mindre antal intyg från varje landsting. Resultatet av 2012 års granskning för
Stockholms läns landsting, som rapporterades i mars 2013, visade att drygt 47
procent av intygen godkändes, en marginell förbättring jämfört med föregående
år. Det relativt låga värdet beror delvis på att införandet av elektroniska läkarintyg har fördröjts. En ny granskning av intyg från 2013 sker och rapporteras i
mars 2014. En folder i fickformat med praktisk information om sjukskrivning
har distribuerats till flera tusen läkare i länet.
Kravet på elektroniskt informationsutbyte innebär ett införande av elektroniska
sjukintyg. Landstinget deltar i utvecklingen av den nationella intygstjänsten,
som kommer att underlätta inhämtandet av statistik på förskrivna sjukintyg. I
ett andra steg innebär den att fler typer av intyg som vården utfärdar ska kunna
utfärdas elektroniskt och att beslutsstöd för dessa kan integreras i tjänsten.
Inom sjukskrivningsmiljarden utbetalas även ett rörligt statsbidrag för sjukskrivningstalen om de följer genomsnittet i landstingen. Hittills har Stockholms
läns landstings sjukskrivningstal varit bättre än genomsnittet, varför bidraget
har utbetalats i paritet med detta.
Enligt en särskild överenskommelse ska landstingen, på begäran av Försäkringskassan, leverera fördjupade medicinska utredningar i form av särskilda
läkarutlåtanden (SLU) och teambaserade utredningar (TMU). I Stockholms läns
landsting har avtal om detta tecknats med Danderyds rehabklinik. I försöksverksamhet med sju landsting genomförs också från halvårsskiftet 2013 aktivitetsförmågeutredningar (AFU) av samma vårdgivare. AFU syftar till att bedöma
den försäkrade tidigare i rehabiliteringskedjan. På längre sikt kommer AFU att
ersätta SLU och TMU. Medel från sjukskrivningsmiljarden finansierar försöksverksamheten för AFU.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete inom rehabilitering
och sjukskrivning
Andningspatienter
För att förbättra vårdsituationen för andningshandikappade patienter utreds en
satsning på intermediära intensivvårdsplatser. Utredningen slutförs under hösten 2013 för att möjliggöra ett genomförande 2014. En utredning har även påbörjats för att se över organisationen till personer med andningsbesvär.
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Logopedi
En fortsatt besöksökning, samt en kontinuerlig ökning av nya mottagningar, har
ägt rum under det första halvåret 2013. Under året kommer en revision att genomföras för att undersöka orsakerna till volymökningarna. Fram till och med
juni 2013 fanns det 115 godkända logopedmottagningar i länet. Det innebär en
ökning med fyra nya mottagningar från föregående år.
Antalet besök hos logopeder inom vårdvalet har till och med juli ökat med 3,8
procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan i huvudsak
bero på att nya logopedmottagningar godkänts under 2013 och att antalet logopeder per mottagning ökat.
Primärvårdsrehabilitering
Sedan vårdvalet infördes den 1 oktober 2012 har 63 mottagningar godkänts.
Under första halvåret 2013 ökade antalet besök hos sjukgymnaster inom primärvårdsrehabilitering med 22 procent jämfört med samma period föregående
år. Övriga besök inom primärvårdsrehabilitering har ökat med nästan 120 procent jämfört med samma period föregående år. Kiropraktiken står för cirka 66
procent av ökningen.
I många kommuner och stadsdelar kan befolkningen välja mellan flera utförare
av mottagningsverksamhet, hemrehabilitering och neuroteam. Det innebär att
tillgängligheten och valfriheten har ökat väsentligt.
Specialiserad sjukgymnastik
Vårdval specialiserad sjukgymnastik är ett komplement till primärvårdsrehabilitering för patienter med behov av specialiserade och enskilda rehabiliteringsinsatser. Med en formaliserad specialistkompetens är det lättare för befolkningen
att hitta rätt specialistområde med hög kvalitet för patienten.
Antalet godkända specialiserade sjukgymnaster fortsätter att öka. Fram till juni
2013 hade 67 mottagningar, omfattande 81 sjukgymnaster, godkänts. Det innebär en ökning från 35 mottagningar och 46 sjukgymnaster från årsskiftet
2012/2013. I dagsläget är alla specialistområden utom onkologi täckta.
Specialiserad rehabilitering
Vid halvårsskiftet fanns 16 vårdgivare (varav 7 utanför länet) inom vårdvalsområdet planerad specialiserad rehabilitering. Inom vårdvalsområdet finns inriktningarna neurologi, onkologi och lymfödem. Två vårdgivare har avslutat sin
verksamhet under våren. Den ena vårdgivaren hade verksamhet inom området
neurologi och den andra hade verksamhet inom områdena neurologi, onkologi
och lymfödem.
Antalet vårdgivare inom den upphandlade specialiserade rehabiliteringen är
oförändrat.
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5.16 Förskrivning av hjälpmedel
Uppföljning av prioriterade områden inom förskrivning av
hjälpmedel
Under budgetperioden 2013 till 2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Upphandla hjälpmedelscentralverksamhet och ortopedteknisk verksamhet
■ Planera för ett länsövergripande center inom områdena kommunikation och
kognition

■ Genomföra utbildningsinsatser för förskrivare inom området förbrukningshjälpmedel

Upphandla hjälpmedelscentralverksamhet och ortopedteknisk verksamhet
Upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet har genomförts vilket resulterade i att hjälpmedelscentralerna delades upp i fyra verksamheter istället för
dagens två.
Efter upphandling av hjälpmedelscentral för hjälpmedel till personer med rörelsenedsättning med mera för norra länsdelen skrevs avtal med Sodexo. Kostnaden för verksamheten beräknas minska med 18 procent jämfört med nuvarande
avtal. Upphandlingen av en länsövergripande hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet överklagades under första halvåret 2013 till förvaltningsrätten.
SLSO fortsätter att driva de två verksamheterna hjälpmedelscentral för hjälpmedel till personer med rörelsenedsättning med mera för södra länsdelen samt
den nya länsövergripande hjälpmedelscentralen för kognitions-, kommunikations- samt vissa synhjälpmedel.
Upphandling av ortopedteknisk verksamhet genomförs som en fastprisupphandling. Hälso- och sjukvårdsnämnden tog vid sitt sammanträde den 18 april
beslut om förfrågningsunderlaget. Den 3 september fattades beslut om antagande av leverantör.
Planera för ett länsövergripande center inom områdena kommunikation och kognition
Planeringen av en länsövergripande hjälpmedelscentral inom områdena kommunikation och kognition genomförs tillsammans med SLSO. Även vissa synhjälpmedel, till exempel databaserade synhjälpmedel, kommer att ingå. Uppdraget kommer att utökas i jämförelse med annan hjälpmedelscentralsverksamhet med till exempel inträning och utbildning direkt till brukare. I och med
detta säkerställs att det finns kompetens och insatser till barn med funktionsnedsättningar som har behov av datorbaserade hjälpmedel säkerställs. Det
kommer också att bidra till en ökad samverkan mellan professionerna.
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Genomföra utbildningsinsatser för förskrivare inom området förbrukningshjälpmedel
Under våren genomfördes tre utbildningstillfällen inom området näring/ kosttillägg. Ett 60-tal distriktssköterskor deltog i utbildningarna. Verksamheten för
förbrukningshjälpmedel gjorde under första halvåret en genomlysning av sin
informations- och utbildningsplan. Utifrån planen är avsikten att under hösten
2013 erbjuda en webbaserad förskrivarutbildning inom området inkontinens.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende förskrivning
av hjälpmedel
Hörseltekniska hjälpmedel
Upphandling av hörseltekniska hjälpmedel har genomförts. Tilldelningsbeslutet
överklagades vid årsskiftet 2012/2013. Förvaltningsrättens dom överklagades
till kammarrätten som meddelade dom i juli 2013. Domen vann laga kraft i slutet av augusti vilket innebär att avtal nu kan tecknas.
Fritt val av hjälpmedel
En utveckling av Fritt val av hjälpmedel har påbörjats. För att sortimentet ska
stämma överens med de regler och riktlinjer som finns i Hjälpmedelsguiden
sker en översyn av produkterna och rekvisitionsbeloppet.
Förbrukningshjälpmedel
En förändring av rutinerna för distribution av förbrukningshjälpmedel genomfördes under våren. Det innebär att det från och med den 1 juni 2013 är möjligt
att distribuera förbrukningshjälpmedel även utanför Stockholms län.
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5.17 Hälso- och sjukvård för asylsökande
Uppföljning av prioriterade områden inom hälso- och sjukvård
för asylsökande
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Erbjuda hälso- och sjukvård till gömda och personer som befinner sig i Sverige
utan att ha sökt nödvändigt tillstånd

■ Utvidga verksamheten med hälsokommunikatörer till att omfatta fler kommuner

Erbjuda hälso- och sjukvård till gömda och personer som befinner
sig i Sverige utan att ha sökt nödvändigt tillstånd
Den 1 juli 2013 infördes lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lagändringen innebär
ett utökat åtagande för landstinget i och med att tillståndslösa får samma rätt
till hälso- och sjukvård som asylsökande. Det innebär att barn som lever i Sverige utan tillstånd har rätt till subventionerad hälso- och sjukvård och tandvård
på samma sätt som bofasta barn. Vuxna får rätt till subventionerad hälso- och
sjukvård och tandvård som inte kan vänta, mödrahälsovård, hälsoundersökning, preventivmedelsrådgivning samt vård i samband med abort. Ett informationsmaterial spreds under våren till hälso- och sjukvårdspersonalen inom
Stockholms läns landsting.
Utvidga verksamheten med hälsokommunikatörer till att omfatta
fler kommuner
Idag finns hälsokommunikatörer i tio av länets kommuner. Södertälje, Botkyrka, Sollentuna, Upplands Väsby, Sundbyberg, Stockholm och Nacka har deltagit sedan tidigare och från och med 2013 har även Lidingö, Huddinge och Sigtuna anslutit. Förutom arabiska, somaliska och tigrinja har verksamheten utökats med en hälsokommunikatör som talar dari.
Ytterligare tre kommuner, Tyresö, Haninge och Nynäshamn, deltar i ett projekt
som vänder sig till utlandsfödda med låg utbildningsnivå och analfabeter.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende hälso- och
sjukvård för asylsökande
Utöka provtagningen vid hälsoundersökningar av asylsökande med immunitetstest mot rubella för kvinnor i åldersgruppen 15 till 45 år
Sedan den 1 januari 2013 har alla kvinnor i åldersgruppen 15 till 45 år erbjudits
ett immuntest i samband med hälsoundersökningen. Immuntestet visar om de
har antikroppar mot röda hund. De som inte har haft antikroppar har erbjudits
vaccination.
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Asylsökande
Antalet asylsökande i landet ökar. I Stockholms län minskar antalet asylsökande
på grund av bristen på bostäder. Sjukvårds- och tandvårdsbehovet har däremot
ökat eftersom många asylsökande har en eftersatt hälsa. Vid halvårsskiftet fanns
5 922 asylsökande i länet, vilket är 300 färre än vid samma tidpunkt 2012.
Under slutet av 2012 öppnade Migrationsverket genomgångsboenden, bland
annat i Hägersten-Liljeholmen. De vårdgivare som ligger nära genomgångsboendena hade under första halvåret 2013 ett ökat antal patienter. Smittskydd
Stockholm ordnade utbildningar om hepatit, hiv och TBC för personal på
boenden för ungdomar. Under första halvåret 2013 samordnade de också möten
mellan representanter för Migrationsverket, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar. Syftet var att öka
antalet asylsökande och anhöriginvandrare som genomgår hälsoundersökningar.
Smittskydd Stockholm påbörjade under 2013 en utredning för att bland annat
se hur hög andel av de asylsökande som genomgår en hälsoundersökning, varför
en del tackar nej, hur asylsökande bäst kan kallas till hälsoundersökningen samt
hur stor andel som tackar ja till provtagning. Kartläggningen kommer att ligga
till grund för framtida smittskyddsåtgärder.
Återsökning av pengar från Migrationsverket
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen startade under 2012 ett projekt för att återsöka pengar från Migrationsverket enligt § 33 i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för visa utlänningar. Under tidsperioden januari till
juli 2013 återsöktes 5,5 miljoner kronor från Migrationsverket. Per sista augusti
hade 3,3 miljoner återbetalats till Stockholms läns landsting.
Organisering av vård för flyktingar från Syrien
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2013 att ett förslag ska tas fram
som beskriver hur vården av flyktingar från Syrien ska organiseras på ett väl
fungerande sätt. Erfarenheterna från Bosnienprojektet ska beaktas. Kunskapsinhämtning startade i juni. Uppdraget återrapporteras till nämnden under hösten.
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5.18 Tandvård
Uppföljning av prioriterade områden inom tandvård
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Förbättra tandhälsan för barn och ungdomar i områden med sämst tandhälsa
■ Utöka utbildningsplatserna för att täcka behovet av specialistutbildade tandläkare

Förbättra tandhälsan för barn och ungdomar i områden med sämst
tandhälsa
Tandhälsan har under en längre tid förbättrats i alla åldrar för barn och ungdomar. Sedan år 2004 genomförs ett förstärkt preventionsprogram i områden
med sämre tandhälsa. I programmet ingår bland annat insatser som fissurförsegling och fluorsköljning i riskåldrar. Även om tandhälsan förbättrats i områden med sämre tandhälsa är skillnaden jämfört med områden med bättre tandhälsa relativt stor. I den tandhälsorapport som presenterats för Hälso- och sjukvårdsnämnden under våren 2013 framgår att andelen 3-åringar med karies i
områden med bättre tandhälsa uppgår till 3 procent medan motsvarande siffra i
områden med sämre tandhälsa uppgår till 9 procent.
Sedan år 2011 pågår ett forskningsprojekt, Stop Caries Stockholm, riktade till
1-åringar i områden med sämst tandhälsa. Projektet innehåller bland annat
tandborstinstruktion till föräldrarna, inspektion av barnets tänder och frekvent
fluorlackning samt en hälsoekonomisk analys. Projektet utvärderas i en delrapport 2014 samt i en slutrapport 2018.
Utöka utbildningsplatserna för att täcka behovet av specialistutbildade tandläkare
Inom ramen för tandvårdslagens planerings- och finansieringsansvar åligger det
Hälso- och sjukvårdsnämnden att se till att utbudet av specialisttandvård motsvarar befolkningens behov. I en rapport framtagen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2012 framgick att såväl kraftig inflyttning som avsevärda
pensionsavgångar ger ett kraftigt underskott på specialisttandläkarresurser i
länet. Under 2013 har antalet ST-tjänster utökats från ett drygt 20-tal till
knappt 30. Samtliga tjänster är nu besatta och fördelade efter prioritering mellan tandvårdens åtta specialiteter.
Uppföljning av övrigt utvecklingsarbete avseende tandvård
I en rapport framtagen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011 framgick att
den kliniska odontologiska forskningen i länet inte motsvarade det behov och de
möjligheter som föreligger. Landstingsstyrelsen fattade 2012 beslut att den kliniska odontologiska forskningen i länet skulle stärkas. Under 2013 har Ledningsgruppen KI/SLL inrättat Styrgruppen för Odontologisk Forskning (SOF)
med representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska Institutet och Folktandvården. Beslut har fattats om bemanning, budget och verksam-
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hetsplan för en forskningsverksamhet. Verksamheten har vidare organiserats
under våren och forskningsmedel utlysts i juni 2013. Motsvarande beslut avseende bemanning, budget och verksamhetsplan är fattade för att skapa ett Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT). Initiala medel på tre miljoner kronor för ACT avsätts via SOF. Centret förläggs till Stiftelsen Stockholms sjukhem
och invigs i oktober 2013. För att säkerställa professorskompetens har ytterligare en miljon kronor beviljats centret 2014.
Det så kallade Tredje steget i Tandvårdsstödet infördes 1 januari 2013. I och
med detta utökades landstingets tandvårdsstöd med en ny patientkategori.
Patienter med en av elva angivna diagnoser, som också ska ha medfört en svår
till fullständig funktionsnedsättning, omfattas. Läkarintyg som fastställer diagnos samt grad av funktionsnedsättning erfordras för vård inom Tredje steget.
Det nya stödet omfattar huvudsakligen patienter med neurologiska, reumatiska
och psykiska sjukdomar. I Stockholms län beräknas cirka 12 000 personer
kunna vara berättigade till detta stöd. Dessa patienter har rätt till bastandvård
till läkarvårdstaxa hos valfri tandläkare. Med bastandvård avses all tandvård
utom fast protetik såsom kronor, broar och implantat.
Antalet inkomna läkarintyg har hittills varit betydligt lägre än beräknat. 739
intyg har resulterat i 576 utfärdade så kallade F-kort. F-kort är en nationellt
överenskommen benämning på det kort patienten får sig tillsänt när ett adekvat
läkarintyg har registrerats. F står för funktionshinder.
Erfarenheter från införandet av landstingets tandvårdsstöd 1999, är att efter en
försiktig inledning ökade tempot betydligt. Prognosen för utfärdade F-kort 2013
är osäker, men är satt till 1000 utfärdade intyg. Man kan dock inte utesluta en
kraftig ökning under hösten som kan resultera i större mängd utfärdade intyg
vid årsskiftet än förväntat.

5.19 Tolkverksamhet
Uppföljning av prioriterade områden inom tolkverksamheterna
Under budgetperioden 2013-2015 har utveckling inom följande områden bedömts särskilt viktiga och har därför prioriterats:
■ Införa och följa upp av effekterna av tolkportalen för språktolktjänster
■ Följa upp hur tolkverksamhetens kapacitet anpassas till efterfrågat behov
■ Följa upp effekterna av tolkportalen för personer med dövhet, dövblindhet och
hörselnedsättning.

Införa och följa upp effekterna av tolkportalen för språktolktjänster
Strävan efter en tillgänglig, säker och högkvalitativ språktolkverksamhet fortsätter genom implementeringen av en webbaserad beställningsportal för tolktjänster. Ett pilotprojekt pågår där ett antal vårdgivare testar funktionen innan breddinförandet som planeras till 2014. Vid ett införande av webbaserade beställ-
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ningar läggs grunden till mer effektiva beställnings- och faktureringsrutiner
samt en förbättrad avtalsuppföljning. Beslut om val av systemlösning för fakturering och säker inloggning, som inte ingått i framtagandet av beställningsportalen, togs i juni och tjänsten ska vara på plats i november 2013.
Förnyad upphandling av språktolkverksamhet fortsätter under 2013.
Följa upp hur effekterna av tolkportalen för personer med dövhet,
dövblindhet och hörselnedsättning
Den webbaserade tolkportal som avser beställning och tolk för dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning driftsattes i början av året. Tolkportalen är tillgänglig för länets invånare via Mina vårdkontakter. I och med beslutet om val
av systemlösning för säker inloggning kommer tolkportalen för personer med
dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning att bli tillgänglig för vårdgivare under hösten 2013.
Andelen användare har ökat varje månad och vid halvårsskiftet hade cirka 10
procent av brukargruppen besökt tolkportalen. Av alla beställningar till tolkverksamheten som utförs har cirka 3 procent skett genom tolkportalen. Övriga
beställningar ställdes till tolkcentralen via text- och bildtelefon.
Följa upp hur tolkverksamhetens kapacitet anpassas till efterfrågat
behov
Under första halvåret 2013 uppgick andelen beställda tolkuppdrag som inte
hade kunnat genomföras till 2,6 procent. Under samma period föregående år
var motsvarande siffra 6,2 procent.
Skrivtolkning för brukare med förvärvad hörselnedsättning eller dövhet står för
cirka 4 procent av de utförda tolkuppdragen. För denna tolkmetod har dock tillgången till tolkning minskat. Det fick till följd att andelen beställda tolkuppdrag
som inte kunde genomföras ökade till 10,8 procent jämfört med 7,8 procent
samma period föregående år.
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6 Miljöarbete i hälso- och
sjukvården
Det pågår ett löpande arbete med att implementera miljöprogrammet ” Miljöutmaning 2016”. Under första delen av året har det skett ett arbete i samverkan
med miljöenheten på SLL Tillväxt, miljö och regionplanering och miljösamordnarna på akutsjukhusen med att utveckla miljöindikatorer utifrån gällande miljöprogram. Syftet är att ta fram nya nyckeltal inom miljöområdet som ska användas som nya krav i avtalen med akutsjukhusen. Vissa av dessa krav kommer
att vara kopplade till ekonomiska incitament. Det fortlöper ett arbete med publicering av information gällande vilka vårdgivare som är miljödiplomerade eller
miljöcertifierade på 1177 Vårdguiden.
En rad aktiviteter har genomförts på övergripande nivå för att minimera läkemedels miljöstörande effekter. Enskilda vårdgivare har fått hjälp i sitt arbete
med att utveckla egna miljömål för läkemedelshantering. Läkemedelsförskrivare har fått utbildning och stöd i konkreta frågor om läkemedels miljöpåverkan.
En representant från HSF har deltagit i arbetsgruppen för Nationella läkemedelsstrategin med införande av en frivillig miljöbedömning av läkemedelsprodukter respektive utreda om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel. (Uppdrag 7.2, samt dess kopplingar till 7.1.)
Det har genomförts en nationell konferens i samverkan med Landstinget i Uppsala och förelästs på en internationell konferens (HPH) om miljöklassificering
av läkemedel samt hur miljöaspekten inkluderas i Kloka Listan. Det finns även
ett ökat internationellt intresse för landstingets arbete med läkemedel och miljö
i form av mejl- o telefonkontakter med representanter från till exempel Belgien,
Frankrike och Tyskland. Täta kontakter har också hafts med FN via UNDP.
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7 Verksamhetens ekonomi
7.1 Verksamheten totalt
Sammanfattning
■ Det ackumulerade resultatet för perioden första januari till och med 31 augusti
2013 uppgår till +847 miljoner kronor, jämfört med budgeterat +576 miljoner
kronor. Resultatet per 31 augusti 2012 var +830 miljoner kronor.
■ För 2013 prognostiseras ett överskott med 150 miljoner kronor. Resultatet 2012
var +429 miljoner kronor.
■ Jämfört med motsvarande period 2012 har det totala antalet läkarbesök i öppenvården ökat med 1,4 procent. Prognosen för 2013 innebär en ökning mot 2012
med 1,6 procent, vilket är 2,3 procent lägre än budget för 2013.
■ Jämfört med motsvarande period 2012 har antalet vårdtillfällen inom sluten vård
ökat med 0,7 procent. Prognosen för 2013 innebär en ökning mot 2012 med 0,6
procent, vilket är 0,3 procent lägre än budget för 2013.
Periodens resultat och prognos totalt för Hälso- och sjukvårdsnämnden
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2013 visar ett överskott
med 847 miljoner kronor. Det är 17 miljoner kronor högre än motsvarande period 2012 då resultatet uppgick till +830 miljoner kronor. Prognosen för 2013
baserad på utfallet de första åtta månaderna av året visar på ett överskott med
150 miljoner kronor, att jämföra med helårsresultatet för 2012 som var +429
miljoner kronor.
Delårsresultat och årsprognos
Mkr

Utfall per
aug 2013

Jmf aug 2012
mkr

Prognos
2013

Budget
2013

3,6

49 655

49 421

%

Intäkter

33 160

32 023

Kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

-32 343

-31 245

3,5

-49 546

-49 450

-4

-5

-20,0

-7

34

57

-40,4

847

830

Avvikelse
mkr

%

Bokslut
2012

0,5

48 182

-96

-0,2

-47 825

-11

4

36,4

-8

48

40

8

20,0

80

150

0

150

234

Det bokförda resultatet per den 31 augusti 2013 är 17 miljoner kronor bättre än
motsvarande period 2012. Den största förbättringen är hänförlig till läkemedel
med 43 miljoner kronor. Detta kan i huvudsak hänföras till effekter av det höjda
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högkostnadsskyddet. För helåret 2013 beräknas ett överskott med 150 miljoner
kronor.
De viktigaste avvikelseposterna är:
•
•
•
•

Somatisk specialistvård beräknas lämna överskott med 130 miljoner kronor,
främst till följd av lägre produktionsvolymer än beräknat vid Karolinska Universitetssjukhuset
Äldresjukvård beräknas lämna underskott med 140 miljoner kronor, främst beroende på ökade kostnader för ASiH på grund av fler inskrivna patienter än budgeterat
Läkemedel beräknas lämna överskott med 125 miljoner kronor
Övriga verksamheter inklusive budgeterad reserv för Framtidsplanen beräknas
ge överskott med 35 miljoner kronor

I respektive vårdgrensavsnitt nedan analyseras dessa avvikelser mer i detalj.

Resultatutveckling HSN 2013
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Period
Utfall 2013

Utfall 2012

PERB 2013

Prognos 2013

PR föreg MB

Bokfört resultat per augusti 2013 är ett överskott med 847 miljoner kronor.
Samtliga verksamhetsområden utom äldresjukvård uppvisar ett bokfört överskott. De största överskotten återfinns inom somatisk specialistvård, läkemedel
samt övrig sjukvård. Äldresjukvård redovisar ett underskott med 79 miljoner
kronor. Övriga verksamhetsområden uppvisar mindre överskott.
Jämfört med månadsrapporten per juli har prognosen nu förbättrats med 50
miljoner kronor och visar på ett överskott med 150 miljoner kronor. Den viktig-
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aste orsaken till denna förändring är att somatisk specialistvård nu beräknas ge
ett överskott med 130 miljoner kronor mot 65 miljoner kronor per juli.

7.2 Ackumulerat utfall januari till augusti 2013
samt prognos per vårdgren
Vårdkonsumtion per vårdgren
Tabellen nedan beskriver den totala vårdkonsumtionen för hälso- och sjukvården i Stockholms län under perioden januari till och med augusti 2013 jämfört
med samma period 2012 samt budgeterad vårdkonsumtion och prognos 2013.
Vårdkonsumtion: periodens utfall och årsprognos
Avvik
prognosgnosbudget %

Bokslut
2012

7 828 309

-2,3%

7 530 474

8 565 693

3,3%

8 342 536

316 593

-0,3%

313 598

4 520 240

-3,4%

4 275 868

4 858 540

4 686 890

3,7%

4 648 604

7,5%

1 927 000

1 816 000

6,1%

1 649 426

Utfall per
augusti 2013

Jmf
aug
2012, %

Årsprognos
2013

Läkarbesök totalt

4 983 086

1,4%

7 652 147

Övriga besök totalt

5 692 148

4,8%

8 849 694

Vårdtillfällen totalt

207 569

0,7%

315 517

2 814 490

0,1%

4 364 640

3 207 401

5,2%

1 136 629

Årsbudget
2013

Primärvård
Läkarbesök inkl
ARV
Övriga besök exklusive sjukgymnastik
Sjukgymnastik inkl
ARV
Somatisk specialistvård
Läkarbesök inkl
ARV

1 892 129

3,6%

2 851 507

2 861 269

-0,3%

2 827 012

Övriga besök

544 890

1,6%

813 354

834 803

-2,6%

827 701

Vårdtillfällen

164 739

0,5%

249 457

250 323

-0,3%

249 574

Läkarbesök inkl
ARV

267 492

-0,2%

422 000

434 800

-2,9%

413 588

Övriga besök

795 562

3,1%

1 266 600

1 218 000

4,0%

1 191 287

Vårdtillfällen

22 158

1,5%

33 860

33 970

-0,3%

33 196

Läkarbesök inkl
ARV

8 975

-1,0%

14 000

12 000

16,7%

14 006

Övriga besök

7 666

-60,7%

11 200

10 000

12,0%

25 518

20 672
1,9%
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

32 200

32 300

-0,3%

30 828

Psykiatri

Geriatrik

Vårdtillfällen

Antalet läkarbesök för samtliga vårdgrenar ökar med 1,4 procent jämfört med
föregående år. För övriga besök redovisas en total besöksökning med 4,8 procent jämfört med 2012. Antalet vårdtillfällen ökar med cirka 0,7 procent jämfört
med föregående år. Jämfört med ackumulerat utfall till och med augusti 2012
kan noteras:
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•
•
•
•

läkarbesök inom husläkarverksamhet och hemsjukvård redovisar en ökning med 1,0 procent
antalet läkarbesök inom akutsjukhus- och specialistvården inklusive privata specialister ökar med 3,6 procent
vårdtillfällena inom somatisk specialistvård ökar med 0,5 procent och
har en genomsnittlig medelvårdtid på 3,6 dagar
antalet vårdtillfällen inom äldresjukvård ökar med 2 procent och har en
genomsnittlig medelvårdtid på 11 dagar

% förändring av läkarbesök mellan år 2012 / 2013
8,00%
3,00%
p
-2,00%
r
o -7,00%
c
e -12,00%
n
-17,00%
t
-22,00%

månad feb mars april maj

juni

juli

aug sept

primärvård

somatik vård

geriatrik

total

okt

nov

psykiatri

Figur 1: Konsumtion av läkarbesök per månad visat som procentuell skillnad mellan 2012 och
2013
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% förändring av vårdtillfällen mellan år 2012 / 2013
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Figur 2: Konsumtion av vårdtillfällen per månad visat som procentuell skillnad mellan 2012
och 2013

Konsumtion av vård jan-augusti 2013 jämfört samma period 2012.
Bokslut 2012 jämfört prognos 2013.
Läkarbesök inom primärvård
Förändr. 13/12
Bokslut/prognos
Läkarbesök inom akutsomatik
Förändr. 13/12
Bokslut/prognos
Vårdtillfällen inom akutsomatik
Förändr. 13/12
Bokslut/prognos
Läkarbesök inom psykiatri
Förändr. 13/12
Bokslut/prognos
Vårdtillfällen inom psykiatri
Förändr. 13/12
Bokslut/prognos
Vårdtillfällen inom geriatrik
Förändr. 13/12
Bokslut/prognos
Sjukgymnast besök
Förändr. 13/12
Bokslut/prognos

0,1%

2,1%

0,9%
0,0%
-0,2%

3,6%

0,5%

2,0%
1,5%
2,0%
1,9%
4,5%
7,5%

15,2%

Figur 3: Konsumtion av vård 2012/2011 samt bokslut jämfört prognos
En utförligare redovisning av vårdkonsumtionsutvecklingen görs under respektive vårdgrensavsnitt.
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Ekonomiskt utfall per vårdgren
Periodens resultat och årsprognos
Mkr
Somatisk specialistvård
Primärvård
Psykiatri
Äldresjukvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Övrig sjukvård
Tandvård
Läkemedel
Summa

Bokfört
resultat per
aug 2013
494

Bokfört
resultat per
aug 2012
542

Årsprognos
resultat
2013
130

Bokslut
2012

68
35
-79
-24

30
24
-9
15

-13
0
-140
-33

-100
-16
-22
-19

190
6
157
847

113
1
114
830

76
5
125
150

22
4
285
429

275

Periodens ackumulerade resultat till och med april 2013 visar ett överskott om
847 miljoner kronor. De största överskotten återfinns främst inom somatisk
specialistvård, övrig sjukvård och läkemedel. Överskottet inom somatisk specialistvård är främst hänförligt till lägre produktionsvolymer än beräknat inom
Karolinska Universitetssjukhuset. Överskottet inom primärvård är främst hänförligt till husläkarverksamhet och psykosociala insatser. Överskottet inom läkemedel beror främst på effekter av det höjda högkostnadsskyddet. Äldresjukvårdens underskott beror främst på det nya vårdvalet inom ASiH, där fler patienter skrivits in än vad som budgeterats och där medelvårdtiderna har blivit
längre.
Helårsprognosen pekar på ett överskott med 150 miljoner kronor. Förutom
ovannämnda avvikelser från budget kan nämnas ett prognostiserat överskottet
inom övrig sjukvård, som beror på att en budgeterad reserv beräknas kunna
balansera en opreciserad besparing och även ge ett överskott. I övrigt beräknas
överskott för specialiserad rehabilitering, ryggcentrum och vårdgarantier via
vårdgarantikansliet medan ett underskott beräknas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Budget för 2013 medger en nettokostnadsökningstakt med 3,9 procent. För perioden januari till augusti har nettokostnaderna ökat med 3,1 procent mellan
2012 och 2013. Föreliggande prognos bygger på en förväntan om en ökningstakt
med 3,6 procent för helt år.

Verksamhetsförändringar
Somatisk specialistvård
Fem nya gynekologmottagningar har startat inom vårdval gynekologi under perioden januari till och med augusti 2013 och en mottagning har stängts. Inom
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vårdval hud har två nya mottagningar tillkommit under 2013 medan ett avtal
har avslutats. Inom ögonvårdvalet såväl som inom öron, näsa och hals har fem
nya vårdgivare tillkommit under 2013.
Psykiatri
Upphandling av specialiserad psykiatrisk öppenvård för vuxna i Järfälla/Upplands Bro och Hägersten/Liljeholmen/Älvsjö/Skärholmen har genomförts och
Prima barn- och vuxenpsykiatri AB har tagit över som leverantör. Mottagningarna startade under mars månad 2013.
Upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet vid
Järva- och Botkyrkamottagningarna har genomförts och ny vårdgivare är Prima
barn- och vuxenpsykiatri AB. Avtalen trädde i kraft i mars respektive maj.
Sprututbytesverksamheten startade vid S:t Görans sjukhus i början av april.
Vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och beroendevården har fått i uppdrag att inventera vårdmiljön inom slutenvården utifrån en checklista. Resultatet ska ligga
till grund för att göra en handlingsplan om hur vårdmiljön ska förbättras. Kostnaden beräknas till cirka 9 miljoner kronor.
Primärvård
I augusti fanns det 206 husläkarmottagningar. Under året har fem nya mottagningar startat, en på Kungsholmen, en i Nynäshamn, en i Tensta samt två i
Solna. Två mottagningar har stängt, en på Norrmalm och en i Sigtuna. Antalet
avtal för medicinsk fotsjukvård var 138. Under året har fyra nya mottagningar
startat och sex har upphört.
Inom hemsjukvården har ansvaret för besök dagtid helger flyttats från husläkaruppdraget till kvälls- och nattpatrullerna från och med januari 2013.
En revidering av ersättningsmodellen för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård har gjorts som gäller från och med mars. Huvudinriktningen för revideringen är att prioritera de äldre och de mest vårdkrävande patienterna samt
att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
I april öppnade den nya lättakuten vid Danderyds sjukhus. Verksamheten beräknas ta hand om cirka 15 000 patienter per år och har öppet klockan 8 till 22
alla dagar i veckan.
Avtalet angående läkare i beredskap upphörde den 31 maj 2013. Läkarbesök i
hemmet under jourtid tillhandahålls från och med juni 2013 av de jourläkarbilar som upphandlades under 2013. I jourläkarbilarnas uppdrag ingår att tillhandahålla betydligt fler läkarbesök i hemmet jämfört med tidigare avtal.
I februari invigdes resurscentret Origo som vänder sig till ungdomar i åldersgruppen 13 till 26 år, som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat
våld. Den 30 juni 2013 stängdes ungdomsmottagningen i Järna på egen begäran. Ungdomsmottagningarna på Gullmarsplan och i Huddinge har övergått
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från att drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) till respektive
kommun.
En barnmorskemottagning har öppnats under våren i Rissne. Ytterligare en
MVC- och en BVC-mottagning har startats i Solna, i Mama Mias regi.
Inom vårdval primärvårdsrehabilitering har åtta nya mottagningar startat under året. Totalt fanns det i augusti 62 mottagningar i länet. Inom vårdval specialiserad sjukgymnastik har 32 nya mottagningar startat under året. Totalt fanns
det i augusti 65 mottagningar i länet. Inom vårdval logopedi har sex nya mottagningar startat. Totalt fanns det i augusti 123 logopedmottagningar i länet.
Äldresjukvård
Under innevarande år finns en utökning av antalet beställda vårdtillfällen, varav
merparten inom den norra länsdelen och då främst vid Jakobsbergsgeriatriken
(cirka 600 vårdtillfällen). Även vid Huddingegeriatriken är den beställda volymutökningen ansenlig (cirka 400 vårdtillfällen).
En ny vårdgivare har tillkommit efter införandet av vårdval inom ASiH. Därutöver har tidigare vårdgivare godkänts att starta ny verksamhet i andra geografiska områden än där de förut bedrev verksamhet. Därmed finns nu en större
valmöjlighet för patienterna i många av länets kommuner.
Övrig verksamhet
Inom hjälpmedelscentralsverksamheten har man infört testapparater av blodets
koagulationsförmåga för personer som behandlas med läkemedlet warfarin. Totalt har cirka 159 testapparater förskrivits under perioden april till och med augusti. Bärbara syrgaskoncentratorer har införts som alternativ till läkemedlet
syrgas på flaska.
Inom primär hörselrehabilitering har en ny mottagning öppnat under året och
en har avvecklats. Totalt fanns det i augusti 33 mottagningar i länet.
Inom planerad specialiserad rehabilitering har två enheter valt att avslutat sin
verksamsamhet under första tertialen 2013. Det är AlftaQuren i Hälsingland och
Silfvermed AB i Bromma.
I februari 2013 beslöts att utöka ambulansverksamheten med totalt tio nya ambulanser under 2013 och 2014, varav sju ambulanser ska startas under 2013. Av
dessa sju är tre stycken i drift per sista augusti och de övriga fyra startar under
hösten.
Upphandling av prioriterings- och dirigeringstjänsten pågår. Val av leverantör
har beslutats av Hälso- och sjukvårdsnämnden men upphandlingen är överklagad och ärendet är nu hos Kammarrätten. Start av detta avtal var planerat till
första november 2013, men blir nu försenat. Förhandling pågår med nuvarande
leverantör om fortsatt verksamhet tills beslut gällande upphandlingen blir klart.
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Den 1 januari 2013 övertog landstinget den nationella verksamheten Invånartjänster från Inera AB och bildade den nya verksamheten 1177 Vårdguiden
genom en sammanslagning med Stockholms läns landstings invånartjänst
Vårdguiden. Syftet var att skapa kostnadssynergier och förbättrade tjänster.
Tandvård
En förstärkning av de förebyggande insatserna påbörjades under 2011 genom
projektet Stop Caries Stockholm (SCS), riktat till barn i gruppen 1 till 3 år. Projektet innehåller bland annat tandborstinstruktion till föräldrarna, undersökning av barnets tänder och frekvent fluorlackning. Resultatet ska redovisas i en
delrapport 2014 samt i en slutrapport 2018.
Den 1 januari infördes ett nytt tandvårdsstöd inom vuxentandvården, det så kallade tredje steget. Tredje steget innebär att landstingets tandvårdsstöd, som ger
rätt till tandvård till läkarvårdstaxa, utökas med en ny grupp, ”Patienter med
långvariga sjukdomar och funktionshinder”. I Stockholms län bedöms 12 000
personer omfattas av det nya stödet.
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7.3 Somatisk specialistvård
Somatisk specialistvård innefattar akutsjukhusvård och privata specialister som
antingen har avtal eller arvoderas enligt nationella taxan (ARV). Somatisk specialistvårds andel av budgeten är cirka 45 procent.
■ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +494 miljoner kronor, jämfört med +542 miljoner kronor 2012.
■ För 2013 prognostiseras ett överskott med 130 miljoner kronor, jämfört med ett
överskott om 275 miljoner kronor 2012.
■ Antal läkarbesök ökar med 3,6 procent jämfört med samma period 2012. Prognosen är 0,3 procent lägre än budget.
■ Antal vårdtillfällen ökar med 0,5 procent jämfört med samma period 2012. Prognosen är 0,3 procent lägre än budget.

Vårdkonsumtion och verksamhetsstatistik

Tabellen nedan sammanfattar besök och vårdtillfällen inom den somatiska specialistvårdens verksamhetsområde under perioden januari till och med augusti
2013.
Vårdkonsumtion: periodens utfall och årsprognos

Läkarbesök, totalt
varav läkarbesök
exklusive privata
specialister, ARV
varav läkarbesök
privata specialister,
ARV
Övriga besök
Antal vårdtillfällen,
sluten vård

Utfall
per aug
2013

Jmf
aug
2012
%

Årsprognos
2013

Budget
2013

1 892 129

3,6%

2 851 507

1 502 572

7,9%

389 557
544 890

-10,1%
1,6%

164 739
0,5%
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

Väntad avvikelse
prognos/budget

Bokslut
2012

antal

%

2 861 269

-9 762

-0,3%

2 827 012

2 243 857

2 234 329

9 528

0,4%

2 161 171

607 650
813 354

626 940
834 803

-19 290
-21 449

-3,1%
-2,6%

665 841
827 701

249 457

250 323

-866

-0,3%

249 574

Antalet läkarbesök inom somatisk specialistsjukvård inklusive privata specialister har sammantaget ökat med drygt 3,6 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Effekterna av de nya vårdvalsområdena inom den somatiska specialistsjukvården har fram till och med augusti inneburit att besöken
ökat med cirka 8 procent. Det har samtidigt inneburit ett minskat antal läkarbesök för de privata specialisterna på nationella taxan med cirka 10 procent.
Antalet vårdtillfällen samlat för akutsjukhusen och övriga vårdgivare har ökat
med 0,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den genomsnittliga medelvårdtiden är 3,6 dagar.
Nedan presenteras en bild av verksamhetsstatistik inom somatisk specialistvård.
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Övergripande verksamhetsstatistik
Prognos
2013
Läkarbesök,
totalt
Antal vårdtillfällen, sluten
vård
Antal vårddagar, sluten vård
Antal individer
sluten vård
Medelvårdtid,
dagar
Läkarbesök,
exkl privata
specialister
ARV
Antal telefonkontakter läkare exklusive
ARV
Antal övriga
besök exklusive
ARV
Antal telefonkontakter övriga besök
Antal läkarbesök privata
specialister
ARV
Antal telefonkontakter privata specialister, ARV
Riksavtal, vårdtillfällen
Riksavtal , besök

Budget
2013

Väntad avvikelse prognos/budget
Antal
%

Bokslut
2012

Väntad avvikelse
2013/2012
Antal
%

2 851 507

2 861 269

-9 761

-0,3%

2 827 012

24 495

0,9%

249 457

250 323

-866

-0,3%

249 574

-117

0,0%

940 588

951 228

-10 640

-1,1%

891 256

49 332

5,5%

168 442

169 603

-1 161

-0,7%

168 986

-544

-0,3%

3,77

3,80

0

-0,8%

3,57

0

5,6%

2 243 857

2 234 329

9 529

0,4%

2 161 171

82 686

3,8%

226 462

220 978

5 484

2,5%

217 483

8 979

4,1%

813 354

834 803

-21 448

-2,6%

827 701

-14 347

-1,7%

149 718

108 477

41 240

38,0%

111 402

38 316

34,4%

607 650

626 940

-19 290

-3,1%

665 841

-58 191

-8,7%

151 628

147 060

4 568

3,1%

156 776

-5 148

-3,3%

7 121

7 121

0

0,0%

6 904

217

3,1%

56 579

56 579

0

0,0%

44 568

12 011

26,9%

ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

Förändringar per avtal
Nedan redovisas förändring per avtal avseende Stockholms läns landsting, exklusive Norrtäljes befolkning. Redovisningen avser det som tidigare var huvudavtalen och nu är uppdelat i flerårsavtal och vårdval. Hälso- och sjukvård avseende sidoavtalen ingår inte, förutom besök relaterade till intravitreala läkemedel. I den första totaltabellen ingår inte S:t Eriks ögonsjukhus. Hälso- och sjukvård producerad inom ramen för vårdgarantibeställningar ingår inte.
Vårdval förlossning
I redovisningen nedan anges slutenvårdsvolymer för vårdval förlossning totalt
och varav förlossningar. Detta på grund av att vårdvalet även omfattar sluten
vård som inte är förlossningar, till exempel hotande missfall och havandeskapsförgiftning. Vårdvalet omfattar också öppenvård kopplad till slutenvården.
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Följande redovisningar avser januari till augusti 2012 och 2013 exklusive invånare i Norrtälje, förutom redovisningen från det centrala väntetidsregistret
(CVR) som avser januari till augusti respektive år. Utfallet för vårdval höft- och
knäledsplastiker 2013 jämfört med 2012 kan innehålla eftersläpningar i registrering, vilket i så fall också påverkar huvudavtalet.

Samtliga akutsjukhus
Alla akutsjukhus
(exkl St Eriks ögonsjukhus)

Utfall per
2012 -08

Sluten vård
Huvudavtal
Vårdval förlossning
- varav förlossningar
Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård

136 964
17 244
15 739
661
154 869

Öppen vård
Huvudavtal
Vårdval förlossning
Vårdval höft- och knä
Intravitreala läkemedel
Summa öppen vård

1 436 224
59 644
2 027
2 404
1 500 299

Utfall per
2013-08

Förändring

136 196
17 773
16 183
667
154 636

Antal
-768
529
443
6
-233

%
-0,6%
3,1%
2,8%
0,9%
-0,2%

1 404 418
59 917
1 632
2 960
1 468 927

-31 806
273
-395
556
-31 372

-2,2%
0,5%
-19,5%
23,1%
-2,1%

Slutenvård
Volymerna för slutenvården har minskat med 0,2 procent (233 vårdtillfällen) i
förhållande till samma period 2012. Vad gäller huvudavtalen på akutsjukhusen
har det skett en minskning med 0,6 procent (768 vårdtillfällen). Inom förlossningsvården är produktionsökningen 3,1 procent (529 vårdtillfällen) jämfört
med samma period 2012. Vårdval höft- och knäledsplastiker ökar med 0,9 procent (6 vårdtillfällen).
Öppenvård
Volymerna för öppenvården totalt har minskat med 2,1 procent (31 372 besök).
Vad gäller huvudavtalen på akutsjukhusen har det skett en minskning med 2,2
procent (31 806 besök). Inom vårdval höft- och knäledsplastiker har besöken
minskat med 19,5 procent (395 besök) skett. Besöken inom vårdval förlossning
ökar med 0,5 procent (273 besök). Besöken för behandling med intravitreala
läkemedel ökar med 23,1 procent(556 besök).
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Redovisning per sjukhus
-Danderyds sjukhus
Utfall per
2012-08

Utfall per
2013-08

Sluten vård

Förändring
Antal

%

Huvudavtal
Vårdval förlossning
-varav förlossningar
Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård
Öppen vård

23 511
4 650
4 251
100
28 261

23 756
4 861
4 396
113
28 730

245
211
145
13
469

1,0%
4,5%
3,4%
13,0%
1,7%

Huvudavtal
Vårdval förlossning
Vårdval höft- och knä
Summa öppen vård

190 764
14 268
423
205 455

189 608
15 522
316
205 446

-1 156
1 254
-107
-9

-0,6%
8,8%
-25,3%
0,0%

Slutenvård
Huvudavtal
Antalet slutenvårdstillfället har ökat med 1 procent eller 245 vårdtillfällen jämfört med motsvarande period 2012. För helårsprognosen för huvudavtalet innebär detta en något lägre förväntad slutenvårdsproduktion (cirka 1 procent eller
456 vårdtillfällen) än beräkningarna i avtal 2013. Den elektiva slutenvården är 2
procent högre (125 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Specialiteterna
allmän internmedicin och ortopedi har fler vårdtillfällen. Den akuta slutenvården är cirka 2 procent lägre (580 vårdtillfällen) än beräknat i avtal. Inom specialiteterna allmän internmedicin och ortopedi prognostiseras dock en ökning
av antal akuta vårdtillfällen.
Vårdval förlossning
Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med 2012 ökat med 4,5
procent eller 211 vårdtillfällen. Förlossningarna står för merparten av ökningen
och har ökat med 3,4 procent eller 145 förlossningar.
Öppen vård
Huvudavtal
Antalet öppenvårdsbesök har minskat med 0,6 procent eller 1 156 besök jämfört
med motsvarande period 2012. För helårsprognosen för huvudavtalet är öppenvårdsproduktionen cirka 2 procent lägre (6 458 besök) än beräkningarna i avtal
2013. Den elektiva öppenvården är cirka 0,5 procent (1571 besök) lägre än beräknat i avtal. Det är endast ortopedin som har fler besök än föregående år och
beräknat i avtal. Den akuta öppenvården är cirka 7 procent (4 887 besök) lägre
än beräkningarna i avtal. De flesta specialiteterna har färre besök än avtalat.
Vårdval förlossning
Öppenvården har ökat med 8,8 procent eller 1 254 besök.

Sida 90

1305-0614

Vårdval höft- och knäledsoperationer
Antalet besök minskade med 25,3 procent eller 107 besök jämfört med 2012.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande (CVR)
Antal väntande över 90
dagar till behandling
Antal väntande över 30
dagar till nybesök

Utfall
per
2012-08

Utfall per
2013-08

Förändring, %

Bokslut
2012

201

31

-85

16

224

91

-59

121

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat vid jämförelse mellan
augusti 2012 och augusti 2013. Trots detta fanns i CVR augusti 2013 väntande
utöver vårdgarantin inom flera verksamheter. I augusti 2013 har 31 patienter
väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i maj 2012 var
201. Detta innebär en minskning av antal väntande med cirka 85 procent. Till
nybesök har 91 patienter väntat mer än 30 dagar, motsvarande antal väntande i
augusti 2012 var 224 (-59 procent).
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Karolinska Universitetssjukhuset
Utfall per
2012-08

Utfall per
2013-08

Sluten vård

Förändring
Antal

%

Huvudavtal
Vårdval förlossning
- varav förlossningar

57 350
6 004
5 529

55 587
6 076
5 570

-1 763
72
41

-3,1%
1,2%
0,7%

Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård
Öppen vård

150
63 504

142
61 805

-8
-1 699

-5,3%
-2,7%

Huvudavtal
Vårdval förlossning
Vårdval höft- och knä
Summa öppen vård

845 193
25 415
185
870 793

818 786
23 530
124
842 440

-26 407
-1 885
-61
-28 353

-3,1%
-7,4%
-33,0%
-3,3%

Sluten vård
Huvudavtal
Antalet slutenvårdstillfällen har minskat med 3,1 procent eller 1 763 vårdtillfällen jämfört med motsvarande period 2012. För helårsprognosen för huvudavtalet innebär detta cirka 4,5 procent (3 980 vårdtillfällen) lägre förväntad slutenvårdsproduktion än beräknat i avtal 2013. Den elektiva slutenvården är cirka
7 procent lägre (2 145 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Utfallet är
lågt överlag men i huvudsak är det barnkliniken, mag-och tarmkliniken, onkologi-, ortopedi-, lungmedicin-, gynekologi- och neurologklinikerna som utfört
färre vårdtillfällen. Den akuta slutenvården är cirka 3 procent lägre (1 835 vårdtillfällen) än beräkningarna i avtal. I huvudsak är det trauma-, kardiologi-, urologi-, öron näsa-hals- och mag- och tarmklinikerna som utfört färre vårdtillfällen.
Vårdval förlossning
Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med 2012 ökat med 1,2
procent eller 72 vårdtillfällen. Förlossningarna har ökat med 0,7 procent eller 41
förlossningar.
Öppen vård
Huvudavtal
Antalet besök har minskat med cirka 3,1 procent eller 26 407 besök jämfört med
motsvarande period 2012. För helårsprognosen totalt i huvudavtalet innebär det
en förväntan om cirka 2 procent färre besök (28 665 besök) än beräkningarna i
avtal 2013. Den elektiva vården beräknas bli cirka 2 procent (23 263 besök)
lägre än vad som beräknats i avtal. Det är lågt utfall överlag men i huvudsak är
det infektionskliniken, reumatologi-, onkologi-, gynekologi- och neurologklinikerna som genomfört färre besök. Den akuta öppenvården beräknas bli cirka 3
procent lägre (5 402 besök) än beräkningarna i avtal.
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Vårdval förlossning
Öppenvården har minskat med 7,4 procent eller 1 885 besök.
Vårdval höft- och knäledsoperationer
Antalet besök minskade med 33 procent eller 61 besök jämfört med 2012.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande (CVR)
Utfall
per
2012-08
Antal väntande över 90
dagar till behandling
1 220
Antal väntande över 30
dagar till nybesök
719

Utfall per
2013-08

Förändring, %

Bokslut
2012

1 420

16

651

707

-2

536

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har ökat vid jämförelse mellan augusti 2012 och augusti 2013. I augusti 2013 har 1 420 patienter väntat över 90
dagar till behandling, motsvarande antal väntande i augusti 2012 var 1 220. Det
innebär en ökning av antal väntande till behandling med cirka 16 procent. Till
nybesök har 707 patienter väntat mer än 30 dagar, motsvarande antal väntande
i augusti 2012 var 719. Detta innebär en minskning av antal väntande med cirka
2 procent.
Södersjukhuset
Utfall per Utfall per
2012-08
2013-08
Sluten vård
- Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställningar
- Vårdval förlossning
varav förlossningar
- Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård
Öppen vård
- Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn
- Lucentis
- Vårdval förlossning
- Vårdval höft- och knä
- Vårdval ögonbotten
Summa öppen vård

Förändring
Antal

%

32 179

32 587

408

1,3%

5 404
4 863
165
37 748

5 643
5 114
181
38 411

239
251
16
663

4,4%
5,2%
9,7%
1,8%

234 664

234 312

-352

-0,2%

2 404
16 781
578
0
254 427

2 960
17 668
342
0
255 282

556
887
-236
0
855

23,1%
5,3%
-40,8%
0,0%
0,3%

Sluten vård
Huvudavtal
Antalet slutenvårdstillfällen har ökat med 1,3 procent eller 408 vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period 2012. För helårsprognosen innebär det en
förväntan om cirka 1,4 procent färre vårdtillfällen (725 vårdtillfällen) i jämfö-
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relse med avtal 2013. Den elektiva slutenvården är cirka 3 procent lägre (229
vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Den akuta slutenvården är cirka 1
procent lägre (496 vårdtillfällen) än beräknat i avtal.
Vårdval förlossning
Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med 2012 ökat med 4,4
procent eller 239 vårdtillfällen. Förlossningarna har ökat med 5,2 procent eller
251 förlossningar.
Vårdval höft- och knäledsoperationer
Antalet operationer har ökat med 9,7 procent eller 16 operationer.
Öppenvård
Huvudavtal
Antalet besök är i huvudsak oförändrat jämfört med motsvarande period 2012.
För helårsprognosen innebär det att antalet besök totalt inom huvudavtalet förväntas bli cirka 0,8 procent färre (2 815 besök) än beräkningarna i avtal 2013.
Den elektiva öppenvården är cirka 2,5 procent lägre (6 661 besök) än beräkningarna i avtal. Den akuta öppenvården är cirka 3,5 procent högre (3 846 besök) än beräkningarna i avtal.
Intravitreala läkemedel
Besök för behandling med intravitreala läkemedel har ökat med 23,1 procent
eller 556 besök jämfört med motsvarande period 2012. Intravitreala läkemedel
används vid behandling av våt makuladegeneration.
Vårdval förlossning
Öppenvården har ökat med 5,3 procent eller 887 besök.
Vårdval höft- och knäledsoperationer
Antalet besök minskade med 40,8 procent (236 besök) jämfört med samma
period 2012.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande (CVR)
Antal väntande över 90
dagar till behandling
Antal väntande över 30
dagar till nybesök

Utfall
per
2012-08

Utfall per
2013-08

Förändring, %

Bokslut
2012

374

273

-27

220

424

349

-18

247

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat vid jämförelse mellan
augusti 2012 och augusti 2013. Trots detta fanns i CVR augusti 2013 väntande
utöver vårdgarantin inom flera verksamheter. I augusti 2013 hade 273 patienter
väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i augusti 2012
var 374. Detta innebär minskning av antal väntande med cirka 27 procent. Till
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nybesök har 349 patienter väntat mer än 30 dagar, motsvarande antal väntande
i augusti 2012 var 424. En minskning av antal väntande med cirka 18 procent.
Södertälje sjukhus
Utfall per Utfall per
2012-08
2013-08
Slutenvård

Förändring
Antal

%

Huvudavtal

6 181

6 087

-94

-1,5%

Vårdval förlossning

1 186

1 193

7

0,6%

-varav förlossningar

1 082

1 103

21

1,9%

Vårdval höft- och knä

55

52

-3

-5,5%

Summa sluten vård

7 422

7 332

-90

-1,2%

Öppenvård
Huvudavtal

61 627

59 786

-1 841

-3,0%

3 180

3 197

17

0,5%

264

340

76

28,8%

65 071

63 323

-1 748

-2,7%

Vårdval förlossning
Vårdval höft- och knä
Summa öppen vård

Sluten vård
Huvudavtal
Slutenvårdsproduktionen har minskat med 1,5 procent eller 94 vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period 2012. Helårsprognosen för slutenvården totalt
inom huvudavtalet är cirka 5 procent lägre (462 vårdtillfällen) än beräkningarna
i avtal 2013. Den elektiva slutenvården beräknas bli cirka 6 procent lägre (108
vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Den akuta slutenvården är cirka 5
procent lägre (354 vårdtillfällen) än beräknat i avtal.
Vårdval förlossning
Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med 2012 ökat med 0,6
procent eller 7 vårdtillfällen. Förlossningarna har ökat med 1,9 procent eller 21
förlossningar.
Öppen vård
Huvudavtal
Öppenvårdsbesöken har minskat med 3 procent eller 1 841 besök jämfört med
motsvarande period 2012. Helårsprognosen för öppenvården är cirka 6 procent
lägre (6 042 besök) än beräkningarna i avtal 2013. Den elektiva öppenvården är
cirka 8 procent lägre (5 981 besök) än beräkningarna i avtal. Den akuta öppenvården är 0,2 procent lägre (60 besök) än beräkningarna i avtal.
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Vårdval förlossning
Öppenvården har ökat med 0,5 procent eller 17 besök jämfört med motsvarande
period 2012.
Vårdval höft- och knäledsoperationer
Antalet besök ökade med 76 (29 procent) jämfört med motsvarande period
2012.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande (CVR)
Antal väntande över 90
dagar till behandling
Antal väntande över 30
dagar till nybesök

Utfall
per
2012-08

Utfall per
2013-08

Förändring, %

Bokslut
2012

50

39

-22

30

256

59

-77

211

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat vid jämförelse mellan
augusti 2012 och augusti 2013. Trots detta fanns i CVR augusti 2013 väntande
utöver vårdgarantin inom flera verksamheter. I augusti 2013 har 39 patienter
väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i augusti 2012
var 50. Detta innebär minskning av antal väntande med cirka 22 procent. Till
nybesök har 59 patienter väntat mer än 30 dagar, motsvarande antal väntande i
augusti 2012 var 256. Detta är en minskning av antalet väntandetill nybesök
med cirka 77 procent.
Capio S:t Görans sjukhus
Utfall per
2012-08
Slutenvård
Huvudavtal
Vårdval höft- och knä
Summa slutenvård
Öppenvård
Huvudavtal
Vårdval höft- och knä
Summa öppenvård

Utfall per
2013-08

Förändring

17 743
191
17 934

18 179
179
18 358

Antal
436
-12
424

103 976
577
104 553

101 926
510
102 436

-2 050
-67
-2 117

%
2,5%
-6,3%
2,4%
-2,0%
-11,6%
-2,0%

Slutenvård
Huvudavtal
Slutenvårdsproduktionen har ökat med 2,5 procent eller 436 vårdtillfällen jämfört med motsvarande period 2012. I helårsprognosen bedöms att sjukhuset når
avtalade volymer.
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Vårdval höft- och knäledsoperationer
Antalet operationer minskade med 6,3 procent eller 12 operationer jämfört med
föregående år.
Öppen vård
Huvudavtal
Öppenvårdsproduktionen har minskat med 2,0 procent eller 2 050 besök jämfört med motsvarande period 2012. Prognosen för huvudavtal 2013 är att sjukhuset når avtalade volymer.
Vårdval höft- och knäledsoperationer
Antalet besök inom vårdvalet minskade med 11,6 procent eller 67 besök jämfört
med 2012.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande (CVR)
Antal väntande över 90
dagar till behandling
Antal väntande över 30
dagar till nybesök

Utfall
per
2012-08

Utfall per
2013-08

Förändring, %

Bokslut
2012

52

111

114

0

64

24

-63

0

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har både ökat och minskat vid jämförelse mellan augusti 2012 och augusti 2013. För augusti 2013 fanns i CVR väntande utöver vårdgarantin. I augusti 2013 har 111 patienter väntat över 90 dagar
till behandling, motsvarande antal väntande i augusti 2012 var 52. En ökning av
antal väntande med ca 114 procent. Till nybesök har 24 patienter väntat mer än
30 dagar, motsvarande antal väntande i augusti 2012 var 64. En minskning av
antal väntande med cirka 63 procent.
S:t Eriks Ögonsjukhus
Utfall per
2012-08
Sluten vård
Huvudavtal
Summa sluten vård
Öppen vård
Huvudavtal
Intravitreala läkemedel
Vårdval katarakt
Summa öppen vård

Utfall per
2013-08

Förändring

917
917

961
961

Antal
44
44

103 348
7 714
4 390
115452

104 682
7 220
4 085
115987

1 334
-494
-305
535
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Slutenvård
Huvudavtal
Slutenvårdstillfällena har ökat med 4,8 procent eller 44 vårdtillfällen jämfört
med motsvarande period 2012. I helårsprognosen bedöms produktionen för
slutenvården ligga cirka 9 procent högre (129 vårdtillfällen) än beräkningarna i
avtal 2013. Den elektiva slutenvården bedöms bli cirka 26 procent högre (133
vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Den akuta slutenvården bedöms bli
cirka 0,5 procent lägre (4 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal.
Öppen vård
Huvudavtal
Öppenvårdsproduktionen har ökat med 1,3 procent eller 1 334 besök jämfört
med motsvarande period 2012. I helårsprognosen bedöms produktionen för
öppenvården ligga cirka 4,5 procent lägre (7 643 besök) vårdproduktion än beräkningarna i avtal 2013. Den elektiva vården är cirka 6 procent lägre (8 135
besök) och den akuta öppenvården är cirka 1,5 procent högre (493 besök) än
beräkningarna i avtal.
Vårdval katarakter
Produktionen har sjunkit med 6,9 procent eller 305 besök jämfört med motsvarande period 2012.
Intravitreala läkemedel
Besök för behandling med Intravitreala läkemedel har minskat med 6,4 procent
eller 494 besök jämfört med motsvarande period 2012. Intravitreala läkemedel
används vid behandling av våt makuladegeneration.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande (CVR)
Antal väntande över
90 dagar till behandling
Antal väntande över 30
dagar till nybesök

Utfall
per
2012-08

Utfall per
2013-08

Förändring, %

Bokslut
2012

1

39

3 800

8

15

13

-13

0

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har ökat vid jämförelse mellan augusti 2012 och augusti 2013. För augusti 2013 fanns i CVR väntande utöver
vårdgarantin. I augusti 2013 har 39 patienter väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i augusti 2012 var 1. Detta innebär en ökning
av antal väntande med 3800 procent. Till nybesök har 13 patienter väntat mer
än 30 dagar, motsvarande antal väntande i augusti 2012 var 15. En minskning
av antal väntande med cirka 13 procent.
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Större och mindre privata vårdgivare, inklusive Ersta och BB Stockholm
Utfall per
2012-08

Utfall per
2013-08

Sluten vård

Förändring
Antal

%

Huvudavtal inkl tillgänglighetsbeställningar

2 780

3 476

696

25,0%

- Vårdval förlossning

2 709

2 848

139

5,1%

2 564

2 684

120

4,7%

- Vårdval gynekologi

258

273

15

5,8%

- Vårdval höft- och knä

986

1 036

50

5,1%

Summa sluten vård

6 733

7 633

900

13,4%

143 764

149 879

6 115

4,3%

Vårdval förlossning

6 657

7 263

606

9,1%

Vårdval gynekologi

107 347

158 642

51 295

47,8%

92 566

127 957

35 391

38,2%

4 247

4 761

514

12,1%

Vårdval katarakt

21 350

26 693

5 343

25,0%

Vårdval ögon

85 042

111 167

26 125

30,7%

Vårdval ÖNH

55 920

81 308

25 388

45,4%

Summa öppen vård

516 893

667 670

150 777

29,2%

Privata specialister

547 707

494 605

-53 102

-9,7%

1 064 600

1 162 275

97 675

9,2%

-5 000

-18 000

Justerad summa öppen vård

511 893

649 670

137 777

26,9%

Privata specialister

547 707

494 605

-53 102

-9,7%

1 059 600

1 144 275

84 675

8,0%

varav förlossningar

Öppen vård
Huvudavtal inkl tillgänglighetsbeställningar

Vårdval hud
Vårdval höft- och knä

Summa öppenvård inklusive
privata specialister
Justering vårdval gynekologi

Summa öppen vård inklusive
privata specialister
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Sluten vård
Totalt har vårdtillfällena i slutenvården ökat med cirka 13 procent (900 vårdtillfällen) jämfört med motsvarande period 2012.
Inom huvudavtal och tillgänglighetsavtal för större och mindre privata enheter
har slutenvårdstillfällena ökat med totalt cirka 25 procent, varav ortopedin står
för den största procentuella ökningen med cirka 28 procent (360 vårdtillfällen).
Vid Ersta sjukhus ökar slutenvårdstillfällena med cirka 22 procent (321 vårdtillfällen).
Vårdvalen, som motsvarar knappt 55 procent av den slutna vården, har ökat
med 204 vårdtillfällen, motsvarande cirka 5 procents ökning. Ökningen är drygt
5 procent inom alla tre vårdvalen.
Öppen vård
Totalt har besöken i öppenvården ökat med cirka 8 procent. Om besöken hos
privata specialister exkluderas har besöken ökat med cirka 29 procent jämfört
med 2012.
Huvudavtal och tillgänglighetsavtal tillsammans motsvarar en ökning om cirka
4 procent. Av denna står Ersta för en ökning med cirka 61 procent (3 740 besök).
Vårdvalen, som motsvarar cirka 78 procent av den öppna vården, har ökat med
39 procent.
Motsvarande besök som nu görs inom ramen för vårdval gjordes tidigare hos
privata specialister, större och mindre privata vårdgivare och vid akutsjukhusen.
Inom vårdval gynekologi har besöken ökat med cirka 48 procent jämfört med
samma period 2012. Cirka 18 000 besök inom vårdval gynekologi är dock felaktigt dubbelregistrerade 2013 och motsvarande antal 2012 är cirka 5 000. Den
verkliga besöksökningen efter denna justering motsvarar cirka 37 procent.
Inom öron, näsa och hals har besöksökningen varit cirka 45 procent, inom hud
cirka 38 procent samt inom ögon cirka 31 procent. Flera nya aktörer har tillkommit sedan starten 1 januari 2012 och även under 2013.
Besöken hos privata specialister har minskat med cirka 10 procent jämfört med
motsvarande period 2012. De specialiteter där vårdval har införts, har minskat
med cirka 23 procent. Den största minskningen har skett inom ögonsjukvård.
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Tabellen nedan ger en sammanfattande bild av vårdkonsumtionen inom somatisk specialistvård.
Totalt alla vårdgivare
(exkl Tiohundra AB)
Sluten vård
Huvudavtal
Tillgänglighetsbeställning
Vårdval förlossning
- varav förlossningar
Vårdval Gyn
Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård
Öppen vård
Huvudavtal
Tillgänglighetsbeställning
Vårdval förlossning
Vårdval Gyn
Vårdval hud
Vårdval höft & knä
Vårdval katarakt
Vårdval ögon
Vårdval ÖNH
Intravitreala läkemedel
Summa öppen vård
Privata specialister
Summa öppen vård inkl
privata specialister

Utfall per
2012-08

Utfall per
2013-08

140 661
538
19 953
18 289
258
1 647
163 057

140 633
142
20 621
18 867
273
1 703
163 372

Antal
-28
-396
668
577
15
56
315

%
0,0%
-73,6%
3,3%
3,2%
5,8%
3,4%
0,2%

1 683 336
6 729
66 301
102 347
92 566
6 274
25 740
85 042
55 920
10 118
2 176 644
555 020

1 658 979
4 022
67 180
140 642
127 957
6 393
30 778
111 167
81 308
10 180
2 234 584
501 700

-24 357
-2 707
879
51 295
35 391
119
5 038
26 125
25 388
62
119 940
-53 320

-1,4%
-40,2%
1,3%
47,8%
38,2%
1,9%
19,6%
30,7%
45,4%
0,6%
5,6%
-9,6%

2 682 664

2 736 284

66 620

2,5%
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Ekonomiskt utfall
Somatisk specialistvård,
mkr

Bokfört
resultat
2013-08

Årsprognos
2013

Avvikelse
mot budget, %

Akutsjukhusen
Större och mindre privata
vårdgivare, inkl vårdval
Privata specialister

298
-34

139
-119

+1 %
-8 %

31

30

+4 %

Medicinsk service
Utomlänsvård
Övrigt
Summa

-75
97
177
494

-148
105
123
130

-39%
+15 %
+14 %
1%

Somatisk specialistvård redovisar ett överskott med 494 miljoner kronor per
augusti 2013, vilket är 48 miljoner kronor sämre än för motsvarande period
2012. Prognosen beräknas till ett överskott med 130 miljoner kronor för helt år.
Akutsjukhusen
För avtalen för akutsjukhusen redovisas sammantaget ett överskott på cirka 298
miljoner kronor per augusti. Den viktigaste förklaringsposten är att vårdproduktionen vid akutsjukhusen är lägre än förväntat, framför allt vid Karolinska
Universitetssjukhuset. En intäkt om 23 miljoner kronor, i form av vite för bristande tillgänglighet, ingår i överskottet. En differens om 69 miljoner kronor avseende bokslut 2012 samt utebliven ersättning för kvalitet med 15 miljoner kronor (båda avser Karolinska Universitetssjukhuset) ingår också i överskottet.
Prognosen för akutsjukhusen visar på ett överskott med 139 miljoner kronor,
vilket motsvarar 0,8 procent av budget. Beståndsdelarna i prognostiserat överskott på akutsjukhusen visas nedan.
Huvudavtal
Avtalen för akutsjukhusen tecknades på en högre kostnadsnivå än vad som förutsatts i budgeten. Orsaken är att målvolymerna i 2013 års avtal tecknades på
en högre nivå än vad som hade beräknats i budgeten.
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Vårdgivare

Huvudavtal, prognostiserad
avvikelse
mot budget, mkr

Danderyd sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
Capio S:t Görans sjukhus
S:t Eriks ögonsjukhus
Summa

-46
+325
-41
-10
-64
+1
+165

För Karolinska Universitetssjukhuset visar prognosen ett överskott om 325 miljoner kronor. Överskottet beror till 300 miljoner kronor på lägre volym än beräknat i avtal, varav Sjukvårds- och omsorgsnämndens i Norrtälje andel är cirka
5 miljoner kronor. Akutsjukhuset påförs ett vite på grund av bristande tillgänglighet om cirka 17 miljoner kronor. Sjukhuset når inte avtalad kvalitetsersättning vilket innebär utebliven ersättning med 22 miljoner kronor. Härutöver
finns en post om cirka 69 miljoner kronor som avser en differens mellan det
som bokats upp i bokslutet 2012 för Karolinska Universitetssjukhuset och faktiskt utfall för 2012.
Prognosen för de övriga sjukhusen visar ett underskott om cirka 160 miljoner
kronor enligt ovanstående tabell.
Kvalitet och miljö
I nedanstående tabell visas förhållandet mellan maximal ersättning för kvalitet
enligt avtal och prognostiserad ersättning för samtliga akutsjukhus.
Sjukhus
Belopp i mkr
(en decimal)

Kvalitetsersättning
Maximal erPrognos
sättning ersättning

Differens

Danderyds sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
S:t Eriks sjukhus
Capio S:t Görans sjukhus

39,6
198,2

39,6
176,2

0
-22

52
10,9
5,5
26,5

52
10,9
5,5
26,5

0
0
0
0

Summa

332,7

310,7

-22

Vite/bonus
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Vid bristande tillgänglighet på akutsjukhusen utgår viten. Utfallet per augusti är
cirka 24 miljoner kronor. Sjukhusen kan också få bonus när tillgängligheten
klaras. S:t Görans sjukhus har per augusti fått bonus med cirka 1 miljon kronor.
Prognosen för viten beräknas till cirka 27 miljoner kronor samt prognosen för
bonus beräknas till cirka 1 miljon kronor. Detta visas i nedanstående tabell.
Sjukhus
Belopp i mkr
(en decimal)
Danderyds sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
S:t Eriks sjukhus
Capio S:t Görans
sjukhus
Summa

Viten
Bonus
Bokfört
Prognos
Bokfört
Prognos
1308
1308
1,8
2,0
0

0

15,7
3,9
0,9
0,7
0,9

17,0
5,0
1,0
1,0
1,3

0
0
0
0
1,3

0
0
0
0
1,3

23,9

27,3

1,3

1,3

Tilläggsavtal
Prognosen för tilläggsavtal ger ett underskott om 84 miljoner kronor, där de
största avvikelseposterna är 16 miljoner kronor för intravitreala läkemedel och
30 miljoner kronor för nya tilläggsavtal på Karolinska Universitetssjukhuset. 55
miljoner kronor avser programkontor för Nya Karolinska. Rikssjukvårdssatsningen vid Karolinska Universitetssjukhuset beräknas kosta 15 miljoner kronor
lägre än budgeterat.
Vårdval vid akutsjukhus
Vårdval vid akutsjukhus beräknas sammantaget ge ett underskott med 9 miljoner kronor. Vårdval förlossning beräknas lämna underskott med 21 miljoner
kronor på grund av att volymerna ökar mer än budgeterat. Vårdval höft- och
knäledsplastiker beräknas ge överskott med 7 miljoner kronor medan vårdval
katarakt beräknas ge överskott med 5 miljoner kronor. Se vidare nedan under
”Samlad redovisning av vårdval”.
Samlad redovisning av prognos för akutsjukhusen
I nedanstående tabell redovisas vad akutsjukhusens prognostiserade överskott
med 139 miljoner kronor består av.
Förklaringsposter
Bokslut 2012 Karolinska
Huvudavtalen
Vårdval
Tilläggsavtal
Övrigt
Summa

Avvikelse i mkr
+69
+165
-9
-84
-2
+139
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Större och mindre privata vårdgivare inklusive vårdval
Avtalen för större och mindre privata vårdgivare redovisar på totalen ett underskott med 34 miljoner kronor per augusti. Det sammanlagda prognostiserade
underskottet för större och mindre enheter inklusive vårdval uppgår till 119 miljoner kronor, varav underskotten för vårdval beräknas uppgå till 114 miljoner
kronor. Underskottet för vårdval beror huvudsakligen på ökade volymer och
ökad vårdtyngd inom vårdvalsområdena.
Privata specialister
Privata specialister redovisar ett överskott med 31 miljoner kronor per augusti
och för helt år prognostiseras ett överskott på 30 miljoner kronor. De minskade
volymerna för privata specialister hänger samman med de ökade volymerna
inom vårdvalen. Det är framför allt inom ögonkirurgi, öronkirurgi, hudsjukvård
samt gynekologi som kostnadsminskningarna är störst. Det är också de områden där vårdval har införts.
Medicinsk service
Medicinsk service redovisar ett bokfört underskott med 75 miljoner kronor per
augusti. Prognosen visar ett underskott på 148 miljoner kronor. Budgeten för
medicinsk service minskades mellan 2012 och 2013 med anledning av minskade
volymer och kostnader för privata specialister samt planerade nya vårdval. Budgetsänkningen som gjordes har visat sig vara alltför stor.
Utomlänsvård
Utomlänsvård redovisar ett överskott med 97 miljoner kronor per augusti. För
helt år prognostiseras ett överskott om 105 miljoner kronor.
Övrig akutsjukvård
För övrig akutsjukvård redovisas ett överskott med 177 miljoner kronor per augusti. Det prognostiserade överskottet med 63 miljoner kronor på övrig akutsjukvård avser medel avsatta för eventuella kostnadsökningar i avtalsförhandlingar och för utökningar inom vårdvalsområden. Överskottet beror även på
uteblivna kostnader för planerade verksamheter som ännu ej startat.
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Samlad redovisning av vårdval
Prognosen för vårdval visar på ett underskott om 123 miljoner kronor enligt nedan. Den viktigaste orsaken till att beräknat underskott minskat jämfört med
tertialbokslut per april är att införandet av planerade nya vårdval försenats.
Vårdval
Förlossning
Gynekologi
Hud
Höft- och knä
Katarakt
Ögon
Öron, näs och hals
Nya vårdval
Summa

Vid akutsjukhus,
mkr

Utanför akutsjukhus, Mkr
-21

+7
+5

-9

-47
-60
+3
-2
-21
-44
57
-114

Vårdval vid akutsjukhus
Vårdval vid akutsjukhus beräknas sammantaget ge ett underskott med 9 miljoner kronor. Vårdval förlossning beräknas lämna underskott med 21 miljoner
kronor på grund av att volymerna ökar mer än budgeterat. Vårdval höft- och
knäledsplastiker beräknas ge överskott med 7 miljoner kronor medan vårdval
katarakt beräknas ge överskott med 5 miljoner kronor.
Vårdval utanför akutsjukhus
Prognosen för vårdvalen utanför akutsjukhusen beräknas ge ett underskott om
114 miljoner kronor enligt ovan. Flera nya aktörer inom vårdvalen för hud och
gynekologi har tillkommit.
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7.4 Primärvård
Primärvårdens andel av budgeten är cirka 17 procent.
■ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +68 miljoner kronor,
jämfört med +30 miljoner kronor 2012.
■ För 2012 prognostiseras ett underskott med 13 miljoner kronor, jämfört med ett
underskott om 100 miljoner kronor 2012.
■ Läkarbesöken inom husläkarverksamhet och hemsjukvård ökar med 1 procent
jämfört med samma period 2012. Prognosen är 4 procent lägre än budget.

Vårdkonsumtion och verksamhetsstatistik

Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom primärvårdens verksamhetsområde 15 under perioden januari till och med augusti 2013 jämfört med
samma period 2012 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2013 och
bokslut 2012.
Vårdkonsumtion periodens utfall och årsprognos
Utfall per
aug 2013

Jmf
aug
2012
%

Årsprognos
2013

Läkarbesök,
totalt
2 814 490
0,1%
4 364 640
varav läkarbesök
husläkare exklusive
ARV
2 210 794
1,0%
3 400 000
varav läkarbesök,
Jour/ Närakut
exklusive ARV
210 051
-2,8%
336 040
varav övriga
läkarbesök exklusive ARV
267 691
-2,4%
438 600
varav läkarbesök
privata specialister,
ARV
125 954
-5,3%
190 000
Sjukgymnastbesök inkl ARV,
totalt
1 136 629
7,5%
1 927 000
Övriga besök,
totalt
3 207 401
5,2%
4 858 540
varav övriga besök
husläkare/Jour,
Närakut
690 421
0,9%
1 042 540
varav övriga besök, Hemsjukvård
1 309 218
2,4%
2 000 000
varav övriga besök
MVC
331 553
3,1%
500 000
varav övriga besök
BVC
370 991
-0,1%
576 000
varav övriga besök
logoped, arbetsterapi, privat kiropraktor
505 218
28,7%
740 000
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan
15

Årsbudget
2013

Väntad avvikelse
prognos/budget

Bokslut
2012

Antal

%

4 520 240

-155 600

-3,4%

4 275 868

3 550 000

-150 000

-4,2%

3 322 336

336 040

0

0,0%

323 400

434 200

4 400

1,0%

425 823

200 000

-10 000

-5,0%

204 309

1 816 000

84 000

6,1%

1 649 426

4 686 890

171 650

3,7%

4 669 852

1 004 490

38 050

3,8%

1 055 163

2 050 000

-50 000

-2,4%

1 923 834

477 000

23 000

4,8%

482 310

586 400

-10 400

-1,8%

586 400

569 000

171 000

30,1%

622 145

Husläkarmottagningar inklusive basal hemsjukvård, specialister i allmänmedicin verksamma på nationella läkarvårdstaxan, husläkarjourer och närakuter, mödravårdscentraler (MVC), barnavårdscentraler
(BVC), primärvårdsrehabilitering och specialiserad sjukgymnastik
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Antalet läkarbesök inom primärvården totalt, inklusive närakuter/jourbesök
och privata specialister är oförändrat jämfört med motsvarande period 2012.
Prognosen för 2013 bedöms vara lägre än budget. Avvikelser mellan helårsprognosen och budget kommenteras nedan.
Husläkarverksamhet
Läkarbesök
Antalet besök hos husläkare har ökat med 1 procent jämfört med motsvarande
period 2012. Prognosen för 2013 beräknas vara 4 procent lägre budget.
Förändring av läkarbesök husläkare mellan år 2012 / 2013

p
r
o
c
e
n
t

3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
-1%
-1%
-2%

feb

mars april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Övriga besök
Antalet besök hos distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningarna
har ökat med 1 procent jämfört med motsvarande period 2012. Prognosen för
2013 beräknas vara 4 procent högre än budget.
Jourer/Närakuter
Antalet läkarbesök har minskat med 2,8 procent jämfört med samma period
2012. Prognosen för 2013 beräknas vara i nivå med budget.
Basal hemsjukvård
Läkarbesöken inom den basala hemsjukvården ökar med cirka 3 procent jämfört med samma period 2012 och prognosen beräknas vara 6 procent högre än
budget. Inom hemsjukvården (inklusive kvällar, nätter och helger) gjordes cirka
1 309 000 sjuksköterske- och undersköterskebesök vilket motsvarar en ökning
med 2,4 procent jämfört föregående år. Prognosen för 2013 beräknas vara 2,4
procent lägre än budget.
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Övriga läkarbesök och övriga besök
MVC
Minskningen av antalet läkarbesök på MVC är cirka 1 procent jämfört med motsvarande period 2012. För barnmorskebesöken är ökningen cirka 3 procent.
Främst avser ökningen familjeplanering samt graviditets övervakning till följd
av att förlossningarna har ökat med 2,7 procent.
BVC
Antalet läkarbesök inom BVC ökar med 2,5 procent jämfört med motsvarande
period 2012. Prognosen för 2013 beräknas vara i nivå med budget. Ackumulerade utfallet för augusti för sjuksköterskebesök är 371 000 besök vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period 2012. Av dessa besök utfördes 96 procent på mottagningen och 4 procent som hembesök.
Sjukgymnastik på nationella taxan (LOS) och Vårdval specialiserad sjukgymnastik
Besöksvolymen hos sjukgymnaster och inom vårdval specialiserad sjukgymnastik har sammantaget ökat med 1 procent jämfört med samma period föregående
år. Det innebär 729 899 besök till och med perioden jämfört med 725 460 besök 2012. Orsaken till besöksförändringen är en minskning med cirka 8 procent
hos sjukgymnaster, samtidigt som vårdval specialiserad sjukgymnastik har tillkommit och bidrar därmed till att besöken ökat.
Flera sjukgymnaster har lämnat vårdavtalen inom vårdvalet och återgått till arvodering enligt LOS (lagen om sjukgymnastersättning). Rättigheten att ha vikarie är mer begränsad inom LOS än inom vårdavtal vilket innebär att besöksantalet minskar. Budgeten för 2013 är 1 200 000 besök och prognosen beräknas till
1 156 000 besök.
Besök vårdval primärvårdsrehabilitering
Antalet besök hos sjukgymnaster inom vårdval primärvårdsrehabilitering har
ökat med cirka 23 procent jämfört med motsvarande period 2012. Prognosen
beräknas vara 12 procent högre än budget.
Övriga besök
(logopeder, fotvård, arbetsterapi, dietist, kiropraktor)
Övriga besök inom öppenvårdsrehabilitering har ökat jämfört med samma period föregående år med 124 procent till 226 983 besök. Budgeten för 2013 är
169 000 besök och prognosen beräknas till 340 000 besök. Ökningen av besöken hos arbetsterapeut, dietist och kiropraktor, antas bero på att primärvårdsrehabilitering har anpassat sin verksamhet efter kraven som gäller för vårdval
primärvårdsrehabilitering. Tilläggstjänsten kiropraktik står för cirka 65 procent
av denna ökning. Antalet besök hos kiropraktorer har ökat kraftigt med 268
procent till 81 000 besök till och med augusti.
Tabellen nedan ger en sammanfattande bild över vårdkonsumtionen inom primärvården.
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Verksamhetsstatistik
Prognos
2013

Budget
2013

Avvikelse prognos/budget
Antal

Läkarbesök,
totalt
Läkarbesök,
exklusive
ARV
Telefonkontaktläkare
exklusive
ARV
Övriga besök
exklusive
ARV inklusive sjukgymnaster
Läkarbesök
privata specialister, ARV
Telefonkontakt privata
specialister,
ARV
Övriga besök,
ARV inklusive sjukgymnaster

Bokslut
2012

%

Förändring
2013/2012 prognos/bokslut
Antal
%

4 364 640

4 520 240

-155 600

-3,4%

4 275 868

88 772

2,1%

4 174 640

4 320 240

-145 600

-3,4%

4 071 559

103 081

2,5%

816 210

816 210

0

0,0%

797 564

18 646

2,3%

5 629 540

5 302 890

326 650

6,2%

5 179 061

450 479

8,7%

190 000

200 000

-10 000

-5,0%

204 309

-14 309

-7,0%

55 000

61 000

-6 000

-9,8%

59 317

-4 317

-7,3%

1 156 000

1 200 000

-44 000

-3,7%

1 118 969

37 031

3,3%

Riksavtal,
besök
97 000
86 060
10 940
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

12,7%

94 225

2 775

2,9%
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Ekonomiskt utfall
Primärvård, mkr

Bokfört
resultat
per
2013-08

Årsprognos
resultat
2013

55,2
-4,4
1,9
12,5
-1,6

0
3
-3
10
-9

0
+1 %
-1 %
+7 %
-2 %

5,4
3,4
11,2
14,4

0
-3
4
5

0
-1 %
+2 %
+1 %

Primärvårdsrehabilitering

-29,5

-45

-11 %

Utomlänsvård
Läkarinsatser SÄBO
Logopeder
Asylsjukvård
Övrigt
Summa

-11,9
3,5
-2,7
-4,2
14,8
68

-10
5
-8
0
38
-13

-9 %
+3 %
+6%
0
+3 %
0

Husläkarverksamhet
Hemsjukvård
Närakuter
Psykosociala insatser
MVC
BVC
BUMM
Privata specialister
Specialiserad sjukgymnastik

Avvikelse
mot budget, %

Bokfört resultat per augusti är ett överskott med 68 miljoner kronor. Kostnadsökningstakten uppgår till 3,4 procent. Helårsprognosen pekar på ett underskott
med 13 miljoner kronor. Nedan kommenteras större avvikelser mot budget.
Husläkarverksamhet
Utfallet visar ett överskott med 55 miljoner kronor.
I den reviderade ersättningsmodellen har en omfördelning av ersättningarna
gjorts. För att öka resurserna för de vårdgivare som tar emot vissa utlandsfödda
patienter har en förstärkt ersättning införts när en sådan patient listar sig på en
husläkarmottagning. Denna ersättning är inte budgeterad 2013 men beräknas
rymmas inom givna ramar då kostnader för bland annat besöksersättning beräknas ge ett visst överskott. Den totala prognosen är i nivå med budget.
Hemsjukvård (basal hemsjukvård med kvälls- och nattpatrull)
Resultatet för hemsjukvård visar ett underskott med 4,4 miljoner kronor. Inom
hemsjukvården har en option utlösts från och med januari 2013 som innebär att
kvälls- och nattpatrullerna nu även sköter besök dagtid helger. Taket för husläkarmottagningarnas hemsjukvård har inte sänkts med anledning av detta.
Kvälls- och nattpatrullerna har fått höjt tak eftersom de har fått ett större åtagande. Totalt för länet är besöksutvecklingen lägre än budgeterat. Prognosen är
därför ett överskott på 3 miljoner kronor.
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Närakuter
Resultatet för avtalen med närakuter, jourbil och lättakuter visar överskott med
2,3 miljoner kronor. Kostnaderna för den nya lättakuten i Danderyd beräknas
till 15 miljoner kronor. Uppdraget för jourläkarbilarna har utökats. Det nya avtalet skulle ha startat från och med januari 2013. Upphandlingen överklagades
och förändringen kom därför igång först från och med juni. Det innebär att
kostnaderna för jourläkarbilar beräknas bli 8 miljoner lägre än budgeterat 2013.
Kostnaderna påverkas också av att besöken på närakuterna är färre än budgeterat. Prognosen visar ett underskott på 3 miljoner kronor.
Psykosociala insatser
Resultatet för psykosocial verksamhet visar ett överskott med 12,5 miljoner kronor. Under de senaste åren har verksamheten varit i ett uppbyggnadsskede och
redovisat mycket kraftiga besöksökningar. Detta har nu mattats av mer än vad
som förutsattes i budgeten och prognosen beräknas till ett överskott på 10 miljoner kronor.
MVC
Resultatet visar på ett underskott med -1,6 miljoner kronor. Kostnadsökningen
beror på ett ökande antal gravida kvinnor. Helårsprognosen beräknas till ett
underskott med 9 miljoner kronor.
BVC
Resultatet för BVC uppgår till 5,4 miljoner kronor för perioden. Prognosen beräknas vara i nivå med budget.
Barn och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)
Resultatet för BUMM är ett överskott med 3,4 miljoner kronor för perioden.
Prognosen beräknas till ett underskott på 3 miljoner kronor.
Specialiserad sjukgymnastik, avser vårdval Specialiserad sjukgymnastik inklusive privata sjukgymnaster på nationella taxan (LOS)
Resultatet visar ett överskott med 14,4 miljoner kronor. Flera sjukgymnaster
har lämnat vårdavtalen inom vårdvalet och återgått till arvodering enligt LOS
(lagen om sjukgymnastersättning). Rättigheten att ha vikarie är mer begränsad
inom LOS än inom vårdavtal vilket medfört att besöksantalet har minskat. Prognosen beräknas till ett överskott med 5 miljoner kronor.
Primärvårdsrehabilitering
Resultatet för primärvårdsrehabilitering inklusive övrig rehabilitering visar ett
underskott på 26,7 miljoner kronor. De ökade kostnaderna beror på att fler och
fler vårdgivare startat verksamhet inom vårdval primärvårdsrehabilitering. För
primärvårdsrehabiliteringen inklusive övrig rehabilitering innebär det en kostnadsökning på 23 procent, från 292 miljoner kronor till 359 miljoner kronor,
jämfört med samma period föregående år. I och med införandet av vårdvalet
har kiropraktikkostnaderna ökat med 356 procent från 6,8 miljoner kronor till
30,8 miljoner kronor. Den kraftiga kostnadsökningen för andelen kiropraktik i
det nya vårdvalet blev högre än förväntat. Prognosen för vårdvalet primärvårds-
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rehabilitering beräknas till ett underskott med 45 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen kommer att följas och analyseras.
Logopeder
Verksamheten visar ett underskott med 4,6 miljoner kronor vilket är 9 miljoner
kronor sämre än förväntat. Prognosen beräknas till ett underskott med 8 miljoner kronor. Det är fler vårdgivare inom vårdvalet och ett ökat antal logopeder.
Läkarinsatser i SÄBO
Resultatet till och med augusti visar ett överskott på 3,6 miljoner kronor. Antalet listade är något färre än budgeterat vilket ger ett överskott på ca 2 miljoner
kronor. Antalet korttidsplatser har ökat med drygt 100 vilket ökar kostnaderna
över budget med ca 0,5 miljoner kronor. De akuta oplanerade besöken har inte
blivit så många som beräknat vilket medfört ett överskott. För helåret prognostiseras ett överskott på 5 miljoner kronor.
Övrig primärvård
Övrigt visar ett överskott med 17,2 miljoner kronor. Prognosen beräknas till ett
överskott på 46 miljoner kronor. Överskottet avser bland annat en för stor uppbokning i 2012 års bokslut samt medel som avsatts för vaccinationskostnader
som inte behöver användas fullt ut.
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7.5 Psykiatri
Psykiatrins andel av budgeten är cirka 11 procent.
■ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +35 miljoner kronor, jämfört med +24 miljoner kronor 2012.
■ För 2013 prognostiseras ett resultat i nivå med budget att jämföra med ett underskott om 16 miljoner kronor 2012.
■ Vårdtillfällena inom psykiatrin ökar med 1,5 procent jämfört med motsvarande
period 2012. Prognosen är i nivå med budget.
■ Läkarbesöken inom psykiatrin är oförändrade jämfört med motsvarande period
2012. Prognosen är 3 procent lägre än budget.

Vårdkonsumtion och verksamhetsstatistik

Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom psykiatrins verksamhetsområden under perioden januari till och med augusti 2013 jämfört med
samma period 2012 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2013 och
bokslut 2012.
Vårdkonsumtion: periodens utfall och årsprognos
Utfall per
aug 2013

Jmf
aug
2012,
%

Prognos
2013

Läkarbesök, totalt
267 492
-0,2%
422 000
varav
läkarbesök
exklusive
privata
specialister, ARV
219 289
1,2%
340 000
varav
läkarbesök
privata
specialister, ARV
48 203
-6,0%
82 000
Antal övriga besök*
795 562
3,1%
1 266 600
Antal
vårdtillfällen,
sluten
vård
22 158
1,5%
33 860
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

Budget
2013

Avvikelse prognos/budget

Bokslut
2012

Antal

%

434 800

-12 800

-2,9%

413 588

342 800

-2 800

-0,8%

332 488

92 000

-10 000

-10,9%

81 100

1 218 000

48 600

4,0%

1 191 287

33 970

-110

-0,3%

33 196

Totalt
Antalet läkarbesök inklusive privata specialister (ARV) inom psykiatrin är oförändrat jämfört med motsvarande period 2012. Om privata specialister exkluderas ökar besöken med cirka 1,2 procent jämfört med motsvarande period 2012.
Prognosen bedöms vara 2,9 procent lägre jämfört med budget.
Antalet vårdtillfällen ökar med cirka 1,5 procent jämfört med motsvarande period 2012. Prognosen bedöms vara i nivå med budget.
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Allmänpsykiatri, basåtagande
Antalet läkarbesök inom psykiatrin har minskat med 6 procent jämfört med
motsvarande period 2012. Även antalet övriga besök inklusive telefonkontakter
har minskat med 6 procent och förklaras till största delen av en minskning av
antal telefonkontakter inom basåtagandet. Antalet vårdtillfällen har ökat med
2,1 procent jämfört med motsvarande period 2012. Prognosen bedöms vara i
nivå med budget.
Beroendevård
Inom beroendevården har läkarbesöken inklusive telefonkontakter ökat med 1
procent medan antalet övriga besök inklusive telefonkontakter har ökat med 3
procent i jämförelse med motsvarande period 2012. Antalet vårdtillfällen har
ökat med 1 procent jämfört med motsvarande period 2012. Prognosen för antalet vårdtillfällen bedöms vara i nivå med budget.
BUP
Inom barn och ungdomspsykiatrin har läkarbesöken inklusive telefonkontakter
minskat med cirka 6 procent jämfört med motsvarande period 2012. Antalet
övriga besök inklusive telefonkontakter har ökat med cirka 1 procent i jämförelse med 2012. Prognosen för antal läkarbesök beräknas vara cirka 17 procent
lägre jämfört med budget. Antalet övriga besök beräknas vara i nivå med budget.
Privata specialister
Antalet läkarbesök hos privata specialister har minskat med 6 procent jämfört
med motsvarande period 2012. Prognosen bedöms vara cirka 11 procent lägre
än budget.
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Tabellen nedan ger en sammanfattande bild över vårdkonsumtionen inom psykiatrin.
Verksamhetsstatistik
Prognos
2013
Läkarbesök,
totalt
Vårdtillfällen,
sluten vård
Vårddagar,
sluten vård
Individer sluten
vård
Medelvårdtid,
dagar

Budget
2013

Avvikelse prognos/budget
Antal
%

Bokslut
2012

Förändring 2013/2012
prognos/bokslut
Antal
%

422 000

434 800

-12 800

-2,9%

413 588

8 412

2,0%

33 860

33 970

-110

-0,3%

33 196

664

2,0%

300 000

277 000

23 000

8,3%

283 760

16 240

5,7%

13 600

13 600

0

0,0%

13 676

-76

-0,6%

8,9

9,7

-1

-8,7%

8,5

0

3,6%

340 000

342 800

-2 800

-0,8%

332 488

7 512

2,3%

61 000

94 700

-33 700

35,6%

83 137

-22 137

-26,6%

1 266 600

1 218 000

48 600

4,0%

1 191 287

75 313

6,3%

205 000

299 500

-94 500

-31,6%

276 390

-71 390

-25,8%

82 000

92 000

-10 000

-10,9%

81 100

900

1,1%

8 500

11 000

-2 500

-22,7%

9 300

-800

-8,6%

4 100
4 100
ARV= arvodering enligt nationella taxan

0

0,0%

4 081

19

0,5%

Läkarbesök
exklusive privata specialister,
ARV
Telefonkontakter läkare exklusive ARV
Övriga besök
exklusive ARV
Telefonkontakter övriga besök
Läkarbesök
privata specialister, ARV
Telefonkontakter privata
specialister,
ARV
Riksavtal , besök
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Ekonomiskt utfall
Psykiatri
Allmänpsykiatri
Barn- och ungdoms-psykiatri
(BUP)
Beroendevård
Rättspsykiatri
Ätstörningsvård
Tortyrskadevård
Privata specialister
Övrig verksamhet
Summa

Bokfört resultat Årsprognos
per 2013-08 resultat 2013
mkr
mkr

Avvikelse
mot budget
%

2,7
14,0

-10,5
-8,5

-0,5 %
-1 %

21,8
-6,0
6,2
0,3
11,9

20,9
-5,2
0
-0,7
16,8

+3 %
-1 %
0%
-3 %
+ 14 %

-15,9

-12,8

-11 %

35

0

0

Verksamheten för psykiatri visar ett överskott på 35 miljoner kronor till och
med augusti 2013. Kostnadsökningstakten jämfört med föregående år uppgår
till 2,5 procent och kommer enligt helårsprognosen att ligga kvar på samma
nivå. Nedan kommenteras större avvikelser från budget.
Helårsprognosen för psykiatri beräknas vara i nivå med budget. Delar av allmänpsykiatrin och rättspsykiatrins prognostiserade underskott motsvaras av ett
överskott inom beroendevården. Inom Barn och ungdomspsykiatrin förklaras
beräknat underskottet i årsprognosen på 9 miljoner kronor av ökat antal neuropsykiatriska utredningar. Antalet besök hos privatpraktiserande läkare minskar och helårsprognosen beräknas ge ett överskott på 15 miljoner kronor. Den
största orsaken till avvikelser för övrig verksamhet består av ökade kostnader
för slutenvård enligt riksavtalet.
Allmänpsykiatri
Den allmänpsykiatriska vården redovisar ett överskott om 3 miljoner kronor till
och med den 31 augusti.
Helårsprognosen beräknas vara i nivå med budget. De upphandlade mottagningarna inom beroendevården som överförts och inkluderats i allmänpsykiatrin motsvarar ökade kostnader om 8 miljoner kronor och motsvarande belopp
redovisas som överskott inom beroendevård vuxna. Samtidigt har antalet neuropsykiatriska utredningar inte ökat i den takt som antogs vid tertialbokslutet
och kostnaden beräknas minska med 7 miljoner kronor.
Ett tilläggsavtal har tecknats för att möta behovet av vård för patienter med
komplicerade tillstånd av depression och ångest. Avtalet motsvarar 2 600 besök
till en kostnad av 3 miljoner kronor.
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Den nya ersättningsmodellen innehåller en del osäkerhetsmoment. Därför
kommer den att följas upp kontinuerligt under 2013.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
Barn- och ungdomspsykiatrin visar ett överskott om 14 miljoner kronor och i
förhållande till den periodiserade budgeten redovisas ett överskott om 8 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att den förväntade ökningen av neuropsykiatriska utredningar ännu inte kommit igång. Helårsprognosen beräknas till ett
underskott om 9 miljoner kronor och beror främst på att beställningen av bland
annat neuropsykiatriska utredningar utökats och en obudgeterad kostnad på 4
miljoner kronor i samband med övergång från en privat utförare till en annan.
Under våren infördes reviderade rapporteringsrutiner. Syftet är att det ska bli
tydligare hur man rapporterar och rapporteringen ska följa Socialstyrelsens regelverk.
Beroendevård
Utfallet för beroendevården visar ett överskott om 22 miljoner kronor. Överskottet förklaras dels av att sprututbytesprogrammet inte kommit igång förrän i
april och dels av att upphandlade mottagningar överförts och inkluderats i allmänpsykiatrin. I det bokförda utfallet saknas kostnader på cirka 3 miljoner kronor för sprututbyte och utvärdering av denna.
Överskottet beror förutom ovan nämnda poster på att avtalen förhandlats till en
lägre nivå än avsatta budgetmedel. Helårsprognosen för beroendevården beräknas till ett överskott om 21 miljoner kronor.
Rättspsykiatri
Utfallet för rättspsykiatrin visar ett underskott om 6 miljoner kronor. Helårprognosen beräknas till ett underskott om 12 miljoner kronor och beror bland annat på högre lokalkostnader för öppenvården än vad planerats. Även öppenvården har flyttat in sin verksamhet i nya lokaler i Flemingsberg . Under sommaren
har ytterligare fem rättspsykiatriska placeringar tillkommit hos Karsudden.
Avtalskonstruktionen med rättspsykiatri Stockholm har setts över. Avtalet omfattar utökat antal vårddygn, ökade kostnader för nya lokaler i Flemingsberg
samt att resultatfördelning mellan beställare och vårdgivare har införts. För
första gången redovisas den klinikspecifika självkostnaden i överenskommen
regionprislista, vilket innebär att andra landsting får betala efter den och att
rättspsykiatri Stockholm får en korrekt ersättning. Ett nytt och flerårigt avtal
har slutits med Karsudden.
Privata specialister
Utfallet för privata specialister visar ett överskott om 12 miljoner kronor. Överskottet förklaras av färre besök än budgeterat då nyetablering vid pensionsavgångar inte har skett i den takt som planerats. Helårsprognosen beräknas till ett
överskott om 15 miljoner kronor.
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Övrig verksamhet
Övrig verksamhet omfattar riksavtal, ST- läkare, psykoterapi samt sexualmedicin. De redovisar sammantaget ett underskott om 14 miljoner kronor. Underskottet förklaras av fler vårddygn inom riksavtalet. Antal vårddygn redovisas
inte i bilagan för verksamhetstal.
Helårsprognosen beräknas till ett underskott om 14 miljoner kronor. Riksavtalet
svarar för merparten av detta. Antalet öppenvårdsbesök har minskat medan
antalet slutenvårdsdygn ökar kraftigt. Ökningen av slutenvårdsdygn beror till
största delen på sju placeringar vid rättspsykiatrin i Sundsvall och diskussioner
förs för att utreda om det finns bättre lösningar för dessa patienter, både ur ett
ekonomiskt såväl som ett vårdinnehållsmässigt perspektiv.
Utvecklingen av slutenvårdsdygn och kostnader inom riksavtalet att utredas
vidare. Under våren kompletterades regelverket och utredningen lokaliserade
från vilka kliniker som patienterna remitterats. Diskussioner pågår om nya riktlinjer för ansvarsfördelning samt informations- och beslutsprocess.
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7.6 Äldresjukvård
Äldresjukvårdens andel av budgeten är cirka 5 procent.
■ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -79 miljoner kronor (jämfört
med -9 miljoner kronor år 2012).
■ För 2012 prognostiseras ett underskott om 140 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett underskott om 22 miljoner kronor år 2012.
■ Antalet vårdtillfällen ökar med 2 procent jämfört med motsvarande period 2012.
Prognosen är i nivå med budget.
■ Medelvårdtiden är 10,9 dagar jämfört med 11 dagar för motsvarande period
2012. Antalet individer har ökat med cirka 1 procent.

Vårdkonsumtion och verksamhetsstatistik

Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom vården för äldre under
perioden januari till och med augusti 2013 jämfört med samma period 2012
samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2013 och bokslut 2012.
Vårdkonsumtion: periodens utfall och årsprognos
Utfall
aug
2013
Läkarbesök,
totalt
Antal övriga
besök
Antal vårdtillfällen,
sluten vård

Jmf
aug
2012%

Årsprognos
2013

Årsbudget
2013

8 975

-1,0%

14 000

7 666

-60,7%

20 672

1,9%

Väntad avvikelse
prognos/budget

Bokslut
2012

antal

%

12 000

2 000

16,7%

14 006

11 200

10 000

1 200

12,0%

25 518

32 200

32 300

-100

-0,3%

30 828

Äldresjukvård total
Totalt har antalet läkarbesök inom äldresjukvården minskat med 1 procent jämfört med motsvarande period 2012. Det totala antalet vårdtillfällen inom äldresjukvården har ökat med cirka 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet vårddagar minskar med 2 procent samtidigt som antalet individer som vårdats i slutenvården är cirka 1 procent fler jämfört med motsvarande period 2012. Medelvårdtiden är 10,9 dagar.
Geriatrisk vård
Allmängeriatrik
Antalet vårdtillfällen i geriatrisk slutenvård beräknas framöver att fortsätta öka
till följd av successiva planerade utökningar enligt planeringen för Framtidsplanen. Genom upphandling och omförhandling har beställningarna ökat jämfört med föregående år och en ny ersättningsmodell har tagits i drift från januari
2013. Samtliga geriatriska kliniker förutom en har nu avtal enligt ny uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell. Fyra upphandlade verksamheter har driftstartat under maj och juni, övriga kliniker i januari.
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I budgeten för 2013 har en utökning gjorts med 900 vårdtillfällen till totalt
29 100 vårdtillfällen, Utökningen av beställda volymer, i huvudsak som en följd
av den nya ersättningsmodellen beräknas ge en helårseffekt på omkring 2 300
vårdtillfällen. Platstillgången under sommaren har varit god, med lediga geriatrikvårdplatser i högre utsträckning jämfört mot tidigare somrar. Produktionen
under hösten förväntas öka, liksom under tidigare år. Utfallet till och med augusti är 0,6 procent högre än motsvarande period 2012. Prognosen för 2013 beräknas vara i nivå med budget.
Vid flertalet kliniker märks en ökad DRG-snittvikt per slutenvårdstillfälle samt
överlag kortare medelvårdtider. Situationen kommer att följas kontinuerligt
under hösten tillsammans med vårdgivarna för att säkerställa att det utökade
uppdraget och beställningarna styr rätt.
Antalet avslutade minnesutredningar under året beräknas uppgå till 3 300 vilket ligger i linje med antalet beställda utredningar. Öppenvårdsvolymerna
minskar jämfört med föregående år som en följd av ny uppdragsbeskrivning
inom geriatriken.
I den nya uppdragsbeskrivningen exkluderas i princip all öppenvård som ej är
kopplad till minnesutredningsverksamhet. Den öppenvårdsrehabilitering som
vissa geriatriska kliniker tidigare ansvarade för, har från och med hösten 2012
övergått till verksamhet inom vårdval primärvårdsrehabilitering. Dessa besök
syns därför inte längre i geriatrikens statistik. Vid några kliniker finns tilläggsuppdrag för osteoporospatienter och mottagningar för gångträning efter amputation. Därutöver finns som tidigare år länsuppdrag avseende minnesutredningar.
Specialiserad palliativ slutenvård
Antalet vårdtillfällen har ökat med 16,4 procent eller 279 vårdtillfällen till och
med augusti jämfört med samma period 2012. Prognosen för 2013 beräknas
vara i nivå med budget. Medelvårdtiden har minskat från 20 dagar till 18. Det
har funnits lediga platser under hela året.
En orsak till volymökningen är att vårdval införts utan takbegränsning för vårdproduktionen. En teknisk förändring bidrar också till att volymerna ökar inom
specialiserad palliativ slutenvård. En slutenvårdsavdelning inom geriatriken
som tidigare felaktigt klassificerades som geriatrik har nu omklassificerats som
specialiserad palliativ slutenvård och ingår därför numera i redovisningen av
specialiserad palliativ slutenvård.
ASiH
Från och med 15 januari har vårdval införts för ASiH. I vårdvalet har uppdraget
förändrats där målgruppen utökats samtidigt som vårdgivarna fått ett helhetsansvar för alla patienter. Den nya utökade målgruppen omfattar bland annat
multisjuka och patienter med kroniska sjukdomar till exempel KOL-patienter.
Vårdgivarna ersätts med vårddygnsersättning per inskriven patient. Jämförelser
med utfallet 2012 går inte att göra utifrån att uppdraget har förändrats.
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Antal vårddygn till och med augusti uppgår till 307 000. Prognosen för 2013
beräknas till 460 000 vårddygn, vilket är 37 procent fler än budgeterade
323 000 dygn. Orsaken till detta är att antalet patienter inskrivna i ASiH har
blivit fler än budgeterat. Samtidigt har vårdperioderna blivit längre än förväntat. Tillströmningen av patienter har skett snabbare än planerat. Stora ökningar
av antalet patienter har skett inom grupperna multisjuka och kroniskt sjuka. De
palliativa patienterna har samtidigt inte minskat. Den stora ökningen inom
ASiH kommer att utredas fortsatt under hösten. Se vidare under ekonomiavsnittet.
Tabellen nedan redovisar en sammanfattande bild över vårdkonsumtionen
inom äldresjukvården.

Verksamhetsstatistik
Prognos
2013

Budget
2013

Avvikelse
prognos/budget
Antal
%

Antal vårdtillfällen
32 200
32 300
-100
Antal vårddagar
353 000
365 970
-12 970
Antal individer sluten
vård
23 000
25 100
-2 100
Mdelvårdtid
dagar
10,96
11,30
0
Antal läkarbesök exklusive privata
specialister
ARV
14 000
12 000
2 000
Telefonkontakter läkare
exklusive
ARV
2 000
2 000
0
Övriga besök
exklusive
ARV
11 200
10 000
1 200
Telefonkontakter övriga
besök
1 800
1 800
0
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

Bokslut
2012

Väntad förändring 2013/2012
prognos/bokslut
Antal
%

-0,3%

30 828

1 372

4,5%

-3,5%

345 162

7 838

2,3%

-8,4%

20 998

2 002

9,5%

-3,0%

11,2

0

-2,1%

16,7%

14 006

-6

0,0%

0,0%

7 569

-5 569

-73,6%

12,0%

25 518

-14 318

-56,1%

0,0%

2 886

-1 086

-37,6%
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Ekonomiskt utfall
Äldresjukvård, avvikelseposter i mkr
Geriatrik
Specialiserad palliativ
vård
ASIH
Övrigt

Bokfört resultat
per 2013-08

Årsprognos
resultat
2013

Avvikelse
mot budget, %

-1,8
5,7

-25
5

-2%
2%

-85,2
2,3

-120
0

-25%
0

-79

-140

-6%

Summa

Utfallet för äldresjukvård totalt till och med augusti uppvisar ett underskott
med 79 miljoner kronor. Helårsprognosen totalt för äldresjukvården beräknas
till ett underskott på 140 miljoner kronor.
Vårdval ASiH beräknas till ett underskott på 120 miljoner kronor på grund av
ökade volymer och inom den geriatriska vården beräknas ökade beställningar ge
ett underskott på 25 miljoner kronor. Den specialiserade palliativa slutenvården
väntas ge ett överskott på 5 miljoner kronor.
Geriatrik
Resultatet för geriatrik visar ett underskott med 1,8 miljoner kronor. Kostnader
utöver budget har uppstått i samband med en förlängning av temporära vårdplatser. Dessa vårdtillfällen kommer att finansieras i ordinarie beställningar
från 2014.
Resultatet för ST-läkare visar ett överskott med 3 miljoner kronor. Budgeten för
ST-läkare beräknas, liksom under föregående år, inte utnyttjas fullt ut beroende
på att utdelade ST-block inte tillsätts i önskad omfattning.
För helt år beräknas ett underskott med 25 miljoner kronor.
Specialiserad palliativ vård
Utfallet till och med augusti visar ett överskott på 5,7 miljoner kronor. För helåret beräknas ett överskott med 5 miljoner kronor.
ASiH
Utfallet till och med augusti visar ett underskott på 85,2 miljoner kronor. Orsaken till detta är främst att fler patienter har skrivits in i ASiH än vad som budgeterats samt att medelvårdtiderna har blivit längre. Antalet inskrivna patienter
per månad är cirka 200 fler än budgeterat. Detta resulterar i cirka 90 000 fler
vårddagar än de budgeterade 335 000. Under sommaren har antalet inskrivna
patienter minskat något. En minskning under sommaren är något som normalt
brukar ske. Kostnadsutfallet per månad ligger på en nivå cirka 10 miljoner kronor högre än budget. Prognosen för helåret pekar på ett underskott med 120
miljoner kronor.
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Utifrån den kraftiga ökningen av antalet patienter kommer en utredning att göras under hösten. Det sker genom att:
• En revision genomförs för att undersöka om patienterna tillhör uppdragets målgrupp. En värdering av om patienterna har adekvata inskrivningstider ska också
göras.
• Uppföljning ska göras för att se vilka andra vårdområden som ASiH avlastar, till
exempel om ökningen inom ASiH inneburit att patienter har kunnat skrivas ut
tidigare från sjukhusen.
Syftet med utredningen är att få kostnadskontroll och att se om ASiHs uppdrag
utvecklas i enlighet med Framtidsplanen.
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7.7 Övrig sjukvård
Övrig sjukvårds andel av budgeten är cirka 9 procent.
■ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +166 miljoner kronor, jämfört med +128 miljoner kronor 2012.
■ För 2013 prognostiseras ett överskott på 43 miljoner kronor, jämfört med ett
överskott om 3 miljoner kronor 2012.

Vårdkonsumtion och verksamhetsstatistik
Hjälpmedelscentralsverksamhet
Andelen förskrivningar av dyrare hjälpmedel, så kallade hyrhjälpmedel, från
förstahandsvalet enligt ”Kloka Hjälpmedelslistan” uppgick till 90 procent. För
enklare hjälpmedel, så kallade bashjälpmedel, uppgick förskrivningen från
förstahandsvalet till 92 procent. Förskrivningarna överensstämmer med förskrivningarna under samma period 2012. Fördelningen uppfyller de krav som
ställs i avtalen.
Förskrivningar av hyrhjälpmedel har ökat med 8 procent från 34 750 till 37 500
hjälpmedel jämfört med föregående år. Förskrivningen av bashjälpmedel har
under samma period ökat med 5 procent från 144 000 till 151 150 hjälpmedel.
Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningsartiklar
Till och med augusti är förskrivningen av hjälpmedel från förstahandsvalet 95
procent vilket uppfyller avtalets krav som är 90 procent. Det är oförändrat jämfört med samma period 2012.
Förskrivningar av förbrukningshjälpmedel har sammantaget ökat med 6 procent. Detta innebär en ökning från 32 521 000 till 34 471 000 förbrukningshjälpmedel jämfört med samma period föregående år.
Tolkverksamhet för döva, dövblinda och hörselskadade personer
Antalet utförda tolkuppdrag till och med augusti var 11 877 stycken vilket är 4,3
procent fler än under samma period föregående år. Andelen beställda tolkuppdrag som inte kunnat genomföras uppgick till 2,8 procent, vilket innebär en ökning från 421 till 822 av ej genomförda tolkningsuppdrag
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Ekonomiskt utfall
Övrig sjukvård,
avvikelseposter i
mkr

Finansiella intäkter
Specialiserad rehabilitering
Ryggcentrum
Vårdgarantier
Ambulanssjukvård
Sjukresor
Hjälpmedel
Språktolk
Habilitering
Synergieffekter, Inera
AB och Vårdguiden
Anslag och projekt
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Övrigt, inklusive reserv och besparing
Summa

Bokfört re- Års-prognos
sultat per resultat 2013
aug 2013

Avvikelse
mot budget, %

8
14

8
11

+20%
+4%

8
11
-7

8
13
-18

+19%
+18%
-3%

0
23
6
9
8

-8
3
0
3
8

-2%
0
0
1%
+2%

13
-24

10
-33

+5 %
-6 %

97

38

+3 %

166

43

+1,5%

Det ackumulerade resultatet till och med augusti för övrig sjukvård inklusive
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens egen verksamhet visar ett överskott på 166
miljoner kronor. Helårsprognosen pekar på ett överskott med 43 miljoner kronor.
Finansiella intäkter
Finansiella intäkter redovisar ett överskott med knappt 8 miljoner kronor per
augusti. Prognosen pekar på ett överskott med 8 miljoner kronor.
Specialiserad rehabilitering
Specialiserad rehabilitering redovisar ett överskott med cirka 14 miljoner kronor
per augusti. En orsak till överskottet är att ett flertal patienter ännu inte valt
vårdgivare efter beviljad remiss. Prognosen pekar på ett överskott med 11 miljoner kronor. En viktigast orsak till beräknat överskott är att avtalen kunde tecknas till lägre kostnader än vad som förutsattes i budget.
Ryggcentrum
Ryggcentrum redovisar ett överskott med cirka 8 miljoner kronor per augusti,
främst till följd av att antalet remisser har minskat. Även prognosen visar på ett
överskott med 8 miljoner kronor.
Vårdgarantier
Vårdgarantier via Vårdgarantikansliet redovisar ett överskott med cirka 11 miljoner kronor. Den viktigaste orsaken är minskad efterfrågan på grund av att
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vårdval införts inom ett flertal områden vilket minskat köerna. Prognosen visar
på ett överskott med 13 miljoner kronor.
Ambulanssjukvård
Ambulanssjukvård redovisar ett underskott med cirka 7 miljoner kronor per
augusti. Prognosen pekar på ett underskott med 18 miljoner kronor. Den viktigaste orsaken är den riktade satsning som beslutades i februari om att utöka antalet ambulanser.
Sjukresor
Sjukresor redovisar i stort sett balans mellan intäkter och kostnader per augusti.
Prognosen pekar dock på ett underskott med 8 miljoner kronor. Prognosen bygger på bedömningar från Trafikförvaltningen.
Hjälpmedel
Kostnaderna för hjälpmedelsområdet visar ett överskott med cirka 23 miljoner
kronor. Prognosen beräknas till ett överskott på 3 miljoner kronor. Hjälpmedelsverksamheten består av olika delar som beskrivs nedan:
Hjälpmedelscentralsverksamhet
Verksamhetens kostnad är i nivå med budget. Totala volymen av såväl hyrhjälpmedel
som bashjälpmedel har ökat.
Förbrukningshjälpmedel och läkemedel(teststickor för diabetes)
Verksamhetens kostnad är 8,1 miljoner kronor över budget. I resultatet ingår läkemedelskostnader för diabetesmaterial. Överskridandet beror främst på ett ökat antal förskrivningar av diabetestestmaterial. Jämfört med samma period 2012 är kostnadsökningen 7,7 procent medan antalet brukare har ökat med 4,4 procent. Prognosen beräknas
till ett underskott med 10 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor då avser läkemedelskostnader.
Hörselhjälpmedel
Verksamhetens kostnad är 4,5 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden för hörselhjälpmedel har inte ökat i samma omfattning som förväntat. Detta kan delvis förklaras
av att den senaste upphandlingen av hörapparater har gett ett lägre snittpris på hörapparater. Verksamheten prognostiserar ett överskott kring 5 miljoner kronor.
Avtal om språktolktjänster
Avtalen om språktolktjänster redovisar ett bokfört överskott med cirka 6 miljoner kronor. Kommande kostnader för utveckling och färdigställandet av ITstödet Språktolkportalen är svåra att beräkna. Ett resultat i nivå med budget
prognostiseras.
Habilitering
Habiliteringen uppvisar ett överskott för perioden med cirka 9 miljoner kronor.
Kostnaderna för intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning
förväntades öka efter en upphandling som avbröts i slutet på 2012 varför budgeten inte överensstämmer med befintlig verksamhet. Dessutom har färre brukare
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än förväntat utnyttjat slutenvården vid Neuropsyk i Bollnäs. Prognosen beräknas till ett överskott med 3 miljoner kronor.
Synergieffekter, Inera AB och Vårdguiden
Vid övertagandet av invånartjänsterna från Inera AB och sammanslagningen
med Vårdguiden har synergieffekter tagits tillvara. Hälften av dessa delfinansierar den nya enheten Vårdgivarguiden, den andra hälften lämnar överskott.
Bokfört överskott per augusti uppgår till 8 miljoner kronor. Prognosen beräknas
ge överskott med 8 miljoner kronor.
Anslag och projekt
Olika anslag och projekt inom förvaltningen redovisar ett bokfört överskott med
13 miljoner kronor per augusti. För helt år beräknas dessa lämna ett överskott
med 10 miljoner kronor.
Övrigt, inklusive reserv och besparing
Övrigt redovisar ett överskott med 97 miljoner kronor till och med augusti. Prognosen pekar på ett överskott med 38 miljoner kronor. De viktigaste posterna
under övrigt är dels en budgeterad reserv för framtidens hälso- och sjukvård
(FHS) som beräknas lämna överskott med 180 miljoner kronor, dels en opreciserad besparing som beräknas ge underskott med 160 miljoner kronor. En annan viktig faktor är att medel för nya livsstilsmottagningar budgeterades med 10
miljoner kronor för 2013. Dessa mottagningar kommer inte att starta under
2013 och hela det budgeterade beloppet blir överskottspost i prognosen för
2013.
Underskottet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens egen verksamhet avser
bland annat högre kostnader än budgeterat för Programkontoret för framtidens
hälso- och sjukvård, lokal- och servicekostnader för nya verksamheter som inte
budgeterats fullt ut, ökade kommunikationsinsatser samt kostnader för konsulter avseende utveckling av vårdval.
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7.8 Tandvård
Tandvårdens andel av budgeten är cirka 2 procent.
■ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +6 miljoner kronor, jämfört
med +1 miljon kronor 2012.
■ för 2012 prognostiseras ett överskott med 5 miljoner kronor, jämfört med +4
miljoner kronor 2012.

Vårdkonsumtion och verksamhetsstatistik

Tabellen nedan redovisar vårdkonsumtion och annan verksamhetsstatistik
inom tandvårdens verksamhetsområde under perioden januari till och med augusti 2013.
Verksamhetsstatistik

Kötid inom specialisttandvården barn och ungdom i
månader
Antal nya remisser inom
specialisttandvården
Antal starter tandreglering
Antal erbjudna munhälsobedömningar
Antal utförda munhälsobedömningar
Antal vuxna som erhållit
nödvändig tandvård
Antalet vuxna som erhållit
tandvård som ett led i en
sjukdomsbehandling (LIS)

Utfall per
aug 2013

Jmf aug
2012, %

Årsprognos
2013

Årsbudget
2013

Avvik
prognos
/budget
%

2

0

2

2

0

8 115

0%

12 000

12 000

0

3 339

-6%

5 600

5 600

0

22 082

1%

27 000

27 000

0

11 745

-3%

17 000

17 000

0

18 921

-1%

22 500

22 500

0

4 379

-15%

7 300

7 300

0

Allmäntandvård
Samtliga barn 0 till 19 år kan för allmäntandvård välja bland auktoriserade
vårdgivare. Barn 3 till 19 år kallas minst vartannat år till tandvården.
Specialisttandvård (exklusive tandreglering)
Sedan den 1 mars 2010 har vårdval införts för all specialisttandvård för barn och
ungdomar. Antal behandlade patienter har ökat kraftigt sedan dess men har för
rapportperioden 2013, i jämförelse med motsvarande period 2012, minskat med
drygt 7 procent. Kostnaderna har minskat 5 procent. Antalet remitterade patienter under rapportperioden 2013 är dock oförändrat jämfört med motsvarande
period 2012
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Tandreglering
Vårdval infördes för drygt 10 år sedan vad avser barn- och ungdomars möjligheter att välja vårdgivare inom tandregleringen. Idag finns ett drygt 30-tal auktoriserade vårdgivare att välja mellan. Antalet startade tandregleringsbehandlingar har minskat med 6 procent jämfört med samma period föregående år.
Minskningen förklaras förmodligen av en normal variation över året. Förvaltningens bedömning är att den budgeterade vårdproduktionen kommer att uppnås.
Munhälsobedömningar
Inom det reformerade tandvårdsstödet har landstinget ett ansvar att söka upp
vissa äldre och funktionshindrade för erbjudande om munhälsobedömning.
Antalet berättigade till uppsökande verksamhet är för närvarande 27 000. Utfallet för augusti visar att 82 procent av samtliga berättigade har nåtts av ett erbjudande, vilket innebär 1 procent ökning jämfört med samma period föregående
år. Av de erbjudna har 78 procent tackat ja till uppsökande verksamhet. Detta
innebär en minskning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.
Av de som har tackat ja har 68 procent fått sin munhälsobedömning utförd. Föregående år vid samma tid hade 71 procent av de som tackat ja fått sin munhälsobedömning utförd.
I hela tal innebär detta att antalet genomförda munhälsobedömningar har
minskat från 12 075 till 11 745 eller med 3 procent jämfört med samma period
2012. Periodiseringseffekter kan under året bidra till variationen mellan 2012
och 2013 såväl avseende erbjudna som utförda munhälsobedömningar.
Enligt avtal ska munhälsobedömningen vara utförd inom tre månader efter det
att patienten tackat ja.
Nödvändig tandvård
Antalet behandlade inom nödvändig tandvård per den 31 augusti 2013 har
minskat med 1 procent jämfört med samma period 2012. Kostnaden har ökat
med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Den vanligaste behandlingen för de nya patienterna är förutom undersökning, enklare lagningar
samt tandhygienistbehandlingar. Utfallet visar att den nödvändiga tandvården
når de berättigade i hög utsträckning.
Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling
Antalet behandlade för tandvård som ett led i sjukdomsbehandling har minskat
med 15 procent jämfört med föregående år. Minskningen av antalet behandlade
beror huvudsakligen på att två patientkategorier har överförts till särskilt tandvårdsbidrag i det statliga tandvårdsstödet. En ny kategori har tillkommit, tandvårdsbehandling på grund av ätstörningar eller refluxsjukdom. Antalet patienter
i denna kategori har hittills varit få.

Sida 130

1305-0614

Ekonomiskt utfall
Tandvård,
mkr
Tandvård för barn
och ungdomar
Tandvård för vuxna
Övrigt
Summa

Bokfört resultat per
aug 2013

-1,4

Årsprognos
resultat
2013

1,6
5,8
6

0

5
0
5

Avvikelse
mot budget, %
0

2%
0
1%

Tandvården redovisar ett överskott per augusti med 6 miljoner kronor. Prognosen beräknas till ett överskott med 5 miljoner kronor.
Tandvård för barn och ungdomar
Inom specialisttandvården är antalet behandlade patienter högre än budgeterat.
När det gäller specialisttandvården kan sannolikt budgetunderskott undvikas då
kvittning av utbetald ersättning sker mot vårdgivare som inte levererat fullständig vårdrapport för sina listade barn. Kvittning innebär att vårdgivarens skulder
kvittas mot framtida ersättningar till dess att återbetalningen är fullgjord.
Tandregleringsvården har hittills inte nått budgeterade vårdvolymer men förväntas göra detta till årets slut. Totalt beräknas barn- och ungdomstandvården
vara i nivå med budget.
Tandvård för vuxna
Kostnaderna för nödvändig tandvård har ökat med 10 procent jämfört med
samma period föregående år. Den typ av vård som ökar mest är undersökningar
och behandlingsåtgärder utförda av tandhygienist. Detta indikerar att det rör sig
om vårdbehov som upptäcks i samband med den uppsökande verksamheten.
Även antalet enklare lagningar utförda av tandläkare har ökat. Dessa patienter
återfinns främst inom särskilt boende. Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling uppvisar överskott till följd av ett minskat uppdrag. Tandvården inom
ramen för det nya tandvårdsstödet inom vuxentandvården, det tredje steget,
kommer inte upp i budgeterad nivå. Totalt beräknas ett överskott med 5 miljoner kronor för helt år avseende vuxentandvården.
Övrig tandvård
För helt år beräknas för övrig tandvård ett resultat i nivå med budget.
Sammantaget för tandvård prognostiseras ett överskott med 5 miljoner kronor.
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7.9 Läkemedel
Läkemedels andel av budgeten är cirka 11 procent.
■ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +157 miljoner kronor, jämfört med +114 miljoner kronor per april 2012
■ För 2012 prognostiseras ett överskott med 125 miljoner kronor att jämföras med
ett överskott om 285 miljoner kronor för 2012
Läkemedel,
mkr

Bokfört resultat per aug
2013

Årsprognos resultat 2013

Avvikelse
mot budget, %

Läkemedel

157

125

2,6

Summa

157

125

2,6

Läkemedel uppvisar ett överskott med cirka 157 miljoner kronor. Den viktigaste
orsaken till detta är att kostnaderna minskat med 4,5 procent jämfört med
samma period föregående år främst på grund av patentutgångar (generisk substitution) och effekter av det ändrade högkostnadsskyddet. Budgeten för läkemedel medgav en kostnadsökning mot 2012 med 2,7 procent i enlighet med läkemedelssakkunnigas bedömning. Förvaltningen bedömer att kostnadsökningen för 2013 begränsas till 0,1 procent. Helårsprognosen bedöms därmed till ett
överskott med 125 miljoner kronor.
Tendensen med minskade kostnader kan under senare del av året förväntas
vända. Det beror på att kostnadsvinsterna vid övergång till generisk substitution
till största delen antas vara inhämtade och att effekten av det ändrade högkostnadsskyddet mattas av under hösten. Det förutses inga ytterligare volymmässigt
viktiga bortfall av läkemedelspatent under de närmaste åren. Samtidigt finns en
underliggande volymökning. Åtminstone viss användning av ny terapi är att
förvänta. Långsiktigt förutses större priskonkurrens än hittills för insuliner och
kombinationsmedel till inhalation mot astma och KOL. De kostnadshöjande
effekterna beräknas inte slå igenom fullt ut under innevarande år.
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7.10 Risker
Eftersom prognoser är behäftade med osäkerhet, finns såväl risker som möjligheter i relation till lagd prognos. Om den relativt låga kostnadsökningstakten
hittills under året håller i sig kan resultatet bli bättre än nu lagd prognos. Den
låga kostnadsökningen är bland annat en effekt av lägre ökning av vårdkonsumtionen än tidigare år. Prognosen förutsätter att denna lägre ökning inte är
tillfällig.
Akutsjukhusen
Risken för ersättning över avtalad produktion bedöms nu som liten men det är
inte givet att den låga produktionen som varit under de åtta första månaderna
2013 fortsätter året ut.
Det finns en differens mellan prognoserna för Hälso- och sjukvårdsnämnden
och Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska Universitetssjukhusets prognostiserade intäkter från Hälso- och sjukvårdsnämnden överstiger Hälso- och
sjukvårdsnämndens prognostiserade kostnader mot Karolinska Universitetssjukhuset med cirka 150 miljoner kronor. Differensen som främst beror på olika
bedömningar hur produktionen under resterande månader kommer att utveckla
sig och storleken på ersättningar för ökade genomsnittsvikter innebär en risk i
samma omfattning som differensen.
Husläkarverksamhet
Prognosen för husläkarverksamheten förutsätter att ökningen av husläkarbesöken fortsatt hålls på en låg nivå. Samtidigt har i den reviderade ersättningsmodellen ett antal nya ersättningar införts som finansierats genom en omfördelning inom befintlig ram. Det finns en viss risk för att nya ersättningskoder kan
vara underregistrerade vilket kan leda till ökade kostnader under hösten.
Vårdval Primärvårsrehabilitering
Införande av vårdval har medfört en ökad kostnad. Ifall besöksökningen fortsätter följa samma utveckling som under januari till augusti månad 2013 kommer
kostnaderna att stiga ytterligare.
Geriatrik
En ökad produktion på de geriatriska klinikerna under hösten kan förändra
prognosen så att kostnader för överproduktion blir högre än här prognosticerat.
Läkemedel
Den fortsatta kostnadsutvecklingen är svårbedömd. Kostnadsutvecklingen hittills har varit lägre än förväntat.
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7.11 Åtgärder
Helårsprognosen pekar på ett överskott med 150 miljoner kronor. Ledningen
har således inte anledning att ändra inriktningen på ekonomistyrningen som
syftar till en långsiktigt lägre kostnadsökningstakt i nivå med kommande års
budgetutrymme.
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8 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara en effektiv organisation med en tydlig styrning för att förverkliga framtidens hälso- och sjukvård. De senaste åren
har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vuxit på grund av verksamhets- och resursöverföringar från Landstingsstyrelsens förvaltning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har elva avdelningar uppdelade på drygt 40 enheter och cirka 635
medarbetare.
Stockholms läns landsting tog den 1 januari 2013 över ansvaret för de nationella
invånartjänsterna inom ramen för 1177. Detta medförde att cirka 70 medarbetare från Inera AB genom en verksamhetsövergång flyttades över till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. I samband med detta bildades en ny enhet inom Hälsooch sjukvårdsförvaltningen, ”1177 Vårdguiden”. Enheten är placerad på avdelningen ”eHälsa och strategisk IT” och har utföraransvaret både för de nationella
invånartjänsterna samt det regionala SLL-uppdraget med Vårdguidens koncept.
Utveckling av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens interna arbetssätt
För att binda samman förvaltningens olika delar genomfördes under 2012 ett
brett förankrat arbete med syfte att ta fram en ny vision för förvaltningen. Visionen, som fastställdes i november 2012, lyder:
■ För framtidens hälsa och vård. Idag, imorgon, tillsammans.
Att utveckla Hälso- och sjukvårdsförvaltningens interna arbetssätt är ett ständigt pågående arbete, vilket under 2013 har sin utgångspunkt i att förverkliga
vår vision. Under arbetet med att ta fram visionen har de synpunkter och problemområden som framförts beaktats. Fyra utvecklingsområden har identifierats; ”Styrning och ledning”, ”Organisation och kultur”, ”Interna operativa processer” samt ”Interna verksamhetssystem (IT)”. Inom varje utvecklingsområde
finns ett antal uppdrag/projekt som startat under det första halvåret 2013 genom framtagande av planer och tillsättande av arbetsgrupper.
Utvecklingsarbetet har sin tonvikt på att utveckla styr- och ledningssystemet i
förvaltningen, att införa ett förvaltningsövergripande processorienterat arbetssätt till exempel när det gäller avtalsframtagning och avtalsuppföljning samt att
förbättra det interna IT-stödet och öka transparensen i organisationen vad gäller medarbetarnas arbetsområden och kompetens. Andra arbeten som påbörjats
är att tydliggöra medarbetarskapet inom förvaltningen, utveckla mötesformer
och möteskultur samt former för kompetensteam.
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Respektive avdelning och enhet inom förvaltningen har också startat sitt arbete
och sin planering av aktiviteter som ska genomföras på avdelnings- eller enhetsnivå för att göra visionen till verklighet.
I övrigt har det fortlöpande arbetet med att utveckla förvaltningen som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare fortsatt genom en rad aktiviteter
inom områdena kompetensförsörjning, samverkan, mångfaldsarbete, utveckling
av ledar- och medarbetarskapet samt förbättringar inom av såväl fysiska som
psykosociala arbetsmiljön.
Intern kontroll
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen eftersträvar följsamhet till Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431. Det innebär
att arbetet med intern kontroll utgår från COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway ommission).
Grundtanken med processen för intern kontroll på Hälso- och sjukvårdsförvaltning är att involvera chefer och medarbetare i arbetet så mycket som möjligt.
Vidare att alla ska bli medvetna om och genomföra strukturerad egenkontroll i
den dagliga verksamheten. Interna revisioner som genomförs enligt intern kontrollplan innebär mer djupgående granskning av följsamhet till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens olika processer.
Intern kontroll 2012
Av bilaga 6 A framgår Hälso- och sjukvårdsförvaltningens interna rapport med
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslut om åtgärdsplan, bilaga 6 B. Beslutade
åtgärder är delegerade till ansvariga chefer som i sin delegerar till handläggare.
Uppföljning av åtgärdsplanen genomförs i samband med rapport 2013. Återrapportering av resultat från intern kontroll gjordes till Hälso- och sjukvårdsnämnden i årsredovisning 2012, bilaga 6 C och Hälso- och sjukvårdsnämnden
fastställde årsredovisning den 12 februari 2013.
Intern kontroll 2013
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade den 6 december 2012 beslut om intern
kontrollplan 2013 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, bilaga 6 D. Planen
bygger på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen identifierade processer för budgetarbete, verksamhetsplanering, ärendehantering, upprättande avtal och avtalsformer, leverantörsuppföljning, ekonomisk redovisning, intern styrning och ITfrågor samt HR-funktionen. Uppföljningar pågår enligt fastställd plan. Sammanställning av uppföljningarna under 2013 sammanfattas i årsredovisningen
2013. Därefter skrivs en rapport som mynnar ut i en åtgärdsplan som hälso- och
sjukvårdsdirektören godkänner.
Ett av kontrollmomenten inom uppföljningsområdet Intern styrning var att titta
på följsamheten till riktlinjer och rutiner för bisyssla. Vid genomförd intern kontroll konstaterades att rutinerna inte var säkerställda. Därför fattades beslut om
att se över och tydliggöra rutiner för när blankett ska fyllas samt hur arkivering
ska gå till. Detta är nu genomfört och samtliga anställda kommer att fylla i en ny
blankett om eventuella bisysslor. I samband med dessa åtgärder följdes rutiner
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för oegentligheter och jäv upp. Även dessa rutiner är justerade och samtliga anställda kommer att fylla i en försäkran.
Under våren 2013 har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fokuserat på bättre
metoder för riskbedömning. En modul för teknisk hantering har skapats systemet för verksamhetsplaneringen, Verksamhetsnavigatorn. I nästa steg kommer
de risker som identifierats att hanteras i modulen för bedömning av sannolikhet
för att en händelse ska inträffa och bedömning av påverkar om händelsen inträffar. Utifrån riskvärdet kan sedan ställning tas på ledningsnivå huruvida risken ska elimineras, minimeras eller accepteras.
Intern kontroll inom Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har inlett ett samarbete med Landstingsstyrelsens förvaltning och Trafikförvaltningen. Syftet med samarbetet är att skapa
en mer gemensam struktur i arbetet med intern kontroll, metoder för riskbedömning och enhetliga begrepp. COSO-modellen är utgångspunkt för de gemensamma diskussionerna och som stöd används Policy för internkontroll för
Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431. Resultatet av diskussionerna har mynnat ut i en PM som föreslår ett med gemensamt förhållningssätt i det
framtida arbetet med intern kontroll. Denna PM kommer att läggas fram i förvaltningsledningarna under hösten 2013.
Miljö
Under våren har det anordnats två utbildningstillfällen för förvaltningens medarbetare om hur miljökonsekvenser bör beskrivas i tjänsteutlåtanden. En extern
revision har genomförts och förvaltningen blev recertifierad.
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Systematisk omvärldsbevakning syftar till att ge en överblick över förändringar
och kunskaper om hälso- och sjukvården utanför det egna landstinget på såväl
nationell som internationell nivå. Nedan beskrivs några centrala propositioner,
utredningar och beslut som har påverkat eller kommer att påverka arbetet med
hälso- och sjukvården i Stockholms län.
Ansvarsfull hälso- och sjukvård SOU 2013:44
Regeringen har fattat beslut om direktiv till en utredning av en samlad
patientlagstiftning. En särskild utredare har presenterat förslag på hur patientens
ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. Utredningen
har även föreslagit en ny lag som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen. Lagen
föreslås träda i kraft 1 januari 2015.
Utredningen föreslår åtgärder som ska förbättra förutsättningarna för en god och
jämlik vård ur ett regionalt, system- och individperspektiv. En annan åtgärd som
föreslås öka vårdens kvalitet och effektivitet är en ökad användning av patienters
synpunkter på vården och att Inspektionen för vård och omsorg bör få ett uppdrag att
utveckla system för att aggregera, analysera, sammanställa och återföra erfarenheter
från bl.a. anmälnings- och klagomålsärenden.
I utredningens delbetänkande, SOU 2013:2 Patientlag- Delbetänkande av
Patientmaktsutredningen, föreslås att vårdvalet inom primärvården och den öppna
specialistvården ska utvidgas till att omfatta hela Sverige. När det gäller
specialistvård ska reglerna om remisskrav från hemlandstinget gälla.
Utredningen föreslår en skärpning av patientens rätt till information om sitt
hälsotillstånd. Patienter ska ha också ha rätt att avstå från information.
En annan patienträttighet som ska stärkas i den nya lagen är rätten till second
opinion. Vid allvarlig och livshotande sjukdom ska det vara patientens rättighet att få
en andra bedömning och landstingens skyldighet att erbjuda det.
Även patientens rätt till inflytande över valet av behandlingsmetod ska stärkas och
patientens ska ha stort inflytande över valet av behandlingsmetod så länge det rör sig
om metoder som inte strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.
En ny patientlag kan komma att påverka arbetet med att stärka patientens ställning
och göra vården mer jämlik och jämställd. Tydligare krav på vårdupplysningstjänster
ligger i linje med pågående utvecklingsarbete runt eHälsa inom Stockholms läns
landsting.
Att tänka nytt för att göra skillnad- om perspektivskiften i offentlig
verksamhet SOU 2013:40
Regeringen har beslutat att utse ett nationellt råd för innovation och kvalitet i
offentlig verksamhet. Rådet lämnade sitt slutbetänkande i juni 2013 och innehåller
förslag på åtgärder inom områdena: värdeskapande hos offentliga aktörer;
kundorientering och kundperspektiv; stöd för innovationer och förändringsarbete
samt utveckling av organisationskulturen hos myndigheter.
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Utredningens förslag ligger i linje med landstingets utvecklingsarbete av samverkan
med nya aktörer inom hälso- och sjukvården och för att stimulera till fler
innovationer inom sektorn.
Tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid
allvarliga händelser och kriser m.m. Dir. 2011:121
En särskild utredare ska se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns
tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga
händelser och kriser. Syftet med uppdraget är att se över behoven av och inriktningen
på åtgärder som är nödvändiga att vidta vid allvarliga krissituationer, föreslå en
långsiktig och tydlig ordning för dessa insatser och att säkerställa att det finns ett
ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder. Särskild vikt ska läggas
vid allvarliga hälsohot, såsom influensapandemier. I uppdraget ingår även att se över
behoven av en mer flexibel smittskyddslagstiftning vid allvarliga hälsohot med
konsekvenser för samhället. Utredaren lade fram sitt betänkande den 21 augusti
2013.
Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård,
socialtjänst Dir. 2012:72
En särskild utredare ska lämna förslag till en reglering för personer som på grund av
att de är beslutsoförmögna helt eller delvis saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga
eller utöva sitt självbestämmande i situationer då detta förutsätts inom hälso- och
sjukvård, tandvård eller forskning. Syftet med regleringen ska vara att så långt
möjligt säkerställa att personer som är beslutsoförmögna får den vård eller tandvård
som behövs för att deras hälsa eller andra levnadsförhållanden ska kunna förbättras
samtidigt som individens integritet och värdighet tillgodoses. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 april 2014.
Uppdrag att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av
arbetsförmåga, S2010/5364/SF
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att, i samverkan med
Socialstyrelsen, och i samråd med Arbetsförmedlingen, vidareutveckla metoder och
instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen.
Försäkringskassan ska även samverka med hälso- och sjukvården. Arbetet ska utgå
från den nuvarande ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och hälso- och
sjukvården i sjukskrivningsprocessen. Som ett resultat av utredningen testas nu en ny
metod för att utreda arbetsförmåga av bland Stockholms läns landsting.
En myndighet för alarmering SOU 2013:33
Regeringen har beslutat att genomföra en översyn av samhällets alarmeringstjänst:
det gemensamma nödnumret 112, polis, räddningstjänst och ambulans. Syftet med
översynen är att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt, säkert
och ändamålsenligt sätt. I utredningens slutbetänkande föreslås en ökad nationell
samordning och styrning av alarmeringen, inrättandet av en nationell
alarmeringsmyndighet, reglering av alarmering i lag, utveckling av en gemensam
teknisk plattform samt en samlad uppföljning och tillsyn av
alarmeringsförhållandena. Den nya alarmeringsmyndigheten föreslås vara inrättad
från 1 januari 2015.
Stockholms läns landsting har i ett remissvar avstyrkt utredningens förslag om
inrättandet av en statlig alarmeringsmyndighet då inriktningen för den nya
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alarmeringsmyndighetens verksamhet är inte tillfredställande ur ett hälso- och
sjukvårdsperspektiv och innebär att den operativa ledningen för ambulanssjukvården
i praktiken flyttas från landstinget.
De mest sjuka äldre
Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor under mandatperioden för att förbättra
vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Målet är att få hemsjukvård,
äldreomsorg, vårdcentral och akutsjukhus att samverka bättre kring de äldre. Staten
och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ingått en överenskommelse som
omfattar både landsting och kommuner. Parterna är överens om att statliga
stimulansbidrag inom äldreområdet ska kopplas till resultat och prestationsbaserade
mål. Under de kommande åren kommer främst åtgärder som underlättar en
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre att prioriteras. Målen för
äldresatsningen 2011 till 2014 är till exempel en förbättrad samverkan och
samordning, god och säker läkemedelsanvändning samt god vård vid
demenssjukdom.
Överenskommelse om utvecklingen och finansieringen av nationella
kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016
S2011/8471/FS
En överenskommelse träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) om utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregistren för vård
och omsorg under åren 2012-2016. Överenskommelsen består dels av nationell
finansiering av kvalitetsregistren, dels organisation och ansvarsfördelning för
registren på nationell nivå. Överenskommelsen ska bland annat leda till en stabilare
och snabbare utveckling av kvalitetsregistren, bättre samordning av IT-stöd och
informatik samt ökad integration med vårddokumentation för att undvika
dubbelarbete.
Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har undertecknat ett
samarbetsavtal för ett kvalitetsregistercentrum i Stockholm. Centrumet främsta
uppgifter är att stödja registerhållare att utveckla kvalitetsregister så att de blir ett
stöd i mötet mellan vårdpersonal och patienter och att data från registren kan
generera ny kunskap genom forskning. SLL och KI samordnar idag 26 nationella
kvalitetsregister och ett stort antal regionala register. Med det nya centrumet i
Stockholm finns nu sju stycken kvalitetsregistercentrum i Sverige.
Överenskommelse om förbättringar inom den psykiatriska
heldygnsvården S2011/11186/FS
Regeringen och SKL har enats om att arbeta för att stödja ett metodiskt
förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården för att förbättra kvaliteten i
metoder och arbetssätt. Målsättningen är att ge en god och säker vård med ett tydligt
patientperspektiv. Kunskap om aktuella metoder och arbetssätt som visat sig
framgångsrik ska tillgängliggöras och spridas. Överenskommelsen ingås inom ramen
för regeringens satsning på psykiatri och psykisk hälsa. Projektet har pågått sedan
2010 och slutredovisades den 1 juni 2013.
Direktiv om patienters rättigheter vid vård i annat EU-land
Europaparlamentet antog i januari 2011 nya regler för vårdtagares rätt att söka
sjukvård i andra EU-länder än hemlandet. Socialdepartementet har lagt fram ett
förslag till lagförändringar i relation till de nya reglerna. Förslagen anger bland annat
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förutsättningarna för att få ersättning, till exempel vad som ska känneteckna vården
som patienter kan få ersättning för. Dessutom anges det vilka ersättningsnivåer som
ska gälla för den gränsöverskridande vården. Informationen till patienter kommer att
hanteras av en nationell kontaktpunkt i varje EU-land, där Försäkringskassan och
Socialstyrelsen föreslås som lämpliga myndigheter. Vidare anges att
Försäkringskassan även fortsättningsvis ska ansvara för beslut och utbetalningar.
Detta ska ske i samråd med landstingen. Det föreslås också att delar av
kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården flyttas från Försäkringskassan
till landstingen.
Propositionen har skickats ut på remiss till bland annat landstingen och regionerna.
Stockholms läns landsting har deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
arbetsgrupp rörande implementeringen av patientrörlighetsdirektivet och svarat på
Socialdepartementets remissförfrågan. De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober
2013.
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram
I lagrådsremissen föreslås att en ny reglering av nationella vaccinationsprogram förs
in i smittskyddslagen (2004:168). Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda
människor vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning
av dessa sjukdomar i befolkningen. Programmen utgörs dels av allmänna
vaccinationsprogram, dels av särskilda vaccinationsprogram för barn och vuxna i
riskgrupper. Regeringen ska fatta beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av
nationella vaccinationsprogram. Programmen ska genomföras av landsting och
kommuner, vilka också ska svara för kostnaden. De vaccinationer som ingår ska
erbjudas den enskilde kostnadsfritt. Vidare föreslås att det införs en ny lag om
register för nationella vaccinationsprogram där vårdgivarna ska registrera alla
vaccinationer som ges inom ramen för programmen. Lagförslagen trädde i kraft den 1
januari 2013.
Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek Ds 2012:21
Förslaget i promemorian är att Apotekens Service AB ombildas till en myndighet den
1 januari 2014. Den nya myndigheten får ett vidgat ansvar för infrastrukturuppgifter
gentemot apotek och vård. För ställningstagande till framtida uppgifter för
myndigheten krävs analys i varje enskilt fall. Myndigheten föreslås få namnet
Myndigheten för apoteks- och vårdinfrastruktur (Inframed), vara lokaliserad till
Stockholm och ledas av en styrelse.
Framtidens högkostnadsskydd i vården SOU 2012:2
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att göra en översyn av
avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg
m.m. (dir. 2011:61). I betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården redovisar
utredningen sitt uppdrag. Utredaren föreslår att nu gällande separata
högkostnadsskydd för öppenvård respektive läkemedel tills vidare bibehålls. För att i
framtiden säkra avgifternas realvärde föreslås att avgiftstaken i högkostnadsskydden
indexregleras genom koppling till prisbasbeloppet. Ett nytt avgiftstak beräknas inför
varje årsskifte. Utredaren föreslår vidare att avgiftstaket och beloppsgränserna i
förmånstrappan för läkemedelsinköp indexregleras, genom koppling till
prisbasbeloppet. Ett nytt avgiftstak beräknas inför varje årsskifte. Ett ytterligare
förslag är att även avgiften för slutenvård indexregleras genom en koppling till
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prisbasbeloppet. Stockholms läns landsting beslutade att höja gränsen för
högkostnadsskyddet från 900 till 1100 kr den 1 juli 2012.
Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU
2012:17
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av Lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård och Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lämna
förslag till en ny lagstiftning på området. Ett förslag som presenteras i utredningen är
att nuvarande undantag, som innebär att psykiatrisk tvångsvård inte får ges om
personens psykiska störning utgör enbart en utvecklingsstörning, tas bort.
Härigenom möjliggörs att bland annat personer med störningar inom autismspektrat
kan ges vård med stöd av lagen. Utredningen föreslår också att det inrättas en
Tvångsåtgärdsnämnd som ska pröva om ”extraordinära lösningar”, som ibland
behöver tillgripas inom vården av svårt sjuka patienter, ska få vidtas eller inte.
En samlad tolktjänst SOU 2011:83
Utredningen har kartlagt och analyserat hur nuvarande reglering, finansiering,
organisering och tillsyn av tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade
och personer med dövblindhet fungerar inom olika samhällsområden. Utredningen
beskriver bilden av ett system där ansvaret för att anlita och finansiera tolktjänst i
samhället vilar på så många olika myndigheter och huvudmän att det begränsar
samhällets möjligheter att erbjuda en resurseffektiv och kvalitativ tolktjänst.
Utredningen föreslår att en mer brukarorienterad modell skapas genom att bland
annat samordna tolktjänsten med en ingång för tolkanvändarna. Resurser för
tolktjänst föreslås samlas till en huvudman. Utredningens resultat kan få
återverkningar på landstingets tolkverksamhet för döva, dövblinda och
hörselskadade personer.
Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet SOU 2011:48
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur den reglering som avser
hälso- och sjukvård för asylsökande och papperslösa personer kan göras mer
ändamålsenlig än den är i dag. Utredningen föreslår att asylsökande och papperslösa
personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det
landsting inom där de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och
på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer. Utredningen föreslår vidare
att asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska
erbjudas subventionerad god och fullständig tandvård av det landsting inom där de
bor eller vistas.
Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet kommit fram till en ny
migrationspolitisk överenskommelse. Det innebär att papperslösa och gömda som
avvisats från Sverige ska få laglig rätt till subventionerad vård. Barn upp till 18 år ska
ha rätt till fullständig vård. Vuxna ska få subventionerad vård för sådana tillstånd
som inte kan anstå enligt överenskommelsen. Lagförslaget trädde i kraft den 1 juli
2013. Förslaget innebär att nuvarande regler inom Stockholms läns landsting
gällande vård till asylsökande och papperslösa ses över.
Gör det enklare! SOU 2012:33
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att se över de statliga
delarna av vård- och omsorgssystemet. Utredningen bedömer att utmaningarna inom
vård- och omsorgssektorn medför ett stort behov av förändringar under de
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kommande åren och att allt fler frågor kommer att kräva samarbete på nationell nivå.
Utredningen föreslår en ny myndighetsstruktur som bygger på de fyra
huvuduppgifterna:
■ En kunskapsmyndighet som har samlat ansvar för alla typer av kunskapsstöd till vården
och omsorgen. Här föreslår utredningen också ett vidareutvecklat samarbete med
verksamheterna och huvudmännen.

■ En inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för tillstånd, legitimationer,

godkännanden och tillsyn. Denna myndighet ges större resurser för tillsyn än vad som
finns i dagens myndigheter.

■ En myndighet som tillsammans med övriga aktörer förvaltar och utvecklar sektorns IToch kommunikationslösningar.

■ En myndighet som följer den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshinderfrågor,
vård och omsorg - och därigenom stärker statens förutsättningar för strategisk styrning.

Baserat på utredningens förslag har Inspektionen för vård och omsorg samt Institutet
för folkhälsa inrättats. Regeringen har beslutat att inte genomföra utredningens
förslag om en samlad kunskapsmyndighet.
Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för
hälso- och sjukvård och socialtjänst
Ds 2012:20
I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och
tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och
tillståndsmyndighet - Inspektionen för vård och omsorg. Författningsändringarna
trädde i kraft den 1 juni 2013.
Goda affärer- en strategi för hållbar offentlig upphandling SOU 2013:12
Upphandlingsutredningens huvudsakliga syfte har varit att utvärdera
upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt se
över systemet för insamling av upphandlingsstatistik. Utredningen har publicerat sitt
slutbetänkande. I utredningens delbetänkande har ett antal svagheter i nuvarande
regelverk påpekas: tillämpningen av upphandlingsregler är krångligt, kompetensen
är låg och upphandlade kontrakt följs sällan upp eller utvärderas. Utredningen
föreslår bland annat en ökning av möjligheterna till förhandling och dialog mellan
beställare och leverantörer. Vidare anses att det kan behövas ett skifte från
detaljstyrande upphandlingar till mer funktionsinriktade. Utredningen överväger
även flera åtgärder i syfte att öka små och medelstora företags möjligheter att delta i
offentliga upphandlingar.
Bättre behörighetskontroll - Ändringar i förordningen (2006:196) om
register över hälso- och sjukvårdspersonal, SOU 2012:42
En särskild utredare har fått uppdraget att utreda och lämna förslag till en mer
sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Utredaren fick även ett deluppdrag bestående i att
analysera förutsättningarna för att på internet eller genom elektronisk direktåtkomst
öka tillgängligheten till vissa personuppgifter i Socialstyrelsens register över hälso-
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HSN 1305-0614
Delårsbokslut januari till augusti 2013 för HSN

och sjukvårdspersonal (HOSPregistret). Delbetänkandets förslag innebär bland annat
att Socialstyrelsen får möjligheter att göra information om de legitimerade i registret
mer tillgänglig än vad som är fallet i dag. Utredningens slutbetänkande ska redovisas
senast den 1 december 2013.
Säkerhetsövervakning av läkemedel Proposition: 2011/12:74
Ändringarna i läkemedelslagen (1992:859) är en del av genomförandet av
Europaparlamentets och rådets ändringsdirektiv 2010/84/EU om
säkerhetsövervakning av läkemedel. Reglerna om säkerhetsövervakning syftar till att
förhindra, upptäcka och bedöma biverkningar av läkemedel. Ändringarna innebär
att Läkemedelsverkets system för säkerhetsövervakning av humanläkemedel ska
omfatta misstänkta biverkningar av läkemedel som godkänts för försäljning. Det
förtydligas också att den som fått ett läkemedel godkänt ska ha ett system för
säkerhetsövervakning som ska omfatta information om misstänkta biverkningar.
Ändringarna trädde i kraft den 21 juli 2012.
Tillsynsrapport 2012 – hälso- och sjukvård och socialtjänst
Socialstyrelsens tillsynsuppdrag omfattar bland annat verksamheter som rör hälsooch sjukvård och andra medicinska verksamheter, tandvård, hälsoskydd och
smittskydd. I cirka 200 granskningar har Socialstyrelsen riktat kritik mot
vårdgivaren och ställt krav på åtgärder. Under 2011 fick Socialstyrelsen in 6 689
klagomål som rörde hälso- och sjukvården, utöver de 2 312 ärenden från HSAN som
övertogs den 1 januari 2011.
Socialstyrelsen konstaterar allvarliga brister hos SOS Alarm, avseende bland annat
bedömning och prioritering av ambulansbehovet, personalens kompetens,
samverkan mellan personalgrupper och mellan olika vårdgivare samt verksamhetens
egenkontroll. Oanmälda inspektioner vid 29 av sjuttiotalet akutmottagningar i landet
visade att lokalerna inte alltid var ändamålsenliga. På ungefär hälften av dem
upptäcktes brister som rör personalens kompetens. Socialstyrelsens granskning visar
även på allvarliga brister i hanteringen av patientuppgifter, otydliga krav på säkerhet
och avsaknad av strukturerade riskanalyser inom hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen bedömer att informationshanteringen kan innebära en risk för att
patientsäkerheten äventyras och har därför framfört specifika krav till vårdgivarna.
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Sammanfattning
Telefontillgänglighetsmätningarna för husläkarmottagningarna för perioden
januari till juli 2013 visar att 94 procent av kontrollsamtalen är godkända enligt
vårdgarantin. Resultatet är oförändrat jämfört med samma period 2012 och
första tertialet 2013.
Resultatet för andelen väntande under vårdgarantins gräns till mottagning för
specialiserad vård är under perioden januari till augusti 2013 relativt stabil.
Bland de områden som uppvisar sämst resultat för andel väntande till mottagning inom vårdgarantins gräns är allergologi, handkirurgi, barn- och ungdomsmedicin och neurokirurgi.
Resultatet för andelen väntande under vårdgarantins gräns till behandling för
specialiserad vård är något bättre jämfört med samma period för 2012. De områden som under samma period uppvisar sämst resultat sett till andelen väntande under vårdgarantins gräns till behandling är öron-näsa hals-kirurgi,
bröstförminskade operationer, handkirurgi samt behandling av hand- och ledgångsreumatism.
Stockholms läns landsting är under perioden kvalificerat att ta del av kömiljarden för mottagning för samtliga åtta månader och under två månader för behandling.
Väntetiderna till den specialiserade vuxenpsykiatrin var 87 procent, det vill säga
att 87 procent av patienterna fått en tid inom 30 dagar.
Den specialiserade vuxenpsykiatrin har hög telefontillgänglighet. Fram till sista
juli 2013 var andelen godkända samtal i telefontillgänglighetsmätningen 93
procent.
Barn och ungdomspsykiatrin uppvisar försämrade resultat i uppföljningen av
vårdgarantin jämfört med samma period föregående år. Verksamheten har trots
det en jämförelsevis hög tillgänglighet, då 85 procent av de väntande har väntat
kortare tid än 30 dagar.
Av samtliga avslutade geriatriska vårdtillfällen i slutenvård hade 56 procent av
patienterna lagts in på en geriatrisk klinik, antingen direkt från hemmet (19
procent) eller via akutmottagning (37 procent). Dessa resultat är stabila jämfört
med år 2012.
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1 Inledning
Den tidsrelaterade tillgängligheten till vården är högt prioriterat i Stockholms
läns landsting (SLL) och uppföljning av tillgängligheten sker löpande. Grunden
för uppföljningarna utgörs av vårdgarantins regelverk och tidsgränser. Utifrån
inrapporterad data mäts hur väl målvärdena för vårdgarantin uppfylls. Vårdgarantin är sedan juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen och gällande förordning (210:349) anger att man ska få kontakt samma dag som man söker
primärvården och om man har behov ska man få träffa läkare i primärvården
inom sju dagar. Inom den specialiserade vården ska ett besök enligt lagen ske
senast inom 90 dagar efter att remiss är utfärdad eller en egenanmälan har inkommit. Om det därefter finns behov av operation eller annan behandling ska
det genomföras inom 90 dagar.
Inom Stockholms läns landsting är det kortare tidsgränser för vårdgarantin och
den omfattar talen 0-5-30-90, där 0 står för kontakt med primärvården samma
dag, 5 för besök på husläkarmottagningen inom fem kalenderdagar, 30 för besök hos annan specialist högst 30 dagar efter remissdatum eller egenanmälan
och 90 för behandling/åtgärd högst 90 dagar efter beslut om behandling.
Genom överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sker särskilda satsningar på tillgänglighet i form av stimulansmedel
som utbetalas till de landsting som klarar kraven. Kraven i överenskommelsen
skiljer sig mot vårdgarantin både sett till vad som ingår i mätningarna och tidsgränser.
I denna bilaga redovisas resultaten för vårdgarantin inom Stockholms läns
landstings tidsgränser och de särskilda nationella satsningarna.

2 Mätmetoder och avgränsningar
2.1 Vårdgarantin
I uppföljningen av vårdgarantin ingår endast patienter som omfattas av vårdgarantin. Patienter med patientvald väntan (PVV) som avsagt sig vårdgarantin av
personliga skäl för att de önskat få vård hos en speciell vårdgivare och patienter
med medicinskt orsakad väntan (MOV), räknas inte vid bedömning av om vårdgarantin är uppfylld enligt förordning om vårdgarantin, därför exkluderas de
helt från beräkningen. Beräkningen av vårdgarantin sker enligt SKL:s direktiv
med formeln antal väntande under vårdgarantins gräns/totalt antal väntande.
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2.1.1 Telefontillgänglighet
Telefontillgänglighetsmätningen följer upp att man får kontakt samma dag med
verksamheter inom vården. De verksamheter som ingår i uppföljningen är husläkarmottagningar, mottagningar för barn-, ungdoms- och allmänpsykiatri, beroendemottagningar samt hjälpmedelscentraler. Det är endast husläkarmottagningar som omfattas av vårdgarantin men i denna rapport redovisas även resultaten inom psykiatrin enligt samma modell.
Mätningen genomförs kontinuerligt över hela året. Under varje mätperiod (365
dagar) rings 260 samtal till respektive mottagning.

2.1.2 Besök husläkarmottagning
Två gånger per år mäter SKL besökstillgängligheten till husläkare. Mätningen
pågår under en tvåveckorsperiod under vår och höst. Höstens rapportering gällande tillgängligheten avseende besök hos husläkare kommer ske under perioden 14 oktober till 25 oktober 2013. Varje husläkarmottagning inom Stockholms läns landsting rapporterar manuellt sina väntetider till den nationella
väntetidsdatabasen Signe. Den nationella vårdgarantin är sju dagar, men Stockholms läns landsting har en skarpare gräns på fem dagar.

2.1.3 Besök och behandling inom den specialiserade vården
Uppföljningen av väntande som berör den somatiska specialiserade vården och
psykiatriska specialiserade vården sker främst genom att vårdgivarna rapporterar in väntande patienter från sina patientadministrativa system till det Centrala
väntetidsregistret (CVR). Rapporteringen sker dagligen men avstämningarna
görs i enlighet med SKLs anvisningar den sista varje månad. Då görs en sammanställning av hur många som väntar och hur länge de har väntat i enlighet
med vårdgarantins regelverk samt i enlighet med kraven för överenskommelserna mellan staten och SKL. Sammanställningarna kompletteras med manuellt
inrapporterad data från de vårdgivare som ännu inte har gått över till att redovisa till CVR. Arbete pågår med utfasning av den manuella CVR-rapporteringen.
Svagheter i dataunderlaget kan bero på bristande registreringsrutiner hos vårdgivarna samt utebliven och bristfällig manuell rapportering.
Uppföljningen av vårdgarantin och för mottagningsbesök hos specialist omfattar 26 specialiteter. I uppföljningen ingår mottagningsbesök inom den somatiska specialistvården, vuxenpsykiatrin samt barn och ungdomspsykiatrin.
Stockholms läns landsting har en skarpare vårdgarantigräns för mottagningsbesök än den som gäller nationellt. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett
besök inom den planerade specialiserade vården, om sådant behövs, erbjudas
inom högst 30 dagar efter beslutsdagen. Motsvarande gräns nationellt är 90
dagar.
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I uppföljningen av vårdgarantin för behandling följs 42 typer av specificerade
behandlingar samt ytterligare kirurgiska behandlingar i tolv så kallade övrigtgrupper indelade efter kirurgiska områden.

2.2 Nationella satsningar på tillgänglighet
I rapporten redovisas även Stockholms läns landstings resultat enligt den beräkningsmodell som ligger till grund för att ta del av medlen avsatta för den så
kallade Kömiljarden. Kömiljarden är en nationell satsning för att förbättra den
tidsrelaterade tillgängligheten i den specialiserade vården. Grundkravet är att
minst 70 procent av patienterna ska ha väntat färre än 60 dagar vid en punktprevalensmätning per den sista varje månad. Om det grundläggande kravet
uppnås finns det sedan årsskiftet 2012/2013 ett tillkommande krav på att minst
70 procent av patienterna hade en faktisk väntetid som understeg 61 dagar. Det
finns även en extra nivå på 80 procent som generar ytterligare medel. Patienter
som är uppsatta på patientvald väntan (PVV), det vill säga de har avsagt sig
vårdgarantin av personliga skäl eller för att de vill komma till en särskild vårdgivare, ingår i beräkningens alla delar. Patienter som inte kan komma på ett besök eller genomföra en behandling av medicinska skäl exkluderas helt från beräkningen. Avstämning sker under årets alla månader.
Vidare redovisas resultatet för den särskilda satsningen på barn och ungdomar
med psykisk ohälsa. Inom den satsningen görs uppföljningen enbart på faktiska
väntetider. Kraven för att få ta del av stimulansmedlen är att 90 procent av de
som fick ett första mottagningsbesök ska ha fått det inom 30 dagar. Av de som
inleder en fördjupad utredning eller behandling ska minst 80 procent göra det
inom 30 dagar från det att beslut har fattats. Avstämningen sker på det sammanlagda resultatet från mätningar gjorda från och med januari till och med
oktober.
Uppföljningen omfattar även verksamheter utanför barn- och ungdomspsykiatrin som utför insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Inom Stockholms
läns landsting mäts förutom barn- och ungdomspsykiatri även barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) vad gäller utredningar om Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), habiliteringen vad gäller behandling för
personer under 18 år med ADHD och autismspektrumtillstånd samt specialiserad ätstörningsvård vad gäller behandling för personer under 18 år.

3 Primärvård
3.1 Husläkarmottagningar
Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för mätning av telefontillgängligheten för perioden januari- juli 2013, då resultatet för augusti inte var
tillgängligt vid rapportens färdigställande.
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Husläkarmottagningar

Vårdgaranti- Telefontillgänglighet

94 %

3.1.1 Analys
Telefontillgänglighetsmätningarna fram till juli 2013 visar att 94 procent av
kontrollsamtalen till husläkarmottagningar är godkända enligt vårdgarantin.
Resultatet är oförändrat jämfört med motsvarande period 2012. Den mottagning som fram till juli 2013 hade lägst resultat hade 66 procent godkända samtal medan de med högst resultat hade 100 procent.
I Stockholms läns landstings avtal med husläkarverksamheterna är kraven på
telefontillgänglighet högre. För mottagningar med direktsvar utan köfunktion är
ett samtal godkänt om det besvaras inom 1,5 minut och vid direktsvar med köfunktion inom 10 minuter. Verksamheter med återuppringningssystem ska ha
återkommit till patienten inom 90 minuter. 89 procent av kontrollsamtalen blev
godkända fram till juli 2013 enligt dessa krav, i jämförelse med 91 procent för
2012. Den mottagning som i nuläget har lägst resultat har 44 procent godkända
samtal medan de med högst resultat har 100 procent.
För att upprätthålla en god telefontillgänglighet finns i avtalen med husläkarmottagningarna en målrelaterad ersättning kopplad till resultatet av mätningen.

4 Specialiserad vård
Stockholms läns landsting rapporterar varje månad in data till SKLs databas i
enlighet med deras bestämmelser. Nedan redovisas det sammanlagda resultatet
för uppföljning av väntande enligt det vårdutbud som har angetts av SKL.
Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för perioden januari till augusti
2013 vid respektive mätning.

Specialiserad vård

Vårdgaranti- mottagningsbesök
Vårdgaranti -behandling

72 %
88 %

Resultaten för andelen väntande under vårdgarantins gräns var under årets
första halvår relativt stabila. Sedvanlig försämring av andelen väntande under
31 dagar i samband med sommarmånaderna uppvisades under juli och augusti.
Mottagning
Uppföljningen av vårdgarantin omfattar 26 specialiteter för mottagningsbesök
inom den somatiska specialistvården samt allmänpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Vad gäller andelen väntande på mottagning under vårdgarantins gräns finns det på totalen inga större skillnader jämfört med föregående år.
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Bland de områden som uppvisar sämst resultat för andel väntande inom vårdgarantins gräns under årets åtta första månader finns allergisjukvård, handkirurgi, barn- och ungdomsmedicin och neurokirurgi. Bäst resultat uppvisas inom
endokrinologi, hematologi, njurmedicin, kärlkirurgi och plastikkirurgi.
Ortopedi är det område som har högst antal väntande över vårdgarantins gräns,
följt av barn- och ungdomsmedicin samt allmän kirurgi.
Vårdgaranti mottagning
100%
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2012 ≤30 71% 77% 77% 72% 77% 74% 52% 66% 68% 73% 70% 58%
2012 ≤90 92% 94% 95% 95% 95% 95% 91% 91% 92% 94% 94% 95%
2013 ≤30 72% 76% 77% 78% 77% 71% 57% 65%
2013 ≤90 95% 96% 97% 98% 97% 96% 94% 91%
Diagrammet visar andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning, både för SLLs vårdgaranti (≤30) samt den
nationella vårdgarantin (≤90).

Behandling
Uppföljningen av vårdgarantin för behandling visar på förbättringar i jämförelse
med samma period föregående år.
Bland de behandlingar som uppvisar sämst resultat för andel väntande inom
vårdgarantins gräns under årets åtta första månader finns hörselförbättrande
operationer, plastikkirurgi av nässkiljeväg, bröstförminskningar, öron-näsa-hals
övriga, handkirurgi samt behandling av hand- eller ledgångsreumatism. Det har
dock skett en stor förbättring vad gäller behandling av hand- eller ledgångsreumatism. Andelen väntande inom vårdgarantins gräns vad gäller behandling
av hand- eller ledgångsreumatism har ökat från 46 procent till 70 procent. Bäst
resultat uppvisar behandling mot skelning samt gråstarr, hjärtsjukvård samt
överviktskirurgi. Flest antal väntande över vårdgarantins gräns har öron-näsahals, följt av ortopedi och handkirurgi.

Sida 8

Bilaga 2

Vårdgaranti behandling
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

2012 87% 86% 88% 85% 87% 84% 83% 82% 84% 89% 91% 92%
2013 88% 88% 90% 91% 90% 89% 86% 82%
Diagrammet visar andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling.

Kömiljarden
Kömiljarden är en nationell satsning för att förbättra den tidsrelaterade tillgängligheten i den specialiserade vården. Ersättningen är resultatbaserad och
betalas ut i efterhand till de landsting som når de uppsatta kraven.
Ett av grundkraven för att få ta del av ersättningen är att andelen patienter som
har väntat 60 dagar eller kortare på första besök respektive behandling, ska
uppgå till minst 70 procent för respektive mätperiod. Resultaten för uppföljningen av Kömiljarden visar på betydligt bättre resultat för första besök (mottagning) än behandling. SLL klarar grundkraven för samtliga månader vad gäller mottagning, men enbart mars och april vad gäller behandling.
Kömiljarden väntande 2013 SLL
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Mottagning 80% 83% 85% 85% 85% 82% 73% 71%
Behandling 63% 67% 70% 70% 69% 66% 54% 48%
Diagrammet visar resultaten för grundkraven för Kömiljarden och jämförelse mellan mottagning och behandling.
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Den prestationsbaserade ersättningen baseras på mätningar av så kallad faktisk
väntetid, det vill säga genomförda besök och behandlingar för de månader som
grundkraven är uppfyllda. Målet är att minst 70 procent av patienterna som genomfört ett första besök respektive genomgått en behandling, ska ha gjort detta
inom 60 dagar från beslut om besök respektive behandling. Ytterligare resurser
fördelas på de landsting som klarar 80 procent inom 60 dagar.
Kömiljarden faktisk väntetid 2013 SLL
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Mottagning 84% 82% 86% 88% 88% 89% 88% 74%
Behandling 72% 67% 75% 77% 77% 79% 86% 65%
Diagrammet visar resultaten för uppföljningen av kömiljarden och jämförelse mellan mottagning och behandling.

Sammantaget kvalificerar sig Stockholms läns landsting till Kömiljardens prestationsbaserade ersättning för samtliga periodens åtta månader för mottagning
och två månader för behandling.

4.1 Specialiserad Psykiatri
Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för 2013 vid respektive mätning.
Resultaten för telefontillgänglighet gäller för perioden januari till juli 2013, då
resultatet för augusti inte var tillgängligt vid rapportens färdigställande.
Den specialiserade vuxenpsykiatrin har hög telefontillgänglighet. Fram till sista
juli 2013 var andelen godkända samtal i telefontillgänglighetsmätningen 93
procent, med en spridning mellan 26 till 100 procent. Den avtalade nivån är en
telefontillgänglighet på minst 90 procent. Denna nivå uppnåddes fram till sista
juli av 25 mottagningar av totalt 30.
De mottagningar som inte uppnått den avtalade nivån har genomgått ett ägarbyte och i samband med detta har problem uppstått med mätningarna, vilket nu
är åtgärdat.
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Vuxenpsykiatri
Telefontillgänglighet januari-juli 2013
Vårdgaranti- mottagningsbesök januari-augusti
2013

93 %
87 %

4.1.1 Analys
Den specialiserade vuxenpsykiatrin uppvisar förbättringar i resultat jämfört
med 2012, både med en ökning av andelen väntande under vårdgarantins gräns
och också en minskning av antalet väntande över vårdgarantins gräns. Procentuellt är minskningen större sett till antalet väntande over vårdgarantins gräns
än minskningen av totalt antal väntande.
Väntetiderna till den specialiserade vuxenpsykiatrin var under perioden 87 procent, det vill säga att 87 procent av de väntande patienterna har väntat högst 30
dagar. Resultat för samma period föregående år var 77 procent. Den avtalade
nivån är att 85 procent av patienterna ska få en tid inom 30 dagar.
Under 2013 ligger fortsatt fokus på väntetider och en förutsättning är bland annat att rapporteringen till Centrala väntetidsregistret (CVR) blir korrekt och att
de mindre vårdgivarna får möjlighet att rapportera dagligen. Vårdgivare i den
specialiserade vuxenpsykiatrin följs upp på faktisk väntetid, som har ett lägre
utfall än andelen väntande.
Vuxenpsykiatri - andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning
2012-2013
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2012 79% 80% 81% 74% 80% 76% 66% 78% 82% 87% 85% 74%
2013 89% 94% 91% 92% 92% 83% 77% 76%
Diagrammet visar andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning.

Barn och ungdomspsykiatrin har en relativt hög tillgänglighet, då 85 procent av
de väntande har väntat högst 30 dagar i genomsnitt årets första åtta avstämningar. Resultaten är dock sämre än föregående år. Antalet väntande per den
sista i månaden har ökat för varje månad 2013 jämfört med samma månad
2012.
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Barn och ungdoms psykiatri

Vårdgaranti- mottagningsbesök
Särskild satsning på barn och unga med psykisk ohälsa, mottagning
Särskild satsning på barn och unga med psykisk ohälsa, fördjupad
utredning och behandling

85 %
92 %
74 %

BUP - andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning 2012-2013
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2012 93% 97% 97% 93% 94% 92% 76% 92% 96% 95% 90% 93%
2013 95% 91% 89% 87% 88% 82% 64% 80%
Diagrammet visar andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning.

Under perioden januari till augusti 2013 uppvisar barn och ungdomspsykiatrin
ett försämrat resultat sett till andelen väntande under vårdgarantins gräns än
motsvarande period föregående år när det gäller måttet ”vårdgaranti – mottagningsbesök”. Verksamheten har trots det en jämförelsevis hög tillgänglighet då
85 procent av de väntande väntat kortare tid än 30 dagar.
Barn-och ungdomspsykiatri mäts även med en annan metod kallad ”faktisk väntetid” som utgör underlag för rapporteringen till SKL för den särskilda tillgänglighetssatsningen för psykisk ohälsa som överenskommits mellan regeringen
och SKL. Målet som regeringen och SKL kommit överens om för år 2013 är att
90 procent ska få ett första besök inom 30 dagar. Med den mätmetoden uppnådde barn- och ungdomspsykiatrin resultatet att 92 procent av patienterna
som kom på ett första besök under perioden januari till augusti 2013 hade väntat kortare än 30 dagar.
I den särskilda tillgänglighetssatsningen ingår även mätning av ”faktiskt väntetid” till fördjupad utredning och behandling. Målet är att 80 procent ska få påbörja fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar inom barn-och ungdomspsykiatri eller annan verksamhet som ger sådan utredning/behandling
som enligt SKLs kriterier ska ingå i mätningen. Som redovisas inledningsvis
under p 2.2 ingår även vissa diagnos- eller åldersgrupper från barn- och ungdomsmedicin, specialiserad ätstörningsvård samt habilitering. Stockholms läns
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landsting uppnår inte målet till fördjupad utredning och behandling. 74 procent
av de som påbörjade en fördjupad utredning eller behandling fick göra det inom
30 dagar sammantaget inom de fyra verksamhetsområden som ingår i mätningen.

4.2 Somatisk specialistvård
Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för tillgänglighet under perioden
januari till augusti 2013.

Mottagning/ Behandling
Vårdgaranti- mottagningsbesök
Vårdgaranti- behandling

70 %
88 %

4.2.1 Analys
Mottagning
Resultaten för perioden är jämförbara med föregående år. Tillgängligheten var 7
procentenheter bättre i april och 6 procentenheter i juli jämfört med samma
månader 2012.
Jämförelser mellan akutsjukhusen och vårdgivare utanför sjukhusen visar att
akutsjukhusen har betydligt bättre resultat sett till andelen väntande under 31
dagar. Det genomsnittliga resultatet för akutsjukhusen är 81 procent. Motsvarande resultat för vårdgivare utanför sjukhusen är 61 procent. Akutsjukhusen
står för drygt hälften av de totalt väntande på mottagning.

Somatik- andelen väntande under vårdgarantins gräns till mottagning
2012-2013
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2012 70% 76% 76% 70% 76% 72% 50% 64% 66% 71% 68% 56%
2013 70% 75% 76% 77% 76% 70% 56% 64%
Diagrammet visar andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning

Sedan bonus och viten införts har tillgängligheten avsevärt förbättrats och ett
flertal akutsjukhus/kliniker är köfria. Däremot återstår fortfarande en del köer
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som beställare och akutsjukhus fortsätter fokusera på att lösa. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att omfattningen på de avtal som tecknats täcker
behovet av vård. Väntetiderna beror således inte på brist på beställda volymer i
avtalen, utan på att det finns brist inom vissa kompetensområden och svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal.
Behandling
Andelen väntande till behandling under vårdgarantins gräns är något bättre för
2013 än för 2012.
Akutsjukhusens resultat har försämrats något jämfört med 2012, och har nu
något sämre resultat än de övriga vårdgivarna utanför sjukhusen som förbättrat
sina resultat markant sedan 2012. Akutsjukhusen står för 70 procent av de totalt
antal väntande på behandling.
Somatik - andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling
2012-2013
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2012 85% 86% 88% 85% 87% 84% 83% 82% 84% 89% 91% 90%
2013 88% 88% 90% 91% 90% 89% 86% 82%
Diagrammet visar andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling.
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5 Geriatrisk slutenvård
Tabellen nedan beskriver andel direktintag och intag från akutsjukhusens vårdavdelningar per klinik under januari till augusti 2013.

Sjukhus/klinik

Löwetgeriatriken
Brommageriatriken
Handengeriatriken
Danderydsgeriatriken
Jakobsbergsgeriatriken
Nynäsgeriatriken
Stockholmsgeriatriken
Huddingegeriatriken
Södertäljegeriatriken
Dalengeriatriken
Nackageriatriken
Totalt

Direktintag
Direktintag
från hemmet

Direktintag från
akutmottagning

Direktintag
totalt

Intag från akutsjukhusens vårdavdelningar

16%
13%
31%
13%
17%
17%
20%
15%
13%
30%
36%
19%

36%
32%
24%
52%
50%
50%
35%
43%
36%
31%
22%
37%

51%
44%
55%
65%
67%
67%
56%
58%
49%
60%
58%
56%

49%
56%
45%
35%
33%
33%
44%
43%
51%
40%
42%
44%

Källa: Uppföljningsportalen

5.1.1 Analys
Av samtliga avslutade geriatriska vårdtillfällen i slutenvård under perioden januari till augusti 2013 hade 56 procent av patienterna lagts in på en geriatrisk
klinik, antingen direkt från hemmet (19 procent) eller via akutmottagning (37
procent). Jämfört med utfallet för år 2012 har andelen direktintag från hemmet
under perioden ökat från 18 procent till 19 procent medan intag från akutmottagningen minskat från 38 procent till 37 procent. Önskade målnivåer är att 45
procent av patienterna skall kunna skrivas in direkt från hemmet och 20 procent från en akutmottagning.
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Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade
infektioner i hälso- och sjukvården
Uppföljning 13 06 30

Denna rapport med rekommendationer, som är fastställd av HSLG, är framtagen av medicinsk stab i
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och Strama
samt beställare. I detta dokument sammanfattas landstingets arbete under 2012 för att minska
förekomsten av vårdrelaterade infektioner samt hur arbetet och handlingsprogrammet kan utvecklas.

1

Rapport angående handlingsprogram för att minska de
vårdrelaterade infektionerna 2012-2013
Stockholms läns landsting har under 2012-2013 tagit fram en strategi och ett handlingsprogram (HSN
1209-1142) för att minska de vårdrelaterade infektionerna (VRI). I handlingsprogrammet slås fast att det
årligen under våren ska genomföras en uppföljning av landstingets arbete med VRI och att
handlingsprogrammet årligen ska revideras om behov föreligger.
Denna rapport, som är den första, ska ses som en utgångspunkt för att framöver värdera utvecklingen av
arbetet med VRI-frågorna. Data och uppgifter är hämtade från de nationella databaserna för
prevalensmätningar av VRI (PPM-VRI) respektive basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK),
patientsäkerhetskulturmätningar, vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser samt upprättade krav i avtal.
Tolv av fjorton slutenvårdsverksamheter har per mail skickat in patientsäkerhetsberättelser efter
förfrågan och en hämtades från internet. Ett sjukhus avstod pga. övergång till ny entreprenör och
resterande berättelser har inte blivit föremål för genomgång. Genomgången täcker över 80 procent av
slutenvårdsverksamheten i SLL.
Arbetsgruppen har utgjorts av företrädare från Medicinsk stab, Smittskydd Stockholm, Strama
Stockholm, Vårdhygien Stockholms län samt beställarenheter för akutsjukvård och geriatrik.
Rapporten omfattar genomgång av patientsäkerhetsberättelser från följande vårdgivare
Capiogeriatriken
Capio St Görans sjukhus
Danderyds sjukhus
Ersta sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Nackageriatriken
St Eriks ögonsjukhus

SLSO
Sophiahemmet
Stockholms sjukhem och Brommageriatriken
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
Tiohundra AB

Sammanfattning

Samtliga slutenvårdsenheter som har avtal med landstinget följer prevalensen av VRI två gånger årligen.
Beskrivningar av arbetet kring vårdrelaterade infektioner uppvisar en betydande variation i vårdgivarnas
patientsäkerhetsberättelser. Det finns en potential för de flesta att mer ingående dokumentera analyser av
mätresultat och effekter av förbättringsarbeten liksom hur patienter involveras.
Landstinget bör också på ett tydligare sätt sammanfatta kvalitetsarbetet som berör VRI på ett systematiskt
sätt, exempelvis genom att årligen göra en för landstinget övergripande patientsäkerhetsberättelse för att
tydliggöra ledningssystemet i sin helhet. Handlingsprogrammet bör under hösten uppdateras och
marginella justeringar och anpassningar bör genomföras inför 2014. Ett uppdrag bör därför ges
avdelningen Medicinsk stab.
Rekommendationer per insatsområde
1. Ledning och kultur
Landstinget bör till nästa år utveckla definitioner i kvalitetsledningssystem för att minska VRI.
Vårdgivarna bör nästa år utveckla beskrivningar av frågor som relaterar till ledning och kultur enligt
beskrivning av insatsområdet.
2. Patientinvolvering
Att landstinget ger ett uppdrag till Patientsäkerhetskommittén att diskutera och rekommendera
indikatorer för patientsinvolvering samt att ge rekommendationer kring ett material som stödjer
patientinvolvering.

Att vårdgivare i de årliga patientsäkerhetsberättelserna närmare beskriver på vilket sätt de involverar
patienter för att minska VRI.
3. Verktyg, teknik och metoder
Prevalensmätning av vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner och klädregler
Att landstingets säkerställer uppföljning och redovisning av PPM-mätningar genomförs av alla vårdgivare.
Att vårdgivare i patientsäkerhetsberättelser gör fortlöpande analys av resultaten och därtill kopplade
förbättringsarbeten. Beställaren bör kräva av vårdgivarna att de ned till kliniknivå identifierar
verksamheternas oftast förekommande VRI-diagnoser, initierar riktat förbättringsarbete mot dessa och
redovisar resultaten av genomförda förbättringsarbeten.
Infektionsverktyget
Landstinget bör stödja en metodutveckling som säkerställer att VRI kan kopplas till den enhet där
infektionen uppstått samt att vårdgivarnas data kan aggregeras på landstingsnivå.
NYSA och Svebar
NYSA ska utgå ur handlingsprogrammet. Juridisk analys har klargjort att NYSA inte kan ställas till
vårdgivarnas förfogande.
Att ställa krav i avtal och följa upp att alla mikrobiologiska laboratorier ansluter sig till Svebar.
Patientsäkerhetskulturmätningar
Att samtliga vårdgivare med landstingsavtal i patientsäkerhetsberättelse genomför mätningar och
redovisar utfall, analys samt effekter av förbättringsarbeten som kopplar till mätningar.
Åtgärdspaket och förbättringsarbete.
Systematiskt förbättringsarbete relaterat processer och resultat samt SKL:s åtgärdspaket behöver
redovisas av fler vårdgivare i patientsäkerhetsberättelser.
4. Kompetens och utbildning
Kompetensfrågor relaterade till VRI-problematiken bör beskrivas i samtliga patientsäkerhetsberättelser.
5. Lokaler och städning
Landstinget bör säkerställa att Locums konceptprogram och hygienriktlinjer för lokaler följs vid alla nyoch ombyggnationer av vårdlokaler.
Landstingets utredning kring städning redovisas i uppföljning av handlingsprogrammet 2014.
Vårdgivarna bör beskriva såväl städning (uppföljning av avtal samt resultat i patientenkäter) som lokaler
(hur tas vårdhygieniska aspekter i beaktande vid om- och nybyggnation) i patientsäkerhetsberättelserna.
6. Forskning och kunskapsspridning
Att landstinget ytterligare stimulerar och stödjer forsknings- och utvecklingsarbete som utgår från
Avdelningen för smittskydd, vårdhygien och strama.
Att landstinget säkerställer ett systematiskt erfarenhetsutbyte på landstingets patientsäkerhetsdagar.
Att vårdgivarna kortfattat beskriver eventuella innovationsarbeten inom VRI-området i
patientsäkerhetsberättelse.
7. Samverkan med kommunen
Att vårdgivarna återkommer med beskrivningar av samverkan med kommunala verksamheter med
avseende på VRI-frågor.
8. Avtal och uppföljning
Att vårdhygieniska aspekter konkretiseras vid avtalsuppföljning. Frågan om regelbunden och enhetlig
återkoppling av antibiotikaresistens måste lyftas och komma med i alla avtal med de mikrobiologiska
laboratorierna. Enheternas arbete med att förbättra följsamheten till Stramas
behandlingsrekommendationer och 10-punktsprogram bör beskrivas i patientsäkerhetsberättelserna

Uppföljning per insatsområden

I handlingsprogrammet beskrivs 8 insatsområden av betydelse för att arbeta med VRI-frågorna.
1.
2.
3.
4.

Ledning och kultur
Patientinvolvering
Verktyg, teknik och metoder
Kompetens och utbildning

5.
6.
7.
8.

Lokaler och städning
Forskning och kunskapsspridning
Samverkan med kommunen
Avtal och uppföljning

I handlingsprogrammet beskrivs aktiviteter för de tre nivåerna Landstinget, Vårdgivare respektive
Vårdenhet. Nivån Vårdenhet har inte utvärderats då ansvaret för utvärdering av arbetet på vårdenheterna
ligger vårdgivaren.
1. Ledning och kultur
Landstinget
Landstinget har genom handlingsprogram VRI efterfrågat beskrivningar av hur VRI-arbetet integreras i
ledningssystem. Genom denna rapport 2013 har uppföljningen av hur arbetet redovisas av vårdgivare i
patientsäkerhetsberättelser påbörjats. Beställaren har, genom de allmänna villkoren för vårdgivare,
reglerat att vårdgivare ska följa handlingsprogrammets rekommendationer liksom alla lagar och
författningar som berör handlingsprogrammet. Resurser för VRI-arbetet samt riskanalyser med avseende
på vårdskador ska framöver beskrivas i patientsäkerhetsberättelser eller genom särskild beskrivning.
Vårdgivare
Samtliga verksamheter beskriver mer eller mindre detaljerat ledningssystemen. Alla utom en verksamhet
anger utfall av mätningar av såväl förekomst av VRI och följsamhet till BHK. Resurser avsatta för VRIarbete framgår inte och åtgärder för att minska prevalensen beskrivs av drygt hälften. Riskanalyser som
berör VRI-området är inte beskrivna. Träning och utbildning i introduktion och fortbildning, som
relaterar till VRI-frågor, är beskrivet av två tredjedelar av verksamheterna. Tillgång till vårdhygienisk
expertis genom avtal beskrivs av knappt hälften. Få beskrivningar angående Strama-arbetet noteras.
Rekommendation:
Landstinget bör till nästa år utveckla definitioner i kvalitetsledningssystem för att minska VRI.
Vårdgivarna bör nästa år utveckla beskrivningar av frågor som relaterar till ledning och kultur enligt
beskrivning av insatsområdet.
2. Patientinvolvering
Landstinget
Vårdguidens information uppdateras regelbundet. I landstingets kvalitetsnätverk för sjukhusavtalen
diskuteras indikatorer som bl.a. berör patientinvolvering. Kraven på information och delaktighet är av
beställaren reglerade i de allmänna villkoren. Landstinget har inte arbetat fram ett gemensamt
standardmaterial för patientinvolvering. Visst material kan hämtas från Sveriges kommuner och landsting
(SKL). Det är oklart hur rökstopp inför operation redovisas.
Vårdgivare
En verksamhet av tretton beskriver hur patientinvolvering bedrivs relaterat till VRI/ BHK. I övrigt
framgår det inte av redovisningar hur patienter och närstående involveras för att motverka VRI. Hur
rökstopp inför operation tillämpas eller hur annan patientinvolvering genomförs framgår sporadiskt.
Rekommendation:
Att landstinget ger ett uppdrag till Patientsäkerhetskommittén att diskutera och rekommendera
indikatorer för patientsinvolvering samt att ge rekommendationer kring ett material som stödjer
patientinvolvering
Att vårdgivare i de årliga patientsäkerhetsberättelserna närmare beskriver på vilket sätt de involverar
patienter för att minska VRI.

3. Verktyg, teknik och metoder
Mätningarna av punktprevalens VRI och BHK genomförs två gånger årligen med hög täckningsgrad av
alla vårdgivare som bedriver slutenvård.
Prevalensmätning VRI
I handlingsprogrammet har ett mål för att minska de vårdrelaterade infektionerna beskrivits:
Mål:
Prevalensen av VRI 2015 i SLL ska ha minskat till nivån för genomsnittet i riket 2011 (9,2 procent)
Prevalensen av VRI 2017 i SLL ska ha minskat ytterligare 10 procent, från nivån 2015
Resultat:
HT 2012 - 9,4 procent
VT 2013- 8,9 procent
Resultaten sedan HT 08 redovisas nedan med nittiofemprocentiga konfidensintervall för övergripande
VRI-prevalens inom SLL per studietillfälle:

Analys: Prevalensen VRI har i SLL legat tämligen stabilt runt 9 % sedan mätningen VT09. Endast det
första studietillfället då SLL deltog HT08 avviker tydligt med en prevalens på 13,7 %. Man kan notera en
tendens till avtagande VRI-prevalens i de senaste mätningarna, vilken dock inte i nuläget kan verifieras
som en statistiskt signifikant nedåtgående linjär trend.
Prevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler
Mål: bör vara över 80 procent
Resultat:
HT 10
45 %

VT 11
56 %

HT11
57 %

VT 12
56 %

HT12
57 %

VT13
60 %

Analys:
Data från undersökningar av prevalens BHK är osäkra bl.a. p.g.a. metodproblem. Mätningarna görs för att
stimulera lokalt förbättringsarbete och lämpar sig inte för ranking eller jämförelser.

Landstinget
Landstinget säkerställer att samtliga vårdgivare rapporterar till de nationella databaserna för VRI och
BHK årligen och utfallet redovisas i denna rapport och följs upp av beställaren för akutsjukvården.
Vårdgivare
Alla verksamheter deltar i mätningarna. Få analyser av VRI och BHK-prevalenserna och tillhörande
förbättringsarbete är redovisade i patientsäkerhetsberättelser medan själva utfallet beskrivs.
Rekommendation:
Att landstingets säkerställer uppföljning och redovisning av PPM-mätningar genomförs av alla vårdgivare.
Att vårdgivare i patientsäkerhetsberättelser gör fortlöpande analys av resultaten och därtill kopplade
förbättringsarbeten. Beställaren bör kräva av vårdgivarna att de ned till kliniknivå identifierar
verksamheternas oftast förekommande VRI-diagnoser, initierar riktat förbättringsarbete mot dessa och
redovisar resultaten av genomförda förbättringsarbeten.
Infektionsverktyget
Landstinget
Ett införandeprojekt har startat, projektledning och styrgrupp är tillsatta, pilotdrift på två kliniker
planeras starta i september 2013.
Vårdgivare
Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset deltar som pilotkliniker i Take Care-miljö och lokalt
stöd för införande. Capio S:t Göran driver eget införandeprojekt i sitt journalsystem.
Rekommendation:
Landstinget bör stödja en metodutveckling som säkerställer att VRI kan kopplas till den enhet där
infektionen uppstått samt att vårdgivarnas data kan aggregeras på landstingsnivå.
NYSA
Rekommendation:
Ska utgå ur handlingsprogrammet. Juridisk analys har klargjort att NYSA inte kan ställas till vårdgivarnas
förfogande.
Svebar
Mikrobiologiska laboratoriet inom KUL är anslutet till Svebar sedan våren 2013. Det är önskvärt med
aktuella data som uppdateras en-två gånger per år. Mindre vårdgivare får motsvarande data på begäran.
Rekommendation:
Att ställa krav i avtal och följa upp att alla mikrobiologiska laboratorier ansluter sig till Svebar.
Patientsäkerhetskulturmätningar
Följande verksamheter som ingår i uppföljningen har levererat data till den nationella databasen under
åren 2010-2012. Utskickade enkäter uppgår till närmare 34000 i landstinget och svarsfrekvensen är 57,8
(43,7- 92,2) procent.
Capio Geriatrik
Danderyds sjukhus
Ersta sjukhus
Förenade Care AB
Handen Geriatriken
Karolinska universitetssjukhus
NackaGeriatriken
Nacka Närsjukhus

SLSO
Sophiahemmet
St Eriks Ögonsjukhus
St Görans sjukhus
Stockholms sjukhem och Brommageriatriken
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
Tiohundra AB

I enkäten förekommer ett antal frågor kan relateras till förekomsten av vårdrelaterade infektioner,
exempelvis ledningens stöd och arbetsbelastning. Resultaten redovisas i femton dimensioner med ett
index från 0-100. Röd färg anger att personalen anser att området fungerar dåligt, gult att det föreligger
klar förbättringspotential och grön färg anger att området uppfattas som väl fungerande.
Tre områden anges vara de sämst fungerande av vårdpersonalen:
Överföringar och överlämningar av patienter och information, högsta ledningens stöd till
patientsäkerhetsarbete, benägenhet att rapportera händelser
Andra väsentliga utvecklingsområden är:
Arbetsbelastning och personaltäthet, samarbete mellan vårdenheter samt information till patient vid
negativ händelse
Även områden som en icke straff och skuldbeläggande kultur, lärandeorganisation och den självskattade
patientsäkerheten behöver föranleda systematiska förbättringsåtgärder.
Information och stöd till personal vid negativ händelse
Information och stöd till patient vid negativ händelse
Överlämningar och överföringar av patienter och information
Samarbete mellan vårdenheterna
Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete
Arbetsbelastning och personaltäthet
En icke straff- och skuldbeläggande kultur
Återföring och kommunikation kring avvikelser
Öppenhet i kommunikationen
Samarbete inom vårdenheten
Lärandeorganisation
Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet
Självskattad patientsäkerhetsnivå
Sammantagen säkerhetsmedvetenhet
Benägenhet att rapportera händelser
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Enkätens resultat lämpar sig bäst för analys och åtgärder på lokal enhetsnivå. Jämförelser mellan sjukhus
har mer begränsat värde liksom jämförelser mellan landsting.
Landstinget
Landstinget deltar i den nationella satsningen krav på mätningar av patientsäkerhetskulturen vilket är
reglerat i avtalen med vårdgivare.
Vårdgivare
Samtliga verksamheter som lämnat in patientsäkerhetsberättelser har sedan 2011 genomfört
patientsäkerhetskulturmätningar. Förbättringsarbeten beskrivs delvis.
Rekommendationer:
Att samtliga vårdgivare med landstingsavtal i patientsäkerhetsberättelse genomför mätningar och
redovisar utfall, analys samt effekter av förbättringsarbeten som kopplar till mätningar.

4. Kompetens och utbildning
Landstinget
I de allmänna villkoren för sjukhusavtalen samt i lagar och författningar regleras frågor kring personalens
kompetens och utbildning.
Vårdgivare
Kompetensutveckling i allmänna termer beskrivs av två tredjedelar. Genomgående saknas uppgifter hur
inhyrd personal och entreprenörer tränas för att delta i arbete som förhindrar VRI och andra vårdskador.
En verksamhet beskriver att städpersonal involveras i utbildning. Kohortvård är inte beskriven.
Rekommendationer:
Kompetensfrågor relaterade till VRI-problematiken bör beskrivas i samtliga patientsäkerhetsberättelser.
5. Lokaler och städning
Landstinget
Landstinget har begärt att få in handlingsplaner för städning från alla akutsjukhusen.
Vårdgivare
Hur frågor kring städning och lokaler hanteras framgår inte av patientsäkerhetsberättelserna.
Rekommendationer:
Landstinget bör säkerställa att Locums konceptprogram och hygienriktlinjer för lokaler följs vid alla nyoch ombyggnationer av vårdlokaler.
Landstingets utredning kring städning redovisas i uppföljning av handlingsprogrammet 2014.
Vårdgivarna bör beskriva såväl städning (uppföljning av avtal samt resultat i patientenkäter) som lokaler
(hur tas vårdhygieniska aspekter i beaktande vid om- och nybyggnation) i patientsäkerhetsberättelserna.
6. Forskning och kunskapsspridning
Landstinget
Landstingets stödjer ett innovationsprojekt för att minska VRI, men en struktur för att stimulera
forskning inom vårdhygienområdet saknas. Landstinget arbetar utefter upprättad kommunikationsplan
av handlingsprogrammet och har delat ut Gyllene Äpplet till verksamhet för gott genomfört arbete inom
VRI-området. Inför planeringen av landstingets patientsäkerhetsdagar har VRI-frågor ännu inte getts
särskild uppmärksamhet. Inför WHO:s handhygiendag 5 maj stimulerades verksamheter att aktivt ansluta
sig till kampanjen och Uppdragsguiden uppmärksammade dagen. I stort alla verksamheter inom
slutenvården har anmält sitt stöd på WHO hemsida. Ett arbetsseminarium för vårdgivare genomförs i
slutet av september 2013. Strukturerad journalgranskning används av slutenvårdsverksamheter enligt
plan.
Vårdgivare
Alla vårdgivare hade egna aktiviteter den 5 maj, flera i samarbete med vårdhygien. Några vårdgivare har
beskrivit samarbete med forskningen. I övrigt se stycket ovan.
Rekommendationer:
Att landstinget ytterligare stimulerar och stödjer forsknings- och utvecklingsarbete som utgår från
Avdelningen för smittskydd, vårdhygien och strama.
Att landstinget säkerställer ett systematiskt erfarenhetsutbyte på landstingets patientsäkerhetsdagar.
Att vårdgivarna kortfattat beskriver eventuella innovationsarbeten inom VRI-området i
patientsäkerhetsberättelse.

7. Samverkan med kommunen
Landstinget
Kommunal verksamhet deltar i Centrala hygienkommitténs arbete. Landstinget har en struktur för
kunskapsutbyte som utgår från Avdelningen för smittskydd, vårdhygien och strama.
Vårdgivare
Det saknas beskrivningar av system för hur information säkerställs vid överföringar liksom beskrivningar
hur landstingsanställda i kommunala verksamheter kompetensutvecklas eller arbetar för att arbeta med
Strama-rekommendationer angående antibiotikaanvändning eller diagnostik.
Rekommendationer:
Att vårdgivarna återkommer med beskrivningar av samverkan med kommunala verksamheter med
avseende på VRI-frågor.
8. Avtal och uppföljning
Landstinget
Att införa Handlingsprogram för att minska VRI faller under allmänna villkoren i avtal och följs upp
under 2013. Modeller för ekonomiska incitament har arbetas fram och införs succesivt. Kvalitetsnätverket
för sjukhusavtalen samverkar fortlöpande i frågan.
I dagsläget finns få möjligheter till uppföljning via Take Care eller andra system och det är inte möjligt att
få fram diagnoskopplade antibiotikadata för slutenvården. Strama Stockholm deltar i en
samverkansgrupp för att utveckla Take Care. Uppföljning av följsamhet till rekommendationer för
antibiotikaanvändning kommer att förbättras då Infektionsverktyget införs på bredare front 2014.
Strama Stockholm arbetar för att laboratorier som utför analyser åt enheter inom landstinget ska ha en
enhetlig återkoppling av statistik över odlingsresultat och resistensdata 2 gånger årligen. Frågan om krav
på återkoppling måste bevakas i landstingets kommande avtal med de mikrobiologiska laboratorierna.
Karolinska universitetslaboratoriet publicerar numera uppdaterade resistensdata för Karolinska
Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och öppenvård på sin publika hemsida. Även
på Strama Stockholms hemsida publiceras uppdaterade resistensdata för anmälningspliktig
antibiotikaresistens m.m.
Vårdgivarnivå
Då handlingsprogrammet först kommunicerades vid årsskiftet 2012-2013 finns inga beskrivningar hur det
integrerats i ledningssystemet eller hur enheterna arbetar för att förbättra följsamheten till Stramas
behandlingsrekommendationer och 10-punktsprogram.
Rekommendationer:
Att vårdhygieniska aspekter konkretiseras vid avtalsuppföljning. Frågan om regelbunden och enhetlig
återkoppling av antibiotikaresistens måste lyftas och komma med i alla avtal med de mikrobiologiska
laboratorierna. Enheternas arbete med att förbättra följsamheten till Stramas
behandlingsrekommendationer och 10-punktsprogram bör beskrivas i patientsäkerhetsberättelserna.

Sammanfattning av handlingsprogrammet

Bilaga 1

Målgrupp för detta handlingsprogram är landstingsledningen och vårdgivare i Stockholms läns landsting.
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de mest omfattande patientsäkerhetsproblemen i hälso- och
sjukvården och vållar drabbade individer stort lidande samtidigt som de utgör en betydande kostnad för
samhället. Cirka 400 patienter med en VRI vårdas dagligen i landstinget och forskningen pekar på att 2030 procent av dessa infektioner är möjliga att förebygga. För att bedriva en modern hälso- och sjukvård är
arbetet med att motverka vårdrelaterade infektioner och hantera antibiotika rationellt en absolut
nödvändighet som ska ges högsta prioritet. Avsikten med detta handlingsprogram är att slå fast några
grundläggande principer och åtgärder för detta arbete i SLL samt att handlingsprogrammet ska vara en
vägledning för samtliga vårdnivåer att genomföra ett effektivt preventivt arbete.

Landstingsövergripande

Arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner och tillämpning av en rationell antibiotikaanvändning
är två av flera viktiga patientsäkerhetsområden som ska tydliggöras i ledningssystem och
kvalitetsuppföljning. Landstingsledningens ansvar är att säkerställa att ett effektivt preventivt arbete
pågår hos samtliga vårdgivare med landstingsavtal samt att följa upp resultaten. Stöd ges för att utveckla
verktyg och metoder nödvändiga för arbetet och utvecklingsarbete/forskning stimuleras. Modernt
patientsäkerhetsarbete med en systemsyn ska genomsyra hur frågorna kommuniceras på alla nivåer i
organisationen.

Vårdgivarnivå

Vårdgivaren ansvarar för att följa ingångna avtal med Stockholms läns landsting vilket bland annat
innebär att i ledningssystemen integrera ett förebyggande arbete för att sänka förekomsten av
vårdrelaterade infektioner. Vårdgivaren ska bygga upp en infrastruktur för arbetet och se till att
kunskapsunderlag, handlingsprogram och riktlinjer som stärker arbetet implementeras. Medarbetare ges
förutsättningar för arbetet genom att kompetens och arbetsmiljön säkras. Verksamhetens riskanalyser ska
beakta effekter gällande förekomsten av VRI.

Enhetsnivå

Lokala enheter svarar för att se till att vårdpersonalen följer kunskapsunderlag, handlingsprogram och
riktlinjer samt att den ges stöd och träning för att utföra arbetet. Ett öppet klimat ska främja en
rapportering utan skuld- och skambeläggning och ett effektivt förbättringsarbete.

Mål och strategier
Mål 2012-2017:

Prevalensen av VRI 2015 i SLL ska minska till nivån för genomsnittet i riket 2011
Prevalensen av VRI 2017 i SLL ska minska ytterligare 10 procent

Strategier:

Ansvarig ledning på alla nivåer ska säkerställa att:
• arbetet med VRI är integrerat i kvalitetsledningssystem och att det redovisas i årliga
patientsäkerhetsberättelser eller motsvarande
• kraven på en god hygienisk standard är implementerad i verksamheten och att tillgången till
vårdhygienisk expertis är säkrad
 verksamheten arbetar i enlighet med nationella och regionala handlingsprogram, riktlinjer och
kunskapsunderlag för att minska VRI
 kunskaps- och kompetensutveckling inom området sker enligt beprövade metoder och att
forskningen ges stöd
 patienter är informerade och aktivt involverade i arbetet
 en infrastruktur med resurser, bemanning och ändamålsenliga lokaler är tillgodosedd
 Stramagruppens arbete ges stöd och att Stramas och infektionsläkarföreningens 10punktsprogram för att bromsa resistensutvecklingen i sluten vård införs (bilaga 1)
 organisationskulturen stödjer arbete med patientsäkerhetsfrågor
 uppföljning, analys och redovisning genomförs på samtliga nivåer i landstinget beträffande
processer och resultat
 uppmärksamma lokala enheters arbeten för att minska VRI

Insatsområden

Ledning och kultur
Patientinvolvering
Verktyg, teknik och metoder
Kompetens och utbildning
Lokaler och städning
Forskning och kunskapsspridning
Samverkan med kommunen
Avtal och uppföljning

Uppföljning av handlingsprogrammet
Med ett samlat systematiskt arbete i landstinget som omfattar såväl aktiva patienter som alla berörda
medarbetare på de olika vårdnivåerna ökar möjligheterna att gemensamt minska antalet vårdrelaterade
infektioner.
Beställaren och vårdgivaren har ett gemensamt uppföljningsansvar avseende att handlingsplanen
implementeras.
En årlig avstämning av handlingsprogrammet och patientsäkerhetsberättelser genomförs före utgången
av april. Deltagare är representanter från:
• Medicinsk stab (sammankallande)
• Beställarenhet
• Vårdhygien
• Smittskydd
• Strama
Rapportering sker till respektive avdelningschef.

Bilaga
4
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Läkemedelskostnader 2013:T2
Denna tertialrapport är förkortad då fullständiga kostnadsuppgifter för läkemedel
som levererats till sjukhusen på rekvisition fortfarande saknas för 2013. Rapporten
som är framtagen av Utvecklingsavdelningen, är således grundad i huvudsak på försäljningsdata för recept inrapporterade till landstingets VAL-databas från Apotekens
Service AB. Förutom ekonomisk information lämnas även viss information om receptköpens art liksom vårdgivarnas följsamhet till olika terapirekommendationer
såsom Kloka Listan.

Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm
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Fortsatt effekt av generisk konkurrens andra tertialet

Landstingets kostnader för läkemedel på recept sjönk ackumulerat augusti 2013 med 5 procent. Tidigare prissänkta generiska läkemedel med
stor volym såsom kandesartan och atorvastatin, i kombination med att
patent löpt ut för några volymmässigt mindre läkemedel bidrog. Det
finns tecken på att kostnadsminskningen kan komma att upphöra mot
slutet av året. Förskrivningen av antibiotika sjönk tio procent jämfört
med andra tertialet 2012 och andelen äldre med läkemedel som oftast är
olämpliga för åldersgruppen, minskade också.

Endast receptförsäljning
Rapporten omfattar enbart receptförsäljning då det fortfarande saknas fullständiga
statistikuppgifter om främst de stora akutsjukhusens läkemedelsförbrukning för
inneliggande patienter och läkemedel som administreras på mottagningar.
Landstingets samlade kostnader för läkemedel på recept sjönk ackumulerat augusti
2013 med 4,9 procent jämfört med 1,8 procent under första tertialet, Tabell 1. Detta
resultat var följden av:
-

Oförändrat fortsatt kostnadsminskning för den allmänna receptförmånen
med 2,9 procent.
Kraftigt minskad fakturering för fria läkemedel till särskilda grupper jämfört
med första kvartalet, främst läkemedel enligt SML.

Kostnadsminskningen för läkemedelsförmånen kan tillskrivas tidigare upphörda
patent för atorvastatin (blodfettsänkande) och kandesartan (blodtryckssänkande)
under första halvåret 2012. Det betyder att de kostnadsreducerande effekterna av
den tillkommande generiska konkurrensen för dessa medel nu synes vara uttagna
till största delen. Då ytterligare ny omfattande generisk konkurrens för fler läkemedel inte kan förväntas under 2013, samtidigt som ökad försäljning av vissa nyintroducerade läkemedel är att förvänta, kan kostnadsminskningen för läkemedelsförmånen bedömas avta eller upphöra under tredje tertialet eller efter årsskiftet.
Orsakerna till de kraftigt minskade fakturerade kostnaderna för fria läkemedel har
inte gått att finna någon förklaring till. Det skulle kunna tala för ändrade faktureringsrutiner från apoteksledet, som åtminstone en orsak. De största kostnaderna
synes liksom tidigare avse läkemedel enligt SML och då särskilt läkemedel mot HIV.
Här har vissa patentutgångar skett, men kostnadsbesparingar har tidigare år uteblivit genom successiv övergång till kombinationsprodukter, Då det inte kan uteslutas
att minskningen är teknisk och beror på faktureringsskillnader, kommer en detaljerad specifikation av dessa fritt utlämnade läkemedel att efterfrågas av HSF.
Kostnaderna för DOS-tjänsten sjönk vilket synes kunna ha samband med ny upphandling av tjänsten. Försäljningen av läkemedelsnära varor på recept sjönk beroende på övergång till direktleveranser från avtalad entreprenör.

4 (9)
2013-09-17

Tabell 1. Försäljning i Stockholms län av receptförskrivna läkemedel och läkemedelsnära produkter
ackumulerat augusti jämfört med 2012. Uppgifter om rekvisitioner och egenvårdsläkemedel saknas.
Källor: VAL/GUPS och Läkemedelsbokslut april 2013.
Läkemedelsassocierade varor
Läkemedel:
Recept/Dosdispenserade läkemedel enl. VAL
Dosdispensering, tjänsten*)
Fria läkemedel enl SML mm*)
Summa läkemedel exkl. rekvisitioner
Läkemedelsnära varor:
Recept enl. VAL
Summa läkemedelsnära exkl. rekvisitioner
Summa totalt exkl. rekvisitioner

SLL-kostnad (förmån) MKr Ackumulerat. året
2012-08
2013-08
Förändring
%
2 873
41
271
3 185

2 789
28
210
3 027

-84
-13
-61
-158

-3
-32
-22
-5

22
22
3 207

15
15
3 043

-6
-6
-164

-30
-30
-5

*) Källa: Läkemedelsbokslutet SLL augusti 2013 K. Sollermark.
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Figur 1. Totalbelopp för läkemedel på recept respektive SLL-kostnad för förmånen samt andel SLLkostnad av totalbelopp. Frikortsbeloppet i den allmänna läkemedelsförmånen höjdes den 1 januari
2012. Källa: VAL / GUPS.

Landstingskostnadens andel av totalbeloppet för recept har sjunkit sedan mitten av
2011, men visade under de senaste månaderna tendens att stabiliseras Figur 1. Den
minskade landstingsandelen uppträdde parallellt med sjunkande kostnadsvolym,
sannolikt mest som resultat av ökad generisk andel läkemedel. Den höjda högkostnadstrappan kan också ha bidragit genom att fler receptköpare får mindre del av
förmånen. Förmånskostnader kan även påverkas av om receptförskrivna kostsamma
läkemedel istället rekvireras av sjukhusens specialistmottagningar. För upphandlade
läkemedel kan det vara ekonomiskt gynnsamt. Då kostnadsutvecklingen för rekvisit-
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ioner just nu inte är känd kan dolda övervältringseffekter till rekvisition inte helt
uteslutas varför det totala utfallet inte är känt.

Immunsuppressiva fortsatte öka mest
Immunsuppressiva, en undergrupp till ATC-grupp L, fortsatte att öka mest i kostnad, jämför Figur 2. Nervsystemets läkemedel, grupp N, minskade trots kraftig ökning av fingolimod och metylfenidat mot multipel skleros respektive ADHD, Figur
3a. Det berodde på flera upphörande patent under senare tid inom gruppen, främst
buprenorfin mot opiatmissbruk samt pramipexol mot Parkinsons sjukdom. Magtarm/endokrina läkemedel, grupp A, vilka innefattar medel mot åldersdiabetes, diabetes typ 2, var ganska oförändrad. Detta kan tillskrivas ökad prispress på insuliner
men möjligen också intensifierade aktiviteter från läkemedelskommittén för att ytterligare bidra till primärvårdens kvalitét i omhändertagandet av diabetes typ 2 med
de mest välbeprövade medlen mot diabetessjukdomens långtidskomplikationer.
Liksom tidigare år minskade kostnaderna för hjärt-kärlmedel vilket sammanhängde
med kvardröjande effekter av tidigare patentutgångar, se ovan. Det är notabelt att
kostnaderna för medel mot infektioner sjönk. Det berodde på såväl bromsad volymutveckling för antibiotika och HIV-läkemedel men också sannolikt på generisk priskonkurrens. Samtidigt tillkommer nya fasta kombinationer av HIV-läkemedel och
som inte är utsatta för generisk konkurrens.
Av 15 läkemedel på recept med störst kostnadsökning, Figur 3a, dominerar specialläkemedlen helt. Rivaroxaban (Xarelto) är ett nytt antikoagulationsmedel i tablettform och som används främst mot postoperativa komplikationer som ett alternativ
till injektionsbehandling. Flera liknande medel, som i likhet med detta även används
för att förebygga stroke vid förmaksflimmer, har börjat försäljas. Samtidigt finns
mycket lång erfarenhet av befintlig terapi (Waran) varför övergång till nyare medel
inte är självklar för redan välinställda patienter.
Bland läkemedel som minskade i kostnad, Figur 3b, återfinns flera medel med stor
volym. Kandesartan mot främst högt blodtryck och atorvastatin mot höga blodfetter
har tidigare omnämnts. Montelukast är ett generiskt medel mot vissa former av
astma och som ökar i volym och finns i Kloka Listan. Genom att det nu finns generiskt minskade det trots detta i kostnad. Detsamma gäller antihistaminet desloratadin som tidigare ökade kontinuerligt i kostnad varje vår. Specialläkemedel med bestående plats i terapin är ett nytt inslag bland de medel som minskar i kostnad och
som därmed bidrar till ökad kostnadseffektivitet.

6 (9)
2013-09-17

700
600

+3%

2012 8 mån

2013 8 mån

-2%

SLL-kostnad (MKr)

500
400
300

-1%

± 0%

-6%
+4%

200
- 28 % - 4 %
-2 %

100

± 0%

+ 1%

-7%

- 16 %
- 24%

0

Figur 2. ATC-1-grupper av läkemedel på recept med störst SLL-kostnad januari-augusti jämfört med
föregående år samt förändring i procent. Källa: VAL / GUPS.

Fingolimod (GILENYA) - multipel skleros
Adalimumab ( HUMIRA ) - reumatoid artrit
Metylfenidat ( CONCERTA ) - ADHD
Lenalidomid ( REVLIMID ) - multipet myelom
Infliximab ( REMICADE ) - reumatoid artrit
Dabigatran ( PRADAXA ) - blodpropp
Erytropoetin ( EPREX ) - anemi
Rivaroxaban (Xarelto) - blodpropp
Nilotinib (Tasigna ) - tumörsjukdom (leukemi)
Aripiprazol ( ABILIFY ) - schizofreni
Golimumab ( SIMPONI ) - reumatoid artrit
Abatacept ( ORENCIA ) - reumatoid artrit
Basläkem. i Kloka Listan 2013

Botulinumtoxin (BOTOX) - muskelförlamning

Basläkem. övr.

Kolekalciferol ( DIVISUN ) - D-vitaminbrist

Spec.läkem. Kloka Listan 2013
Spec.läkem. övr.

Follitropin alfa ( GONAL-f ) - infertilitet
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Förändring Mkr 2013 -08 ackumulerat

Figur 3a. Största ökningar jan-aug 2013 för läkemedel via recept i SLL-kostnad Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Läkemedel med priskonkurrens och som
ingår i utbytessystemet är markerade med PU eller GU, se förklaring. Källa: VAL/GUPS
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Basläkem. Kloka Listan 2013

Donepezil ( ARICEPT ) - Alzheimers sjukdom

Basläkem. övr.

Galantamin (GALANTAMIN) - Alzheimers sjukdom

Spec.läkem. Kloka Listan 2013

Desloratadin ( AERIUS ) - allergi

Spec.läkem. övr.

Tolterodin ( DETRUSITOL SR ) - inkontinens
Interferon beta-1a ( AVONEX ) - multipel skleros
Eptacog alfa ( NOVOSEVEN ) - blödarsjuka
Kandesartan, hydroklortiazid ( ATACAND PLUS ) - hypertoni
Darbepoetin alfa ( ARANESP ) - anemi
Pramipexol ( SIFROL ) - parkinson
Mykofenolsyra ( CELLCEPT ) - transplantationsavstötning
Pegfilgrastim (NEULASTA) - blodbilfdsförändring av cytostatika
Buprenorfin ( SUBUTEX ) - opiatmissbruk
Montelukast ( SINGULAIR ) - astma
Atorvastatin ( LIPITOR ) - förhöjda blodfetter
Kandesartan ( ATACAND ) - hypertoni, hjärtsvikt
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Förändring Mkr 2013-08 ackumulerat

Figur 3b. Största minskningar jan-aug 2013 i SLL-kostnad för läkemedel via recept Mkr, jämför
Figur 4a. Källa: VAL/GUPS

Störst kostnadsminskning för husläkarverksamheterna
Trots volymökning var husläkarverksamheterna den vårdgren som mest minskade
sina läkemedelskostnader. Det berodde på det medicinska uppdraget att förebygga
och behandla de breda folksjukdomarna mot vilka det finns läkemedel med stor volym. Patenten för de flesta av dessa volymläkemedel har nu fallit samtidigt som få
nya läkemedel med stor potential har tillkommit. Kvalitetsenkäter, incitamentsavtal
och elektroniska förskrivarstöd har stött denna utveckling med ökad följsamhet till
Kloka Listan som ett konkret resultat. Akutsjukhusens receptkostnader minskade
något men betydelsen är oklar utan samtidig redovisning av kostnaderna för rekvisitioner.
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Figur 4. Landstingskostnad för recept uppdelat per vårdgren januari–aug. Källa: VAL/MJH

Fortsatt minskad antibiotikaförskrivning
Under årets andra tertial fortsatte antibiotikaförskrivningen på recept att minska
som resultat av pågående kampanjarbete från STRAMA Stockholm. Husläkarmottagningarna har vidare fått en särskild elektronisk uppföljningsrapport i gups.sll.se
där varje verksamhet selektivt kan följa utköpen av recept från mottagningen. Tillsammans sjönk således volymen andra tertialet med cirka tio procent jämfört med
2012, Tabell 2. Gynnsam väderlek kan ha bidragit. Däremot sjönk andelen recept på
”vanligt penicillin” till barn med några procent. Förskrivningen av rekommenderade
medel vid urinvägsinfektioner hos kvinnor har stabiliserats på en hög nivå.
Satsningen på äldre och läkemedel gav resultat. Således minskade förskrivningen av
antiinflammatoriska medel till personer över 75 år. Personer i åldersgruppen fick
även mindre diklofenak och istället mer naproxen vilket enligt Kloka Listan är gynnsamt ur hjärtkärl synpunkt. Andelen personer över 75 år med olämpliga läkemedel
minskade väsentligt. Det är dock inte känt hur stor andel som hade kontinuerlig
medicinering av dessa. Andelen i äldreboenden som hade antipsykotiska medel
minskade däremot med endast en procentenhet trots att dessa i många fall har konstaterats överanvändas .
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Tabell 2. Utfall av vissa kvalitetsindikatorer för läkemedel i Stockholms län under andra tertialet 2013
jämfört med 2012
Rekommendationer / uttalanden

Kvalitetsindikatorer 2013

Målvärde

Totalt antal antibiotikarecept (exkl.
metanamin) per 1000 invånare

250 recept /
1000 invånare
och år
(nationellt
mål)
Skall öka

Skall öka

2012-T2

2013-T2

413

375

69%

66%

87%

87%

128

104

Antibiotika STRAMA Stockholm
Antibiotikaförskrivningen bör minska
i hela riket.

Antibiotika bör användas mer
Andel recept (%) penicillin V av
restriktivt vid övre luftvägsinfektioner. luftvägsantibiotika till barn, ålder: 0-6 år
Använd inte kinoloner vid
okomplicerad cystit hos kvinnor.

Andelen receptposter nitrofurantoin,
pivmecillinam och trimetoprim av UVIantibiotika hos kvinnor 18-79 år

Nationell äldresatsning
Vissa läkemedel bör endast ges till
äldre om det finns välgrundad och
aktuell indikation som regelbundet
följs upp. Förväntad nytta måste stå i
rimlig proportion till riskerna

Andelen personer 75 år och äldre per 1000 Skall minska
invånare som får olämpliga läkemedel enligt
Socialstyrelsens särskilda förteckning,

Neuroleptika bör endast ges vid
psykotiska tillstånd. Äldre är särskilt
känsliga för dess biverkningar
inklusive ökad risk för stroke.

Andelen personer 65 år och äldre som har
dosdispenserade neuroleptika (N05A) per
1000 invånare.

Skall minska

14

13

Cox-hämmare (NSAID) bör ges
restriktivt till äldre då dessa löper
ökad risk för sår och blödningar i
magtarm-kanalen, vätskeretention,
hjärtinkompensation samt nedsatt
njurfunktion.

Andelen personer 75 år år och äldre som
får cox-hämmare (M01A utom glukosamin)
per 1000 invånare.

Skall minska

60

50

Sten Ronge
Apotekare
Utvecklingsavdelningen

Björn Wettermark
Enhetschef, docent
Utvecklingsavdelningen
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Inledning
Det forskningsinriktade utvecklingsarbetet Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher som påbörjades 2010, har fortsatt under 2013. Resultaten mäts och utvärderas kontinuerligt med vetenskaplig kvalitet. Den vetenskapliga utvärderingen sker tillsammans med ansvariga forskningshuvudmän vid akutsjukhusen
och erfarenheter och diskussioner kring utvecklingen sker även regelbundet
med företrädare för berörda kliniker på akutsjukhusen, senaste mötet juni
2013. Erfarenheter från Stockholms läns landsting har även delgetts andra
landsting vid start av motsvarande arbete och det pågår erfarenhetsutbyte och
gemensamma aktiviteter med de andra landstingen, senaste mötet juni 2013.
Bakgrunden till aktiv hälsostyrning är insikten om att en förhållandevis liten
andel av befolkningen använder en stor andel av hälso- och sjukvårdsresurserna. För dessa patienter kan hälsa och vårdkvalitet förbättras genom aktiva
stödinsatser med syfte att förebygga och undvika försämringar av hälsotillståndet. Aktiv hälsostyrning bygger på internationellt validerade modeller för caseoch disease management.

Vårdcoacher
Tanken med aktiv hälsostyrning med specifika vårdcoacher är att hitta och
stötta de patienter som har många återkommande akuta besök och sjukhusvistelser, så att vårdbehovet hos dessa patienter i vissa fall kan förebyggas och att
vården när den behövs kan göras mer planerad. Detta innebär större trygghet
och ökad livskvalitet för patienten liksom högre vårdkvalitet och minskade
kostnader enligt internationella studier och hittillsvarande erfarenheter i Stockholms läns landsting.
Vårdcoachens uppgift är att vara ett personligt stöd för bättre hälsa, utifrån
varje patients unika situation och behov samt att samordna patientens vårdkontakter. Vårdcoachen är ett tillfälligt komplement till den ordinarie vården och är
inte tänkt att ersätta denna. Vårdcoachen är leg sjuksköterska med vidareutbildning.

Målgrupp
Målgrupperna för vårdcoachernas arbete har under inledningen av 2013 varit
patienter som ofta besöker akutvården (mångbesökare > 3 akutbesök senaste 6
månaderna), patienter med hjärtsvikt (som haft > 1 inläggning under de senaste
12 månaderna) patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL (som diagnosticerats inom öppen- eller sluten somatisk vård de senaste 12 månaderna
samt småbarn (vars föräldrar söker upprepade gånger med i huvudsak astmatiska besvär). En särskild anpassning av vårdcoachens uppdrag har gjorts för
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patienter 65 år och äldre. Det finns nu även patienter med arabiska, spanska
och finska som modersmål som erhållit vårdcoachens stöd på sitt modersmål.

Ytterligare målgrupper
En kartläggning av vårdkonsumtion har genomförts inom den psykiatriska vården och tillsammans med medicinskt sakkunniga och vårdgivare har nu ett pilotprojekt startat upp för patienter med psykiskt ohälsa/sjukdom som föranleder många besök.
Ytterligare kartläggning av vårdkonsumtion inom barnsjukvården har inneburit
att barn med neurologisk sjukdom, som föranleder många besök inom barnsjukvården, kommer att erhålla vårdcoach i ett pilotprojekt i höst.

Utvärdering av resultat, augusti 2013
I dagsläget har cirka 8 000 patienter erbjudits vårdcoach vid samtliga akutsjukhus i länet, av dessa har knappt 5 300 patienter erhållit stöd genom vårdcoach.
Då modellen för vårdcoacher är ny inom Stockholms läns landsting, såväl som
inom övriga Sverige, sker en noggrann och kontinuerlig utvärdering av vårdcoachens insatser och resultatet för patienten. Vid behov sker justering av vårdcoachens arbetssätt för att optimera patientnyttan. Målsättning är att öka patientens självskattade livskvalitet och förebygga akuta vårdinsatser genom ett mer
aktivt förebyggande arbete.
Resultaten från de randomiserade studier som utvärderar aktiv hälsostyrning
med vårdcoach inom Stockholms läns landsting visar fortsatta goda resultat.
Minskningen av akutvård kvarstår för samtliga målgrupper. Minskningen av
akutvård är störst under de första sex månaderna men kvarstår i hög omfattningen även vid ettårs uppföljningen och efterföljande uppföljningar.
Vid den senaste utvärderingen i augusti 2013 avseende 5135 patienter som erhöll aktivt stöd av vårdcoach var mångbesökare den dominerande gruppen med
2931 mångbesökare, 1032 patienter hade hjärtsvikt, 818 patienter hade KOL
och 354 var småbarn. Målgrupperna är till övervägande del äldre patienter med
medianålder runt 65 år för mångbesökare och runt 75 år för patienter med
hjärtsvikt eller KOL. Av de vuxna patienterna hade knappt 200 patienter vårdcoach som talade antingen arabiska, spanska eller finska, 69 procent av dessa
patienter var kvinnor.
Särskilt patienter med KOL förefaller ha stor nytta av vårdcoachen. Vid uppföljning efter de första sex månaderna med vårdcoach minskar antalet vårddygn
per patient med 59 procent, antalet vårdtillfällen minskar med 50 procent och
varje vårdtillfälle blir kortare med 18 procent färre vårddagar. Patienternas öppenvårdsbesök har ökat med 11 procent. Totalt innebär denna omfördelning
från akutvård och då särskilt inneliggande vård till insatser från vårdcoach och
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planerad öppenvård, att sjukvårdskostnaderna minskar med 31 procent för
varje patient per år.
Patienternas livskvalitet och nöjdhet mäts regelbundet inom ramen för de vetenskapliga studierna och enligt personligt meddelad information även från
omgivande vårdgivare och patientföreningar uttrycker patienten stor nöjdhet
med vårdcoachens insatser.
Utifrån de intervjuformulär och de samtal vårdcoacherna har med patienterna
framkommer att en stor anledning till undvikbar akutvård hos patienterna är
patientens bristande kunskap om sin sjukdom och sin egen del i behandlingen.
Detta leder till bristande följsamhet till given medicinering och att patienterna
fortsätter att röka. Patienterna saknar också till stor del kunskap om hur vården
fungerar och var de ska söka vård. För patienter med KOL framkommer också
brister i den medicinska behandlingen då en stor andel av patienterna inte erhåller vaccination mot influensa och pneumococcer.

Övriga pågående aktiviteter
I det forskningsinriktade utvecklingsarbetet med aktiv hälsostyrning har fokus
under de första åren varit på intervention med vårdcoach för de patienter som
har behov av case management (det individuella stödet som levereras av vårdcoachen). För patienter med hjärtsvikt och KOL har även vårdcoacher erbjudits
som en av interventionerna inom ramen för utveckling av disease management.
För alla patienter med kroniska sjukdomar föreligger inte behov av vårdcoach.
Däremot har patienter med kroniska sjukdomar behov av ökad kunskap och att
få bli mer delaktiga i sin egen behandling. Vilket även framkommer i de årliga
nationella patientenkäterna. För dessa patienter har nu nästa steg i utvecklingen
aktiv hälsostyrning tagits. Tillsammans med patientföreträdare och den medicinska sakkunnigorganisationen kommer dagens vårdprogram att utvecklas mot
aktiva/individuella vårdprogram som bättre tillgodoser patientens behov av
kunskap och delaktighet samt skapar bättre samsyn mellan patient och vårdgivare kring vad patienten kan bedriva av egenvård och vad vårdgivaren ska bistå
med. Delar av den variation i medicinska resultat som idag föreligger inom målgrupperna torde därigenom kunna reduceras och en mer jämlik vård åstadkommas. Den första kroniska sjukdom som blir föremål för utveckling av aktiva
vårdprogram är KOL.
Det utvecklingsarbete som pågår med stöd för en standardiserad utskrivningsprocess vid fyra avdelningar på fyra akutsjukhus kommer att utökas till att omfatta fler avdelningar och erbjudas samtliga akutsjukhus. Genom en standardiserad utskrivningsprocess identifieras de patienter som löper störst risk för
återinskrivning i närtid. Vid utskrivning av dessa patienter följs särskilda checklistor med tonvikt på att fånga patientens förståelse av vad som ska ske efter
utskrivning. Patienterna rings sedan upp inom tre dygn med syfte att säkerställa
att patientens behov av vård och omsorg tillgodosetts. Vid brister i vård eller
omsorg kontaktas ansvarig vårdgivare eller kommunal omsorg. Om det under
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samtalet framkommer större behov av koordinering av insatser erbjuds patienten en vårdcoach. Utvecklingsarbetet bidrar även till att uppnå målet att minska
andelen återinskrivna inom den nationella satsningen på de mest sjuka äldre.
Ytterligare ett utvecklingsarbete inom aktiv hälsostyrning ligger inom ramen för
population health management. Detta utvecklingsarbete handlar om att förebygga övervikt och fetma bland barn och leds från styrgruppen för Handlingsprogram Övervikt och Fetma.

Målsättning
Målsättning för det forskningsinriktade utvecklingsarbetet aktiv hälsostyrning
är att:
■ Förbättra livskvaliteten och få tryggare patienter
■ Minska antalet oplanerade vårdkontakter och inläggningar
■ Öka förståelse och deltagande hos patienten kring sin egen sjukdomssituation
■ Öka patientsäkerheten genom en bättre koordinerad vårdkedja och mer informerad
patient

■ Öka förståelse hos patient, vårdgivare och beställare för de faktorer som driver
oplanerade vårdkontakter och inläggningar

■ Utveckla en modell för vård av vårdtunga och utsatta patientgrupper som bygger på
existerande strukturer och är långsiktigt hållbar

■ Få fram ett underlag för utökad kunskapsstyrning inom området vårdtunga och
utsatta patientgrupper

■ Få fram ett underlag för en mer resurseffektiv hälso- och sjukvård för denna målgrupp
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Sammanfattning
Den interna kontrollen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomförts
enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Intern kontrollplan 2012.
Uppföljningen genomfördes enligt tidplan under 2012. Den fortsatta processen
med att sammanställa resultat från uppföljningen har slutförts under våren
2013. I rapporten beskrivs metod för uppföljning, identifierade risker samt
förslag till åtgärder. Rapporten redovisar även genomförd riskvärdering.
Riskvärderingen bygger på sannolikhets- och konsekvensanalys med fastställda
mått för respektive uppföljningsområde. Det strategiska arbetet med
riskvärdering är ett utvecklingsområde som bör prioriteras i det fortsatta
arbetet med intern styrning och kontroll.
I rapporten har hänsyn tagits till pågående utvecklingsarbete och
utvecklingsområden som sker inom ramen för Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens visionsarbete. I de fall projektdirektiv inom
visionsarbetet anknyter till uppföljningsområden i den interna kontrollen
hänvisar rapporten till projektdirektiv och utvecklingsområde.
Den interna kontrollen synliggör särskilt några uppföljningsområden där beslut
om åtgärd bör prioriteras:
•

Riktlinjer för Verksamhetsnavigatorn användningsområde under
pågående utredning om framtidens IT-stöd/verktyg för
verksamhetsplanering

•

Rutiner för analys av ärenden som inte följer ärendeprocessen i syfte att
kartlägga orsaker

•

Riktlinjer och rutiner för oegentligheter och jäv upprättas

•

Riktlinjer som säkerställer följsamhet till informationssäkerhetspolicyn
för Stockholms läns landsting

•

Riktlinjer som säkerställer användningen av EDIT vid ärendehantering
och diarieföring

•

Delegationsordning och ansvarsfördelning kring systematiskt
arbetsmiljöarbete som säkerställer följsamhet till lagstiftning AFS 2001:1

Bilageförteckning
Bilaga 1

Hälso- och sjukvårdsdirektörens underlag till beslut om åtgärder.
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1 Rapport intern kontroll
2012
1.1 Bakgrund
Enligt beslutet om Intern kontroll, LS 0508-1353, i Landstingsstyrelsen 2005
ska den interna kontrollen inom nämnder och styrelser bygga på helhetssyn
avseende landstingets verksamhet och mål. Inbyggda kontrollsystem ska finnas
som säkerställer mål, strategier, styrning och uppföljning. En effektiv
förvaltning som förebygger allvarliga fel och förluster samt skyddar tillgångar.
Nämnder och styrelser ansvarar för att system för intern kontroll upprättas
inom sitt verksamhetsområde i enlighet med, för Stockholms läns landsting,
upprättat reglemente.
Syftet med landstingets policy för intern kontroll är att införa ett generellt
synsätt inom Stockholms läns landsting. Grundprinciperna för den interna
kontrollen är:
■ att säkerställa styrbarhet
■ att säkerställa säkerhet
■ att säkerställa effektivitet
■ att ge underlag för kontinuerliga förbättringar
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1.2 Intern kontrollplan 2012
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 25 oktober 2011 om intern
kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011 och 2012. Den interna
kontrollplanen innehåller nio processområden som beskrivs nedan. För varje
processområde beskriver planen uppföljningsområden, avgränsningar och
metod. Intern kontroll har genomförts inom följande processområden:
■ Budgetprocessen
■ Verksamhetsplanering
■ Ärendeprocessen
■ Avtalsprocessen
■ Ekonomisk redovisning
■ Leverantörsuppföljning, analys och utvärdering av hälso- och sjukvården
■ Intern styrning
■ Internt administrativt stöd och e-förvaltning
■ HR-processen
Syftet med intern kontroll är att:
■ skapa mervärde genom att identifiera och åtgärda risker
I föreliggande rapport beskrivs resultat av uppföljningen för respektive
processområde.
Avgränsningar i respektive processområde innebär att några utvalda moment
följts upp. Till varje uppföljningsmoment har en riskvärderingsmall tagits fram.
Riskvärderingen innebär att för varje moment riskvärdera sannolikheten för att
en händelse ska inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar.
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1.3 Budgetprocessen
Identifierade delmoment i budgetprocessen
■ Uppdrag i budget fastställda av HSN
■ Uppdrag i budget fastställda av landstingsfullmäktige
■ Budgetram för hälso- och sjukvården
■ Budgetramen för intern organisationen
■ Avstämningar mot budget
■ Alla uppdrag handläggs via verksamhetsplanen och verktyget
verksamhetsnavigatorn

Avgränsning uppföljningsområde
■ Alla uppdrag handläggs via verksamhetsplanen och verktyget
verksamhetsnavigatorn

Förutsättning vid uppföljning av delmoment
■ Avstämning av ekonomiska förutsättningar görs före beslut om satsning
Mål
■ Det är balans mellan satsningar och ekonomiska förutsättningar i Hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.

Uppföljning delmoment ” Alla uppdrag handläggs via
verksamhetsplanen och verktyget verksamhetsnavigatorn”
Ekonomiska förutsättningarna och formulerade satsningar i budget 2012 är i
balans.
Metod vid uppföljning
Uppföljning av de 32 satsningarna i budgetdokumentet och koppling till
ekonomiska förutsättningar under budgetperioden 2012 till 2014.

1.3.1 Uppföljning
Satsningarna har följts upp på enhetsnivå och 30 av 32 satsningar har besvarats.
De två satsningarna inom HR har ej följts upp i detta moment. Det är ibland
oklart vem som ”äger” uppdraget och ska besvara uppföljningen. 21 satsningar
har balans mellan genomförande och ekonomiska förutsättningar. Vissa
satsningar handlar om implementering och påverkas av andra faktorer än
ekonomi. Exempel på detta är miljöprogram, handlingsprogram för våldsutsatta
kvinnor. I andra fall handlar det om pågående utredningar, vilket i sin tur
betyder att arbete pågår men att man inte är framme vid genomförande. Vissa
utredningar faller inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården.
Riskvärde
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6 (1-16)
Riskvärdet bygger på den bedömning som gjorts på enhets- avdelningsnivå. Det
faktiska riskvärdet går inte att bedöma då satsningar i budgetdokument och
verksamhetsplan 2012 beskrivs utan koppling till ekonomiska förutsättningar.

Nulä gesbeskrivning

Årsredovisningen 2012 visar på balans mellan satsningar och ekonomiska
förutsättningar. Inga ytterligare åtgärder föreslås i nuläget då utredning pågår
om framtidens IT-stöd och verktyg för verksamhetsplanering och styrning.
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1.4 Verksamhetsplanering
Identifierade delmoment i verksamhetsplaneringen
■ Politiska beslut i budget
■ Politiska tilläggsuppdrag
■ Riskanalys görs vid alla politiska tilläggsuppdrag med koppling till ekonomi i balans
■ Direktörens beslut om uppdrag
■ Avdelningschefs beslut om uppdrag
■ Enhetschefs beslut om uppdrag
■ Alla uppdrag handläggs via verksamhetsplanen och verktyget
verksamhetsnavigatorn

■ Ansvar och handläggning av uppdrag är definierat
■ Uppföljning enligt fastställd plan, delårsrapporter, årsredovisning eller
uppföljningsrapporter

Avgränsning uppföljningsområde
■ Avdelningschefs beslut om uppdrag
■ Uppföljning enligt fastställd plan, delårsrapporter, årsredovisning eller
uppföljningsrapporter
Förutsättning vid uppföljning av delmoment
I hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan finns tidplan och
handlingsplan som säkerställer återkoppling av satsningarna och övriga direktiv
i budget 2012
Mål
■ Tidplaner och handlingsplaner är upprättade
Uppföljning delmoment ” Avdelningschefs beslut om uppdrag” samt
” Uppföljning enligt fastställd plan, delårsrapporter, årsredovisning
eller uppföljningsrapporter”.
Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetdirektiv säkerställs på avdelningsnivå
samt Fastställd tid- och handlingsplan finns för satsningar och övriga direktiv
i budget 2012.
Fastställd tid- och handlingsplan finns för satsningar och övriga direktiv i
budget 2012.
Metod vid uppföljning
Avstämning av Landstingsfullmäktiges budget på avdelningsnivå i
verksamhetsplanen genom uppföljning via verksamhetsnavigatorn. Uppföljning
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av de 32 satsningarna samt textinnehåll i budgetdokumentet 2012. Avstämning
mot de politiska direktiven.

1.4.1 Uppföljning
Avstämning i Verksamhetsnavigatorn per den 31 december 2012 visar att
samtliga 34 satsningar återfinns i Verksamhetsnavigatorn. Uppföljningen har
genomförts på avdelnings- och förvaltningsnivå i syfte att se om satsningarna
kan följas på den högsta nivån i organisationen. På den högsta nivån ska man få
information dels om arbets- och utvecklingsläget dels om följsamhet till angiven
tidplan, vilket förutsätter att det finns en angiven tidplan. När informationen
inte uppdateras på avdelningsnivå går den inte att följa på förvaltningsnivå.
Tanken är även att den information som finns att hämta via
Verksamhetsnavigatorn ska överensstämma med redovisning i årsbokslut.
Redovisningar utgår från fastställd budget och benämns verksamhetsplan.
Uppföljningen visar att det generellt sett inte finns något samband mellan den
redovisning som finns i Verksamhetsnavigatorn och den redovisning som görs i
årsbokslut. I Verksamhetsnavigatorn 2012 återfinns samtliga satsningar som
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt i budget 2012. Sökningen av
information i Verksamhetsnavigatorn visar att det inte går att säkerställa
följsamhet till verksamhetsplan. Information på handläggar- enhets- och
avdelningsnivå förs inte vidare upp i organisationen och kvaliteten på den
information som finns är av skiftande slag.
Riskvärde
4 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•

Verksamhetsnavigatorn används inte optimalt för dokumentation av
verksamhetsplan/budgetdokument
Informationen i Verksamhetsnavigatorn är inte tillförlitlig
Information i Verksamhetsnavigatorn ”fastnar” på enhetsnivå
Administrativa arbetsinsatser som inte fyller förväntat syfte

Förslag till åtgärder
•

Beslut bör tas om på vilket sätt Verksamhetsnavigatorn ska användas
under perioden för pågående utredning om framtidens IT-verktyg för
verksamhetsplanering och styrning
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Underlag till beslut om å tgä rd

Underlag till beslut om riktlinjer för Verksamhetsnavigatorns
användningsområde tas fram. Riktlinjerna ska avse perioden under pågående
utredning om framtidens IT-stöd och verktyg för verksamhetsplanering och
styrning.
Ansvarig: Henrik Gaunitz
Åtgärdsplan delegeras till:
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1.5 Ärendeprocessen
Identifierade delmoment i ärendeprocessen
■ Beredning av ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden
■ Beredning av ärenden till styrelser och beredningar
■ Beredning av ärenden till HSLG/direktören
Avgränsning uppföljningsområde
■ Beredning av ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förutsättning vid uppföljning av delmoment
■ Definitionen av vad som är ett ärende är fastställd och enhetlig
■ Kriterierna för vad som ska diarieföras är fastställda, dokumenterade, enhetliga och
kända

■ Dokumenterade rutiner finns för ärendeprocessen vid beredning av ärenden till
Hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelser, beredningar samt direktören

Mål
■ Samtliga ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden bereds enligt Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tidplan för ärendeprocessen

Uppföljning delmoment ” Beredning av ärenden till Hälso- och
sjukvårdsnämnden”.
Beredningar av beslutsärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden följer
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens administrativa ärendeprocess.
Metod vid uppföljning
Uppföljning av alla beslutsärenden på dagordningen i Hälso- och
sjukvårdsnämndens dagordningar 2012.
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1.5.1 Uppföljning
Inkomna ärenden i tid = ärenden som kommer in till ärendesamordnare senast
på inlämningsdagen och som innehåller både tjut och eventuella bilagor.
Ärendena Övriga anmälningar, Anmälan av delegationsbeslut samt budget- och
bokslutsärenden är inte med i sammanställningen.
Månad
2012

Antal ärenden
inkomna i tid

Antal ärenden
försent inkomna

Januari

7

4

11

64

Februari

12

11

23

52

Mars

16

8

24

67

April

8

2

10

80

Maj

9

7

16

56

Juni

6

6

12

50

Augusti

5

8

13

38

September

8

6

14

57

Oktober

12

3

15

80

November

10

12

22

45

December

7

6

13

54

100

73

173

58

Totalt

Totalt
antal ärenden

Procent
inkomna i tid

Totalt har 173 ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden beretts under 2012. Av
dessa har 94 ärenden administrerats via EDIT inom utsatt tidplan och 6 via
mail inom utsatt tidplan.
63 ärenden har kommit via EDIT till ärendesamordnare efter utsatt tidplan och
10 vial mail efter utsatt tidplan.
I jämförelse med 2011 har antalet ärenden som lämnats in i tid förbättrats med
5 procentenheter, från 53 procent till 58 procent.
Riskvärde
8 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•
•
•

Tidplaner respekteras inte
Låg följsamhet till den administrativa ärendeprocessen
Ärendesamordnare får ta över handläggaruppgifter
Fel mall för ärendehandläggning används
Tidsbrist och stress hos ärendesamordnare
Ärenden försenas
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Förslag till åtgärder
•
•
•

Analys av orsaker när ärenden inte följer ärendeprocessen
Analys av orsaker när ärenden försenas
Mallen i EDIT används för ärendehandläggning

Underlag till beslut om å tgä rd

Rutiner för analys av alla ärenden som inte följer ärendeprocessen samt analys
av alla ärenden som försenas upprättas i syfte kartlägga orsaker.
Åtgärdsplan för att öka kunskapen om de olika momenten i ärendeprocessen
samt ökad följsamhet till tidplan tas fram.
Ansvarig: Henrik Gaunitz
Åtgärdsplan delegeras till:
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1.6 Avtalsprocessen
Identifierade delmoment i avtalsprocessen
■ Upphandlingar enligt lagar och regler samt landstingets upphandlingspolicy och
miljöprogram.

■ Koppling till befolkningsbehov
■ Auktorisation
■ Direktavtal
■ Upphandlingar enligt LOU
■ Avauktorisation
■ Rutiner som säkerställer tillämpning av LOU
■ Avtalsstyrning
■ Omvärldsbevakning
■ Ansvarsfördelning vid upphandling
■ Affärsmässiga kontakter
■ Fysisk tillgänglighet
■ Miljökrav
■ Jämlikhet
■ Implementering av avtal
Avgränsning uppföljningsområde
■ Rutiner som säkerställer tillämpning av LOU
Förutsättning vid uppföljning av delmoment
■ Uppdaterad beskrivning av avtalsprocessen finns tillgänglig.
■ Avtal har upprättats i enlighet med avtalsprocessens olika moment för
vårdval/upphandling.

■ Grundprocessen, tidsplan och checklista upprättat.
■ Fas för uppdragsstart, projektplan skriven enligt fastställs mall.
■ Fas för kontroll och avstämning, uppdraget inlagt i verksamhetsplanen från start.
■ Fas för utredning och analys, vårdvalstest, mall för nulägesrapport,
uppföljningsportalen, dialogmöten.

■ Fas för framtagande av dokument, allmänna villkor, avtalsmall för vårdval,

avtalsmall för ej vårdval, auktorisationsvillkor, uppdragsbeskrivning,
uppföljningsplan, uppföljning WIM, ersättningsbilaga, informationsförsörjning.
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■ Fas för kvalitetsutveckling, patientsäkerhet.
■ Fas för beslut och avslut, sammanträdestider och tidsplan för politiskt beslut,
utvärderingsmall.

■ Implementeringsprocessen.
Mål
■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ändamålsenliga processen när avtal

upprättas vid upphandling enligt LOV, LOU, förlängning av avtal och direktavtal.

Uppföljning delmoment ” Rutiner som säkerställer tillämpning av
LOU”.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ändamålsenliga processer när avtal
upprättas i samband med upphandling enlig LOV, LOU samt vid förlängning
och när direktavtal tecknas.
Metod vid uppföljning
Urvalsgranskning av tre upphandlingar enligt LOU, tre nya verksamheter enligt
LOV samt tre förlängningar där tre direktavtal tecknats under 2012.
Samtal med avtalshandläggare utifrån beskrivningen av avtalsprocessen som
ligger på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens hemsida. Följsamheten till och
nyttan med beskrivningen av avtalsprocessen och de sex olika faserna var
utgångspunkten för de diskussioner som fördes.

1.6.1 Uppföljning
Uppföljning har genomförts inför följande upphandlingar enligt LOU:
•
•
•
•

Geriatrisk öppen- och slutenvård
Sjukvårdsrådgivning
Öppenvårdspsykiatri för vuxna Hägersten Liljeholmen, Älvsjö och
Skärholmen Järfälla/Upplands bro
Öppenvårdspsykiatri och beroendevård för vuxna

Nya verksamhetsområden för vårdval enligt LOV:
•
•
•

Primärvårdsrehabilitering
Avancerad sjukvård i hemmet
Specialiserad palliativ slutenvård

Verksamhetsområden där direktavtal har tecknats:
•
•
•

Danderydsgeriatriken SLSO
Stockholms geriatriska SLSO
Jakobsbergsgeriatriken SLSO
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I uppföljningen redovisas den sammanfattande bilden av hur avtalsprocessen
används och synpunkter på hur den fungerar som stöd samt förbättrings- och
utvecklingsbehov.
Det är uppskattat att det finns en beskrivning av avtalsprocessen på intranätet
men för att den ska fungera som stöd behöver den uppdateras regelbundet.
Dokument som ligger på hemsidan är inaktuella och då minskar trovärdigheten.
Man kan inte lita på om det som står där gäller och då väljer man andra vägar
för information och kunskap. Alla känner inte till att avtalsprocessen finns
beskriven på intranätet och det råder olika mening om i vilken utsträckning den
ska användas och följas. Vissa avtalshandläggare har lång erfarenhet och
arbetar på egna meriter och i svårare ställningstaganden förlitar man sig på
SLL-Upphandling.
Avtalsprocessen beskrivs i sex faser men när man ska tolka texten i respektive
fas blir åtgärder och arbetssätt otydligt då det inte finns förklaringar till texten.
Vad är det för mallar som avses? Var finns de rätta mallarna? Hur vet man att
de är uppdaterade? Hur vet man att man använder rätt mall? Är frågor som
avtalshandläggare ställer sig.
Generellt sett arbetar man inte aktivt utifrån den beskrivna avtalsprocessen då
uppfattningen är att det inte finns en gemensam grund. Det anses också viktigt
att processen beskrivs på ett sådant sätt att man kan arbeta strategiskt. Man
känner sig inte alltid professionell då det inte finns gemensamma riktlinjer och
det leder till att man skapar olika interna riktlinjer och rutiner.
En annan fråga som kommer upp är avtalsprocessens olika steg och moment,
att man i de olika delmomenten har behov av att avropa kompetensstöd. Det
kan till exempel gälla statistik, IT-stöd, juridik med mera. Vidare efterfrågas
fördjupad kompetens i alla upphandlingsfrågor men särskilt när det gäller LOV.
Riskvärde
8 (1-16)
Riskvärde bedöms utifrån följsamhet till de olika faserna som beskrivs i
avtalsprocessen.
Identifierade risker
•
•
•
•
•
•
•

Följsamheten till avtalsprocessen är låg
Avtalsprocessen som den beskrivs på hemsidan är inte uppdaterad
I vissa delar för mycket detaljer
Detaljer som beskriver vad som ska göras men inte hur
Mallar inaktuella
Svårt hitta mallar
Egna mallar skapas
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Förslag till åtgärder
•
•
•
•
•

Uppdatera informationen på intranätet
Begränsa detaljer
Skapa tydlighet om hur olika moment ska genomföras
”Marknadsför ” de mallar som ska användas och hur man hittar dem
Avtalsprocessens beskrivning ska upplevas som ett stöd i arbetet och
följsamheten

Nulä gesbeskrivning

Inom ramen för visionsarbetet och utvecklingsområdet Operativa processer
ingår avtalsprocessen i projektdirektiven. Processbeskrivning tas fram och
revideras. En implementeringsplan tas fram och kommunikationsinsatser
genomförs.
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1.7 Ekonomisk redovisning
Identifierade delmoment i budgetprocessen
■ Löpande redovisning, månads- delårs- och årsbokslut
■ Kontering och kontroll av vårdfakturor
■ Kontering och kontroll av vårdfakturor i vårdfakturasystemet
■ Upprätta system och anvisningar för löpande ekonomisk redovisning inom HSNförvaltningen på förvaltnings- avdelnings- och enhetsnivå

■ Avstämning av interna mellanhavanden och motparter
■ Säkerställa månadens resultat
■ Avstämningar i rapporter till SLL:s koncernredovisning
■ Underlag för utanordning och utbetalning
Avgränsning uppföljningsområde
■ Säkerställa månadens resultat
Förutsättning vid uppföljning av delmoment
■ Rutiner finns på förvaltningsnivå för delegation i Contempus.
■ Rutiner finns på enhetsnivå för delegation i Contempus.
■ Rutiner finns som säkerställer att vårdfakturor betalas i rätt tid
Mål
■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en attestförteckning som säkerställer
nollsaldo på balanskonto och rätt period

Uppföljning delmoment ” Säkerställa månadens resultat”.
Processen för kontering och attestering av vårdfakturor för att uppnå
nollsaldo på balanskonto.
Metod vid uppföljning
Avstämning av samtliga vårdfakturor på fil från vårdfakturasystemet
balanskonto 2887.
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1.7.1 Uppföljning
Uppföljningen har genomförts i samarbete med LSF redovisning. Granskning av
vårdfakturor har gjorts per den 30 november 2012 avgränsat till fil filer från
vårdfaktura systemet och balanskonto 2887.
Vårdgivarnas registreringar genererar faktura i systemet för vårdfaktura som i
sin tur genererar den ersättning som vårdgivaren erhåller för utförd vård.
Vårdgivaren kan då godkänna underlaget för ersättning och ersättningen
utbetalas. I de fall vårdgivaren inte accepterar underlaget uppstår en ”tvist” som
kräver särskild utredning. Vårdgivaren kan då komma överens om viss
ersättning och sända en manuell delfaktura till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Konsekvensen blir att det finns två underlag på samma
vårdgivare för en och samma period. Granskningen visar att det saknas rutiner
för handläggning av så kallade parkerade fakturor med risk för att dubbel
ersättning utgår.
Under hösten 2012 uppstod problem i bokföringsfilen från Vårdfaktura till
Raindance med momskompensation till privat vårdgivare och samt till
landstingets enheter som bedriver verksamheten i aktiebolagsform. Syftet med
att behandla leverantörsgrupper olika är i detta fall att utjämna de
grundläggande skillnader som finns mellan att bedriva verksamhet inom
landstingets förvaltningsform jämfört med annan juridisk form och ägande.
Problemet uppmärksammades och i senare körningar har problemet blivit löst.
För att säkerställa noll på balanskonto 2887 krävs rutiner för granskning,
kontering, bokföringsdatum, genomgång av så kallade ”parkerade fakturor”
vilket innebär fakturor under utredning, avstämning på prelkonto, avstämning
på balanskonto och attestering samt följsamhet till tidplaner för respektive
moment.
Vid datum för avstämning, den 30 november 2012, låg 15,1 miljoner på
balanskonto 2887 på grund av brister i granskning. Direkt påverkan på
resultatet motsvarar 7,8 miljoner på grund av dubbel bokföring.
Riskvärde
9 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•
•
•
•

Fakturor attesteras inte på samma månad som bokföringsmånad
Brister i rutiner vid attestering av faktura leder till merarbete
Rutiner för granskning av ”parkerade fakturor”, fakturor under
utredning, saknas
Rutin för åtgärd vid ”ej godkända” saknas
Rutin för informationsöverföring till redovisningen saknas när en faktura
”parkeras” eller makuleras
Fel på motpart uppstår när motpart läggs upp manuellt
Fakturor som inte bokförs på rätt motpart försvårar avstämning på
balanskonto
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•
•
•
•

Följsamhet till tidplan
Bokning av fakturor på resultatkonto i Contempus leder till tillfälligt
dubbla kostnader
Fakturor som makuleras i Contempus vänds inte i Raindance på resultatoch balanskonto.
Manuella fakturor från vårdgivare ökar risken för dubbel ersättning

Förslag till åtgärder
•
•
•
•
•
•

Tydliggöra för attestanter om betydelse av följsamhet till tidplan
Rutiner upprättas för åtgärder när fakturor är under utredning,
makuleras eller krediteras
Rutin för informationsöverföring mellan HSF och redovisningen
tydliggörs
Rutin för granskning av bokföringsfil måste tydliggöras och säkerställas
Rutin för handlingsplan upprättas när attestant inte finns tillgänglig
kopplat till tidplan
Skapa tekniska förutsättningar och rutiner så att motpart blir rätt från
början

Nulä gesbeskrivning

Ovanstående uppföljning/granskning är avgränsad till kontering och kontroll av
vårdfakturor i vårdfakturasystemet. Utvecklingsarbete pågår inom ramen för
visionsarbetet och utvecklingsområde Interna verksamhetssystem (IT), stöd till
HSF:s vårbeställaruppdrag”. Efter genomfört utvecklingsområde enligt
projektdirektiven ses riktlinjer för fakturahanteringen över.
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1.8 Leverantörsuppföljning, analys och
utvärdering av hälso- och sjukvården
Identifierade delmoment vid Leverantörsuppföljning analys och
utvärdering av hälso- och sjukvården
■ Avtalsförutsättningar
■ WIM
■ Åtgärdsplaner
■ Uppföljning handlingsplaner
■ Riskanalyser
■ Konsekvensbeskrivningar
■ Hälsoeffekter
■ Kvalitet
■ Patientsäkerhet
■ Uppföljningsmodeller
■ Återkoppling till vårdgivare
■ Handlingsplaner
Avgränsning uppföljningsområde
■ Kvalitet
Förutsättning vid uppföljning av delmoment
■ Uppdaterad beskrivning av uppföljningsprocessen finns tillgänglig på avtalsnivå.
■ Avtalet följer uppföljning enligt allmänna villkor.
■ Uppföljningsplan upprättad med koppling till avtal.
■ Wim-enkäten genomförd.
■ Vårdgivaren fått återkoppling.
■ Åtgärdsplan upprättad vid behov.
■ Tidsplan för åtgärder finns.
■ Uppföljning på systemnivå, befolkningsbehov, hälsoekonomi, patientsäkerhet,

fysisk tillgänglighet, handikapprogram, jämlik och jämställd vård, samt publika
jämförelser.

■ Rapporter som tas fram finns tillgängliga, kommuniceras och används i

uppföljnings och planeringsarbete vid beställning av hälso- och sjukvård.
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Mål
■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en gemensam uppföljningskultur.
Uppföljning delmoment ”Kvalitet”.
Kvaliteten i inrapporterat underlag från vårdgivare.
Metod vid uppföljning
Uppföljning av inrapporterat underlag från auktoriserade vårdgivare inom
kataraktoperationer och höft- knäledsplastikoperationer.

1.8.1 Uppföljning
Granskning har genomförts på inrapporterat underlag från 9 leverantörer/
vårdgivare som utför kataraktoperationer och 10 leverantörer/vårdgivare som
utför höft- och knäprotesoperationer. Granskningen visar att vårdgivarna
redovisar enligt förfrågningsunderlaget (regelböcker) och dess bilagor och att
vårdgivarna registrerar och rapporterar sin verksamhet i olika register till
exempel kvalitetsregister och GVR. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
sammanställer inrapporterade registreringar från vårdgivare utifrån, i förväg,
givna nyckeltal. Inrapporterat underlag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen
används endast som underlag för bedömning av bonus/vite.
Tittar man närmare på kvaliteten i inrapporterade underlag så visar det sig att
det kan saknas uppgifter som till exempel registreringar i kvalitetsregister och
GVR. Underlagen används endast som beräkningsgrund för bonus/vite och ger
ingen bild av kvalitet i vården. Vidare analys görs inte, rapport har aldrig
efterfrågats och diarieföring av uppföljning saknas. Därför upprättas inte heller
åtgärdsplan eller riskanalys varför dialogen med vårdgivarna blir sparsam.
Enligt handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan kraven i
förfrågningsunderlagen (regelböcker) inte följas då statistik saknas och siffror
är inaktuella. Patientenkäter används inte då resultaten inte går att redovisa på
leverantörsnivå. Problemen med uppföljning i kvalitetsregister kvarstår då det
inte är tydliggjort vem som äger frågan. Det finns en garantklausul som inte
fungerar vilket leder till utökad manuell administration som är tidskrävande.
Vårdgivare har framfört synpunkter på att det är tidskrävande med många
registreringar och att man får vänta för länge på resultat.
Verkställighetsbeslutet med tillhörande handlingsplan ”Strategi för uppföljning
och granskning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting” känner
man inte till på handläggarnivå så det har inte varit ett stöd i uppföljningen med
vårdgivarna.
Klagomål som kommer till patientnämnden följs alltid upp, bland annat genom
samtal med vårdgivaren.
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Riskvärde
6 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•
•
•
•

Bristande analyser av kvalitet i vården
Brister i återkoppling till vårdgivare
Riskanalyser saknas
Diarieföring av uppföljningar saknas
Ersättning bonus/vite följer inte avtal
Handlingsplan för ”systematisk uppföljning och granskning” är inte känd
och används inte
Frågorna i WIM-enkäten inte relevanta

Förslag till åtgärder
•
•
•
•
•
•
•

Det måste finnas en tydlighet kring förväntad uppföljning
Vad ska handläggare prioritera
Hur ska återkoppling och rapporter se ut
Vem är mottagare av resultat
Tydligare styrning av bonus/vite
Tydligare styrning mot och följsamhet till handlingsplanen för
”systematisk uppföljning och granskning”
Se över WIM enkäten och förtydliga frågeställningar

Nulä gesbeskrivning

Inom ramen för visionsarbetet och utvecklingsområdet Operativa processer
ingår avtalsuppföljningsprocessen i projektdirektiven. Processbeskrivning tas
fram och revideras. En implementeringsplan tas fram och
kommunikationsinsatser genomförs.
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1.9 Intern styrning
Identifierade delmoment vid intern styrning
■ Ansvar o befogenheter
■ Fastställd organisation
■ Delegationsordning
■ Attestinstruktion och förteckning
■ Policys och styrdokument
■ Informationssäkerhet
Avgränsning uppföljningsområde
■ Policys och styrdokument
■ Informationssäkerhet
Förutsättning vid uppföljning av delmoment
■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har interna kontrollsystem
■ Stockholms läns landsting riktlinjer för inköp av PC-arbetsplatser och IT-utrustning
följs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

■ Enligt anvisningarna för informationssäkerhet sammanställs arbetet med
informationssäkerhet årligen i en rapport.

Mål
■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har riktlinjer och rutiner som förhindrar
oegentligheter och jäv.

■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer riktlinjerna vid inköp av PC-arbetsplatser
och IT-utrustning för anställda.

■ Rapport om arbetet med informationssäkerhet sammanställs per säkerhetsområde.

Uppföljning delmoment ”Policys och styrdokument”.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens interna kontrollsystem förhindrar
oegentligheter och jäv.
Metod vid uppföljning
Uppföljning av den interna styrningen i interna kontrollsystem och kunskap om
gällande regler genom fasta frågor till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
chefer.
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1.9.1 Uppföljning
Uppföljningen enligt intern kontrollplan påbörjades via avdelningssekreterarna
utifrån frågeställning kring riktlinjer och rutiner för jäv och oberoendeställning.
För att kunna göra uppföljningen behövdes kunskap om hur man avdelningsvis
hanterar dessa rutiner. Diskussion fördes på sekreterarmöte i december 2012
om hur vi skulle kunna genomföra en uppföljning. Det visade sig att rutiner för
hur man fyller i blanketten, vilka som ska fylla i samt hur och var blanketten ska
förvaras inte var enhetliga. I nästa steg gjordes en sökning via personakter men
även det visade sig inte vara genomförbart. Enhetliga rutiner för arkivering
saknas. Uppföljningen avslutades med HR-enhetens förslag till beslut om att
inrätta nya rutiner. Bristerna i rutiner har sin förklaring i att det under de
senaste åren skett flera förändringar i organisationen och att det tillkommit nya
verksamheter.
Riskvärde
16 (1-16)
Identifierade risker
•
•

Interna kontrollsystem som förhindrar oegentligheter och jäv säkrande
av oberoendeställning saknas
Följsamhet till riktlinjer och rutiner för oegentligheter och jäv säkrande
av oberoendeställning saknas

Förslag till åtgärder
•
•

Nya rutiner förhindrar oegentligheter och jäv samt säkrande av
oberoendeställning upprättas
Samtliga anställda och uppdragstagare fyller i en blankett

Nulä gesbeskrivning

Förslag till nya riktlinjer och rutiner som förhindrar oegentligheter och jäv samt
säkrande av oberoendeställning har upprättas. Förslag presenteras tillsammans
med denna rapport.
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Uppföljning delmoment ”Policys och styrdokument”.
Styrdokument, riktlinjer och rutiner för anskaffning av IT-utrustning till PCarbetsplatser vid nyanställning.
Metod vid uppföljning
Uppföljning av rutiner vid nyanställning avgränsat till IT-utrustning, PCarbetsplatser, behörigheter till konton mappar och filer för samtliga
anställningar inom perioden 1 januari till 30 oktober 2012.

1.9.2 Uppföljning
I grunden finns inga enhetliga rutiner för beställning av en PC-arbetsplats och
vad som ska ingå i en beställning. Avgörande för rätt beställning är att man har
klargjort vad den ny anställde ska arbeta med och därmed identifierat, för
tjänsten, specifika behov.
Arbete med att ta fram en enhetlig beställningsblankett för beställning av ITutrustning har pågått under 2012. Blanketten har justerats ett antal gånger och
varje ny version har lagts ut på intranätet. Där finns också information om olika
modeller både de modeller som kan beställas som standarddator och modeller
som kan beställas och bekostas på kostnadsställe. Det framgår inte när det ena
eller andra gäller.
Granskning av de beställningar som administrerats på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen 2012 visar att 94 datorer beställts under 2012 enligt
nedanstående fördelning:
•
•

55 datorer bekostas inom ramen för avtal mellan LSF BIT och HSF BIT
39 datorer bekostas av beställande enhet på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

Enligt anläggningsregister för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2012 finns 46
bärbara datorer registrerade under 2012 till ett värde av 430 300 kronor.
Riskvärde
12 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•
•
•

Enhetliga rutiner vid beställning av PC-arbetsplatser saknas
Blankett för beställning av PC-arbetsplats vid nyanställning är svårtolkad
Information och rutiner är inte kända på enhetsnivå
Osäkerhet kring ägarskap av datorer som betalats av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Oklart var datorer, som inte används, förvaras
Nya datorer beställs och bekostas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
därför att man inte vet var undanlagda datorer förvaras
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Förslag till åtgärd
•

Rutiner och riktlinjer upprättas så att det finns en tydlig styrning vid
beställning IT-utrustning, PC-arbetsplatser, behörigheter till konton
mappar och filer etcetera.

Nulä gesbeskrivning

Utvecklingsarbete pågår inom ramen för visionsarbetet och utvecklingsområde
Interna verksamhetssystem (IT), Intern IT /(e-arbetsplats).
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Uppföljning delmoment ”Informationssäkerhet”
Anvisningar för informationssäkerhet följs upp och rapport skrivs per
säkerhetsområde.
Metod vid uppföljning
Enligt anvisningarna för informationssäkerhet ska en rapport sammanställas
om arbetet med informationssäkerhet.

1.9.3 Uppföljning
Under 2012 har informationssäkerhetsarbetet inte bedrivits på ett systematiskt
och planerat sätt. Redan det är en avvikelse från gällande regelverk för
landstinget. Sannolikt har detta inneburit ytterligare avvikelser från gällande
regelverk, men eftersom arbetet inte bedrivits på ett systematiskt och planerat
sätt, är eventuella avvikelser inte systematiskt kartlagda, sammanställda eller
riskbedömda.
En informationssäkerhetssamordnare har rekryterats under 2012. Arbetet med
informationssäkerhet kan därför bedrivas med systematiska genomgångar och
kartläggningar under 2013. Sannolikt kommer detta att leda till identifiering av
ett antal områden där avvikelser finns i förhållande till landstingets regelverk,
men där korrigerande åtgärder inte kan införas omedelbart. Dessa avvikelser
kommer att kartläggas, sammanställas och riskbedömas under 2013, och
avrapporteras i informationssäkerhetsrapporten för 2013.
Riskvärde
12 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•

Bristande kunskaper i organisationen om vad informationssäkerhet
innebär
Stockholms läns landstings riktlinjer för informationssäkerhet tillämpas
inte
Oklarhet kring följsamhet till lagar som t.ex. Personuppgiftslagen och
Patientdatalagen
Patientinformation inte hanteras på ett korrekt sätt

Förslag till åtgärder
•
•
•
•
•
•

Skapa lokala riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet
Identifiera och genomför lokala riktlinjer
Etablering av förvaltningsobjekt enligt PM3
Uppdatera informationen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
hemsida
Genomföra systemkartläggning
Kartläggning avgränsning av system som innehåller patientinformation
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Underlag till beslut

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska följa Informationssäkerhetspolicyn för
Stockholms läns landsting.
Ansvar: Patrik Hansson
Delegerat till: Torbjörn Näslund
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1.10 Internt administrativt stöd och eförvaltning
Identifierade delmoment vid Internt administrativt stöd och eförvaltning
■ Internt administrativt stöd inom HSN-förvaltningen. Intranät, e-post.
Hjälpmedel och verktyg som Word, Excel, Power Point, EDIT,
Verksamhetsnavigatorn, LUD, Contempus med mera.

■ e-tjänstekort
■ e-tjänster till befolkningen, Medborgardialog
■ e-tjänster till patienter, Vårdguiden
■ e-tjänster till vårdgivare, Uppdragsguiden
Avgränsning uppföljningsområde
■ Internt administrativt stöd inom HSN-förvaltningen. Intranät, e-post.
Hjälpmedel och verktyg som Word, Excel, Power Point, EDIT,
Verksamhetsnavigatorn, LUD, Contempus med mera.

Förutsättning vid uppföljning av delmoment
■ Samtliga chefer och medarbetare har genomgått utbildning för handläggning av
ärenden via EDIT.

■ Diarie-, dokument- och ärendehantering handläggs via EDIT.
Mål
■ Samtliga chefer och medarbetare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått
utbildning i EDIT

■ Handläggning av ärenden och tjänsteutlåtanden sker alltid via EDIT
■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen diarieför och arkiverar dokument och
handlingar enligt regler och riktlinjer för offentlig förvaltning

Uppföljning delmoment ” EDIT som administrativt stöd”.
EDIT, Elektronisk Dokumenthantering I Tiden, används vid diarie-, dokument- och
ärendehantering.

Metod vid uppföljning
Uppföljning genom enkät till samtliga chefer och medarbetare avseende EDIT
som administrativt stöd och utbildningsbehov.
Uppföljning av statistik där handläggning sker via EDIT eller annan väg.

Sida 31

1.10.1

Uppföljning

Samtliga medarbetare som var anställda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
den 31 oktober 2012 fick möjlighet att besvara en enkät med frågor. Frågor om i
vilken utsträckning man använder och arbetar direkt via EDIT vid handläggning
av ärenden och tjänsteutlåtanden. Enkäten skickades ut via mail i november
2012 till 618 personer. 281 personer har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är
45,5 procent. 20 av de svarande är chefer.
2011 sändes enkät med samma frågor ut till 493 personer. Skillnaden i de
inkomna svaren mellan 2011 och 2012 är marginella men att det skett viss
utveckling under åren. Under 2012 har färre utbildningstillfällen erbjudits
samtidigt som behovet av utbildning minskat. Det är fortsatt drygt 50 procent
av de svarande som anser sig i behov av fortbildning. 25 procent av dem som
besvarat enkäten anger att de ej fått inloggningsuppgifter till EDIT och 35
procent anger att de saknar utbildning. Enkäter ger inget svar på det totala
utbildningsbehovet.
Frågor att besvara
1. Känner du till varför vi har
ärendehanteringssystemet EDIT
2. Har du fått
inloggningsuppgifter i EDIT
3. Har du erbjudits utbildning för
användare i EDIT
4. Har du gått utbildning för
användare i EDIT
5. Har du behov av fortbildning
för att kunna arbeta i EDIT
6. Använder du EDIT för
hantering av tjänsteutlåtanden
6 a. Om ja på frågan ovan:
Är EDIT ett administrativt stöd
för dig vid handläggning av
tjänsteutlåtanden
6 b. Har du behov av fortbildning
för hantering av tjänsteutlåtanden
via EDIT
7. Använder du EDIT för
hantering av worddokument när
till exempel rapporter, budget och
bokslut ska skrivas
7a. Om ja på frågan ovan:
Är EDIT ett administrativt stöd
för dig vid handläggning av
rapporter, budget och bokslut med
mera skrivas
7b. Har du behov av fortbildning
för hantering av word-dokument
via EDIT när till exempel
rapporter, budget, bokslut med
mera ska skrivas

Ja %
2012

Ja%
2011

Nej%
2012

Nej%
2011

82,4

79,9

17,6

20,1%

278

259

75

70,8

25%

29,2%

280

257

89,6

73,4

10,4

26,6%

278

256

65,1

65,6

34,9

34,4%

281

256

54,4

69

45,6

31%

272

256

35,5

36,6

64,5

63,4%

282

254

55

39,1

45

60,9%

100

92

57,1

68,9

42,9

31,1%

98

90

7,9

14,9

92,1

85,1%

280

255

72,7

45,9%

27,3

54,1%

22

37

50

73,7%

50

26,3%

22

38
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Antal svarande
2012
2011

Riskvärde
9 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•
•
•
•

EDIT används inte av alla
det finns olika ruiner för ärendehantering
alla känner inte till hur EDIT fungerar
ärenden blir liggande i EDIT därför att man inte vet hur man ska göra
när man blir mottagare av ett ärende
dubbelarbete och merarbete då ärenden måste plockas upp ur EDIT och
skickas via mail till personer som inte använder EDIT
risk för flera versioner av dokument när de plockas fram och tillbaka i/ur
EDIT
risk för kvalitetsbrister

Förslag till åtgärder
•
•
•
•

beslut om när EDIT ska användas
analys av utbildningsbehov
analys av behov för fortlöpande utbildning
utbildningsansvarig person på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utses

Underlag till beslut om å tgä rd
Riktlinjer för användning av EDIT tas fram.

Utbildningsbehovet inventeras och en utbildningsplan tas fram.

Utbildningsansvarig på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utses.
Ansvarig: Henrik Gaunitz
Åtgärdsplan delegeras till:
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Uppföljning delmoment ”Diarieföring”
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har regler och riktlinjer för diarieföring,
dokumenthantering, arkivvård relaterat till offentlighet och sekretess
Metod vid uppföljning
Granskning av akter i EDIT utifrån följsamheten till riktlinjer för säker
diarieföring. Granskningen har avgränsats till de tio avtal/avtalsområden som
även granskats utifrån följsamhet till grundprocessen
avtal/vårdval/upphandling enligt LOU, LOV och direktavtal, rubrik 2.4 i detta
dokument.

1.10.2

Uppföljning

Generellt sett är det lätt att följa diarieföringen kring respektive avtal. När det
gäller avtal enligt LOU så saknas diariefört anbudsöppningsprotokoll. Det finns
fortsatt viss oklarhet kring diarieföring som görs via SLL-Upphandling under
arbetsprocessen. Ett ärende som diarieförs på två ställen får också två
diarienummer och om detta inte anges uppstår sökproblem. Med goda
kunskaper om hur man söker ärenden i EDIT och de olika sökvägar som finns
är det inga problem att hitta ett specifikt ärende. Men för den som endast ibland
söker ett ärende kan det vara tidskrävande att hitta rätt sökväg.
Det finns ingen naturlig koppling mellan akter som berör samma avtalsprocess i
de fall man först genomför en utredning eller förstudie inför beslut om
avtalsform och sedan går in i en upphandlingsprocess för att slutligen öppna en
akt för undertecknat avtal. Här krävs en manuell handpåläggning för att ”länka”
de olika delprocesserna samt att den som diarieför känner till att det finns en
koppling mellan delprocesserna.
Riskvärde
9 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•
•
•

riktlinjer som säkerställer att diarieföring av handlingar saknas
handlingar svåra att hitta om man inte kan/känner till olika sökvägar i
EDIT
rutiner och riktlinjer saknas för enhetlig rubriksättning på handlingar vid
diarieföring
svårt hitta huvudakt för vissa verksamhetsområden
akter ofullständiga då handlingar diarieförs på flera håll
förklaring saknas till varför handlingar makuleras

Förslag till åtgärder
•

upprätta riktlinjer som säkerställer lika rutiner och terminologi när
huvudakt skapas
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•
•
•

upprätta rutiner som säkerställer vilka handlingar som ska diarieföras i
huvudakten
definiera vad som är en makulerad akt
checklista för handlingar som ska finnas i en avtalsakt avtal tas fram

Underlag till beslut om å tgä rd

Riktlinjer som säkerställer gemensamma rutiner och terminologi när huvudakt
skapas tas fam.
Checklista för handlingar som ska finnas i en avtalsakt tas fram.
Ansvar: Henrik Gaunitz
Delegeras till:
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1.11 HR-funktionen
Identifierade delmoment i HR-funktionen
■ Kompetensförsörjning
■ Samverkan
■ Jämlikhet
■ Ledar- och medarbetarskap
■ Lönesättning
■ Arbetsmiljö och hälsa
Avgränsning uppföljningsområde
■ Arbetsmiljö och hälsa
Förutsättning vid uppföljning av delmoment
■ Chefer har genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
■ Riktlinjer och rutiner gällande alkohol och droger samt handlingsplan för krisstöd
är känt i organisationen

Mål
■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete
Uppföljning delmoment ” Arbetsmiljö och hälsa”
Riktlinjer och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Metod vid uppföljning
Uppföljning genom fasta frågor till samtliga avdelningschefer, avgränsat till
riktlinjer gällande alkohol och droger samt handlingsplan för krisstöd på
arbetsplatsen.
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1.11.1

Uppföljning

Samtliga 10 avdelningschefer intervjuades genom ett antal fasta frågor som
besvarades med ja/nej. Sammanställning av svaren redovisas i tabell nedan.
Fråga

Känner du till Arbetsmiljöverkets AFS 1994:01 - Arbetsanpassning och
rehabilitering.
Alkohol och andra berusningsmedel
13 § Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering
vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall
dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare
uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet.
Känner du till Stockholms läns landstings Hälsoplan- ett stöd för arbetsmiljöoch hälsoarbetet
Känner du till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens riktlinjer gällande

alkohol och droger - Handlingsprogram för chefer och medarbetare

Har du, som chef, fått utbildning om Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
riktlinjer gällande alkohol och droger - Handlingsprogram för chefer och
medarbetare
Har Hälso- och sjukvårdsförvaltningens riktlinjer gällande alkohol och droger Handlingsprogram för chefer och medarbetare - diskuterats på APT på din
avdelning

Ja

Nej

9

1

5

5

9

1

9

1

1

9

Uppföljningen visar att nio av tio avdelningschefer känner till
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
riktlinjer gällande alkohol och droger - Handlingsprogram för chefer och
medarbetare samt att man fått utbildning inom området. Stockholms läns
landstings Hälsoplan - ett stöd för arbetsmiljö- och hälsoarbetet är mindre
känd. Riktlinjer och förhållningssätt diskuteras inte på arbetsplatsträffar viket
innebär att det finns en osäkerhet kring hur väl förtrogna medarbetarna är med
gällande riktlinjer och på vilket sätt man kan ge och få stöd gällande alkohol och
droger.
Fråga

Känner du till Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
Beredskap för första hjälpen och krisstöd
5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen
och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och
särskilda risker.
Känner du till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Handlingsplan för krisstöd på
arbetsplatsen
Känner du till checklistorna som används vid krisstöd
Känner du till vilka som ingår i krisledningsgruppen
Har kamratstödjare utsetts på din avdelning
Har du, som chef, fått utbildning om Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
Handlingsplan för krisstöd på arbetsplatsen
Har Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Handlingsplan för krisstöd på
arbetsplatsen diskuterats på APT på din avdelning
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Ja Nej
9

1

7

3

6
4
2
7

4
6
8
3

2

8

Uppföljningen visar att nio av tio avdelningschefer känner till
Arbetsmiljöverkets föreskrifter Första hjälpen och krisstöd, sju av tio känner till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Handlingsplan för krisstöd på
arbetsplatsen. Nio av tio avdelningschefer har fått utbildning om Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens Handlingsplan för krisstöd på arbetsplatsen men
handlingsplanen har inte diskuterats på arbetsplatsträffar och på flertalet
avdelningar har inte kamratstödjare utsetts.
Riskvärde
9 (1-16)
Identifierade risker
•
•
•
•
•

Brister i följsamhet till AFS 2001:1
Delegation och arbetsmiljöansvaret säkerställs inte vid nyanställning av
chefer
Det finns brister i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förebyggande
arbetsmiljöarbete
Medarbetarna känner inte till riktlinjer gällande alkohol och droger.
Medarbetarna känner inte till Handlingsplan för krisstöd på
arbetsplatsen

Förslag till åtgärder
•
•
•
•

En genomlysning av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete genomförs.
Riktlinjerna alkohol och droger ska diskuteras på arbetsplatsträffar på
alla delningar/enheter så att alla medarbetare är väl förtrogna med
riktlinjer och ansvar.
Handlingsplan för krisstöd på arbetsplatsen ska diskuterats på
arbetsplatsträffar på alla delningar/enheter så att alla medarbetare har
en beredskap inför en eventuell krissituation
Kamratstödjare ska utses på alla avdelningar

Underlag till beslut om å tgä rd

Delegationsordning och ansvarsfördelningen beträffande det systematiska
arbetsmiljöarbetet på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser över och rutiner
upprättas som säkerställer följsamhet till lagstiftning AFS 2001:1.
Ansvar Henrik Gaunitz:
Delegerat till:
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BILAGA 6 D

Redovisning intern kontroll till Hä lsooch sjukvå rdsnä mnden i
å rsredovisning 2012
7.1 Intern kontroll

I enlighet med Stockholms läns landstings policy och reglemente för intern kontroll
beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 oktober 2011 om intern kontrollplan för
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2012. Den interna kontrollplanen innehåller nio
processområden, uppföljningsområden, avgränsningar och metod. De nio processområdena
är:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budgetprocessen
Verksamhetsplanering
Ärendeprocessen
Avtalsprocessen
Ekonomisk redovisning
Leverantörsuppföljning, analys och utvärdering av hälso- och sjukvården
Intern styrning
Internt administrativt stöd och e-förvaltning
HR-funktionen

Syftet med intern kontroll är enligt beslut om den interna kontrollplanen 2011 och 2012 är
att:
-

skapa mervärde genom att identifiera och åtgärda risker

Resultat från uppföljning åtgärdsplan 2011
Uppföljningen enligt intern kontrollplan 2011 mynnade ut i en åtgärdsplan och ett antal
uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektören delegerat i organisationen. Uppföljningen ska,
enligt åtgärdsplanen, redovisas i samband med årsredovisningen 2012. Nedan redovisas
genomförda åtgärder enligt åtgärdsplanen.
Budgetprocessen

-

Budgetram för intern organisation

Förslag till rutin för justering av budgetram under innevarande budgetår har tagits fram.
Justering av budgetram kan bli aktuellt när nya projekt eller uppdrag kräver nya
budgetresurser. Förslaget innebär att verkställighetsbeslut alltid ska skrivas som beskriver
projektets/uppdragets omfattning.

Verksamhetsplanering

-

Alla uppdrag i Verksamhetsplanen handläggs via verktyget
Verksamhetsnavigatorn

Verksamhetskontroller har utsetts inom samtliga avdelningar på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Verksamhetsplan har upprättats för Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen på alla nivåer i organisationen. Underlaget till verksamhetsplanen
upprättas utifrån fastställd budget för innevarande år och administreras i verktyget
Verksamhetsnavigatorn. Verksamhetscontrollers roll är att verka för att avdelningen har en
uppdaterad verksamhetsplan så att den kan följas på direktörsnivå. Rutiner för arbetet med
verksamhetsplanen finns framtagna men är inte förankrade på alla nivåer i organisationen,
vilket innebär att information som finns där inte kan säkerställas.
Ärendeprocessen

-

Beredning av ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Processbeskrivningen för ärendeprocessen har uppdaterats och förtydligats samt finns väl
beskriven på hälso- och sjukvårdsförvaltningens intranät. Utbildning och information
genomförs kontinuerligt för nyanställda och för handläggare på enhetsnivå.
Avtalsprocessen

-

Rutiner som säkerställer tillämpning av LOU, LOV och direktavtal

Information och mallar avseende avtalsprocesser har uppdaterats under året. Ett arbete har
gjorts under året med att utveckla ett flertal processbeskrivningar, bland annat för
avtalsprocesser. Nya beskrivningar finns framtagna och väntar på slutredigering och
implementering.
Ekonomisk redovisning

-

Löpande redovisning, månads- delårs- och årsbokslut

Uppdraget har till viss del hanterats inom ramen för översynen av controllerrollen som
genomförts under 2012. Översynen kommer att föredras i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp (HSLG) i början av 2013 och sedan fastställas av
Hälso- och sjukvårdsdirektören. I översynen tydliggörs chefscontrollers och controllers
ansvar på avdelnings- och enhetsnivå. I sin förlängning innebär det att rutiner för kontering
säkerställs på enhetsnivå.
Leverantörsuppföljning, analys och utvärdering av hälso- och sjukvården

-

Riskanalyser

I verkställighetsbeslut 2011-08-23 fastställdes ”Strategi för systematisk uppföljning och
granskning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting”. En handlingsplan för
strategin är framtagen och beslutad under slutet av 2011. Uppföljning av planen gjordes

under 2012 som visade att vissa av åtgärder var påbörjade under 2012. Under början av 2013
planeras att åter kommunicera strategin med handlingsplanen samt uppföljning av planen.

-

Uppföljningsmodeller

Ett arbete med att beskriva en avtalsuppföljningsprocess har påbörjat under 2012. I
processen ingår en strategisk delprocess, en process vid normal avtalsuppföljning och en
process för upptäckta oegentligheter. Dessa ska ständigt utvecklas och förbättras.
Intern styrning

-

Delegationsordning

Under 2012 har en översyn av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens delegationsordning
genomförts. Bland annat förtydligas områden som har uppfattats som svårlästa. Beslut om
ny delegationsordning kommer att ske i början av 2013. Insatser kommer att genomföras för
att göra den nya delegationsordningen känd i organisationen.

-

Inköp och beställning av tjänstedatorer

Under 2012 har beställningsblanketten för beställning av tjänstedatorer förtydligats både
avseende hantering och innehåll. En ny IT-plattform för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och Landstingsstyrelsens förvaltning har införts. SLL-IT har övertagit drift och support för
den nya plattformen, uppdraget låg tidigare på LSF-IT. Inom ramen för den nya plattformen
har en IT-portal för bland annat beställning av tjänstedatorer tagits fram. IT-portalen har
anpassats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens rutiner och riktlinjer för beställning av
tjänstedatorer och PC-arbetsplatser. IT-portalen driftsätts våren 2013 i samband med den
nya IT-plattformen.

-

Informationssäkerhet

Under 2011 och 2012 har informationssäkerhetsarbetet inte bedrivits på ett systematiskt och
planerat sätt. Redan det är en avvikelse från gällande regelverk för Stockholms läns
landsting. En informationssäkerhetssamordnare har nu rekryterats och arbetet med
informationssäkerhet kan därför, under 2013, bedrivas med systematiska genomgångar och
kartläggningar. Avvikelser kommer att kartläggas, sammanställas och riskbedömas samt
avrapporteras i informationssäkerhetsrapporten för 2013.
Internt administrativt stöd och e-förvaltning

-

Internt administrativt stöd inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enhetliga rubriker på både ärende- och handlingsnivå för ärenden som rör LOU och LOV
har införts. Avstämning och samsyn finns mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
SLL-upphandling om diarieföring av handlingar i upphandlingsärenden. Arbete pågår för ett
utökat handläggarstöd när det gäller vilka handlingar som ska finnas i olika typer av ärenden
i diariet.

HR-funktionen

-

Jämlikhet

-

Arbetsmiljö och hälsa

Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska vara känd av samtliga medarbetare på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. En informationsplan för 2013 har tagits fram som ska säkerställa att
samtliga medarbetare känner till Jämställdhets- och mångfaldsplanen.
Arbetsplatsträffar ska genomföras regelbundet på alla enheter och en uppföljningsplan som
säkerställer arbetet har tagits fram för 2013.

Intern kontroll 2012
Intern kontroll 2012 har genomförts enligt fastställd plan. Nedan redovisas genomförda
uppföljningarna i korthet. Det fortsatta arbetet med fördjupade uppföljningar innebär att
resultat sammanställs i en rapport och åtgärdsplan upprättas inom de områden där så krävs.
Budgetprocessen

-

Ekonomiska förutsättningar och formulerade satsningar i budget 2012 är i
balans

Hälso- och sjukvårdsnämndens slutliga budget 2012 innehåller 34 särskilda satsningar.
Uppföljningen visar att utvecklingsarbete pågår inom samtliga 34 särskilda satsningarna.
Uppföljningen visar även att fyra satsningar har utökats med tilläggsuppdrag under
budgetåret och att det påverkat de ekonomiska förutsättningarna och balans till budgeterade
medel för den enskilda satsningen.
Verksamhetsplanering

-

Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetdirektiv säkerställs på avdelningsnivå

Uppföljningen förutsätter att samtliga satsningar i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
budget ligger som grund för verksamhetsplanen och administreras via verktyget
Verksamhetsnavigatorn. Syftet med Verksamhetsnavigatorn är att skapa ordning och reda så
att styrning och verksamhetsplanering kan ske utifrån bland annat ansvar, fördelning av
uppdrag, resurser samt kompetensplanering.
Uppföljningen visar att samtliga 34 satsningar återfinns i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan och därmed i Verksamhetsnavigatorn. Kvaliteten i
inrapporterat underlag varierar stort och det går därmed inte att, i Verksamhetsnavigatorn,
avläsa status för respektive satsning. Det ska understrykas att det inte säger något om
kvaliteten i utförda satsningar, uppföljningen visar endast på att verktyget
Verksamhetsnavigatorn inte används för avstämning av arbetsläge. I årsredovisningen
redovisas status för respektive satsning per verksamhetsområde.

-

Fastställd tid- och handlingsplan finns för satsningar och övriga direktiv i
budget 2012

Informationen i Verksamhetsnavigatorn kan inte säkerställa att samtliga satsningar har en
fastställd tid- och handlingsplan. Särskild uppföljning visar att närmare 80 procent har och

följer fastställd tid- och handlingsplan. Tilläggsuppdrag till satsningar under budgetåret
påverkar förutsättningarna och i vilken utsträckning en satsning kan genomföras i
förhållande till utsatt tidplan.
Ärendeprocessen

-

beredningar av beslutsärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden följer Hälsooch sjukvårdsförvaltningens administrativa ärendeprocess

Uppföljningen per den 31 december 2012 visar att 58 procent av beslutsärenden till Hälsooch sjukvårdsnämnden följer Hälso- och sjukvårdsförvaltningens administrativa
ärendeprocess. Det är en förbättring med 8 procentenheter jämfört med samma period 2011.

Avtalsprocessen

-

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ändamålsenliga processer när avtal
upprättas i samband med upphandling enlig LOV, LOU samt vid förlängning
och när direktavtal tecknas

Under 2012 har arbetet fortsatt med att utveckla processerna kring framtagande av avtal och
uppföljning av dessa. När det gäller avtal om valfrihetssystem enligt LOV har ett arbete
påbörjats att ta fram en manual som bygger på de hittills gjorda erfarenheterna. När det
gäller avtal som upphandlas enligt LOU har det gjorts ett arbete dels för att definiera den
strategiska avtalsprocessen, dels för att ta fram stöd och verktyg som minimerar risker för
överprövningar.
Ekonomisk redovisning

-

processen för kontering och attestering av vårdfakturor för att uppnå
nollsaldo på balanskonto

Processen för kontering och attestering behöver säkerställas och bli mer känd på alla nivåer i
organisationen. Rutiner och tidplaner vid månads- och årsbokslut ska tydliggöras samtidigt
som kunskap om skillnaden mellan bokföring på resultat- och balanskonto förbättras. En
åtgärdsplan för uppdraget kommer att upprättas. Åtgärder som är av betydelse för att
minska stress och tidspress samt dubbelarbete i samband med bokslutsarbete.
Leverantörsuppföljning, analys och utvärdering av hälso- och sjukvården

-

Kvaliteten i inrapporterat underlag från vårdgivare

Uppföljningen visar att samtliga vårdgivare inom höft- knäledsprotesoperationer och
katarakter till största uppfyller kraven i inrapporterat underlag vid avtalsuppföljning. En
fördjupad analys av inrapporterat underlag ska göras i syfte att ge kunskaper till processen
för avtalsuppföljning.

-

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har rutiner som säkerställer att
evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram implementeras i hälso- och
sjukvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har, under hösten 2012, säkerställt rutiner som för
inkomna evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. I rutinerna ingår att inkomna
handlingar diarieförs och att projektplan för handläggning upprättas.
Intern styrning

-

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens interna kontrollsystem förhindrar
oegentligheter och jäv

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har riktlinjer och rutiner för jäv och säkrande av
oberoendeställning. För att säkerställa att rutinerna är kända i organisationen, när Hälsooch sjukvårdsförvaltningen utökats med nya verksamhetsområden och fler anställda,
kommer en fördjupad granskning att genomföras.

-

styrdokument, riktlinjer och rutiner för anskaffning av IT-utrustning till PCarbetsplatser vid nyanställning

Arbete med att ta fram ruiner har påbörjats under 2012. Dessa ska införas under 2013 och
därmed säkerställa riktlinjer och rutiner är kända i organisationen.

-

Anvisningar för informationssäkerhet följs upp och rapport skrivs per
säkerhetsområde

En informationssäkerhetssamordnare anställdes på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i
november 2012. Under 2012 har arbetet med informationssäkerhet varit mycket begränsat,
vilket också uppmärksammats i Landstingsrevisorernas projektrapport 5/2012,
Tillämpningen av informationssäkerheten inom vården. En rapport för arbetet med
informationssäkerheten under 2012 pågår.
Informationssäkerhetssamordnaren kommer, under 2013, bland annat att se över
anvisningarna för informationssäkerheten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tillse att
de blir kända och tillämpas samt sammanställa och rapportera avvikelser. Målsättningen är
i första hand att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fullt ut ska följa gällande
Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting, och i andra hand att eventuella
avvikelser är kända, värderade och har en handlingsplan.
Internt administrativt stöd och e-förvaltning

-

EDIT, Elektronisk Dokumenthantering I Tiden, används vid diarie-,
dokument- och ärendehantering

Samtliga medarbetare fick möjlighet att besvara en enkät om hur man uppfattar och
använder EDIT i sitt arbete. 284 personer har besvarat enkäten. Resultaten visar att EDIT
används för handläggning av tjänsteutlåtanden men att man fortsatt efterfrågar mer
kunskap och utbildning. Vid dokumenthantering används EDIT i betydligt mindre
utsträckning därför att det finns tekniska problem. Samtidigt tycker man att EDIT är ett stöd
i arbetet men att man behöver mer utbildning. De tekniska problemen behöver utredas så att
större dokument kan hanteras direkt i EDIT.

-

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har regler och riktlinjer för diarieföring,
dokumenthantering, arkivvård relaterat till offentlighet och sekretess

Arbete pågår för ett utökat handläggarstöd när det gäller vilka handlingar som ska finnas i
olika typer av ärenden i diariet.
HR-funktionen

-

riktlinjer och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppföljningen med samtliga avdelningschefer visar att riktlinjer och rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete är förankrade i organisationen.
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INTERN KONTROLLPLAN 2013

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

BILAGA 6 E

HSN 1208-1001

Mål
Politiska mål för hälso- och sjukvården
Övergripande mål för Stockholms läns landsting, sett ur ett
medborgarperspektiv, är att medborgarna är nöjda med verksamheten.
För hälso- och sjukvården innebär det att befolkningens förtroendet för hälso- och sjukvården ska öka.
Ur ett patientperspektiv är det övergripande målet att tillgängligheten ska vara sådan att vårdgarantin uppfylls till alla delar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens vision, mål och mått:
Arbete med att ta fram Hälso- och sjukvårdsförvaltningens vision 2013 pågår.
Beslut om vision kommer att tas i början av december 2012. Vid Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde den 6 december informerar hälso- och sjukvårdsdirektören om den nya visionen. Därefter vidtar arbetet med mål och mått för hälsooch sjukvårdsförvaltningen.

Syfte med intern kontroll:
Att skapa mervärde genom att identifiera och åtgärda risker
Riskbedömning
”Bedömning av sannolikheten för att en
oönskad händelse ska inträffa och konsekvenserna av att detta sker”
Riskvärdering
”Värdering dels av konsekvenserna av att
en oönskad händelse inträffar och dels av
olika åtgärder för att förhindra att så
sker”

Vad är det som ska följas upp/frågeställning

När sker uppföljning

Hur genomförs uppföljning
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Uppföljningsområden
1 Budgetprocess
2 Verksamhetsplan
3 Ärendeprocess
4 Avtalsprocess
5 Ekonomisk redovisning
6 Leverantörsuppföljning,
analys och ut värdering av
hälso- och sjukvården
7 Intern styrning
8 HR-funktion

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

3 (12)

Uppföljningsområde

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

1 Budgetprocess
o

Extern budget fastställd per beställaravdelning utifrån budgetdirektiv

o

Intern budget per avdelning fastställd utifrån budgetdirektiv

o

Strategiska utmaningar beskrivna i budgetunderlag

o

Budgetunderlag beslutat av
Hälso- och sjukvårdsnämnden

o

Uppdrag i budget beslutade av
Landstingsfullmäktige

o

Extern budget fastställd per avtal, aggregerade per verksamhetsområde

o

Budgeterade verksamhetstal
fastställda per verksamhetsområde

o

Intern budget fastställd per objekt, aggregerade per avdelning

o

Inrapportering på koncernnivå
genomförd och säkerställd

o

Uppdrag i Landstingsfullmäktiges budget beslutade av Hälsooch sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsÅrsredovisning
förvaltningen säkerställer att samtliga avtal
och nya uppdrag som är
beskrivna i budgeten
också är kostnadssatta
och ryms inom den externa budgeten.

Fyra verksamhetsområden, där vårdval införts 2013, granskas
utifrån genomförd kostnadsberäkning i förhållande till utfall.

Hälso- och sjukvårdsÅrsredovisning
förvaltningen säkerställer att samtliga objekt
och nya uppdrag som är
beskrivna i budgeten
också är kostnadssatta
och ryms inom den interna budgeten.

Uppföljning av kommunikations- och IT-satsningar under budgetåret.

Hälso- och sjukvårdsÅrsredovisning
förvaltningen säkerställer att samtliga fullmäktigeuppdrag är uppfångade och finns beskrivna i budgettexten.

Granskning av alla uppdrag i Landstingsfullmäktiges budget
och arbetsprocessen som säkerställer att de fångas upp i Hälsooch sjukvårdsnämndens budget.
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Uppföljningsområde
2 Verksamhetsplan
o

Vision

o

Politiska mål

o

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens mål

o

Politiska beslut i budget
(LSF,HSN)

o

Politiska tilläggsbeslut/uppdrag

o

Interna uppdrag (direktörens
uppdrag)

o

Styrning utifrån verksamhetsplan (extern budget, intern budget, beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden, beslut i Landstingsfullmäktige, miljöarbete,
landstingsrevisorernas rekommendationer, Framtidsplan för
hälso- och sjukvården, kompetensförsörjning, IT-stöd.

o

Uppföljning utifrån verksamhetsplan genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens övriga övergripande processer (budgetprocessen, ärendeprocessen, avtalsprocessen, avtalsuppföljningsprocessen samt processen för intern kontroll)

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fastställda mål som styr
mot de politiska målen.

Delårs- och årsredovisning

Granskning och analys av mål i verksamhetsplanen utifrån
SMART, som innebär att målet är specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, och tidsatt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har definierat vad som ska ingå
i verksamhetsplanen,
hur lägesrapport och
status ska beskrivas
samt hur verksamhetsplanen ska följas upp
med koppling till resurser, kostnader och tidtid.

Kvartalsvis

Granskning utifrån frågeställningen om det är definierat vad
som ska ingå i verksamhetsplanen, hur lägesrapport och status
beskrivs samt hur uppföljning sker med koppling till resurser,
kostnader och tid.
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o

Uppföljningsområde

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Beredning av beslutsärenden till Hälso- och
sjukvårdsnämnden följer Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
administrativa ärendeprocess.

Delårs- och årsredovisning

Uppföljningen omfattar andel ärenden som följer tidplan vid
inlämning i den interna processen samt utskickade ärenden i
tid till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredning av ärenden
till sjukvårdsutskotten
Diarieföring av ärenden/uppdrag
följer Hälso- och sjuksom beslutats av hälso- och sjukvårdsförvaltningens
vårdsnämnden
administrativa ärendeÖverföring av ärenden/uppdrag
process.
till verksamhetsplanen efter beslut av hälso- och sjukvårdsdiAlla beslutsärenden i
rektören
Hälso- och sjukvårdsDiarieföring av ärenden/uppdrag nämnden delegeras via
som beslutats av hälso- och sjuk- verksamhetsplanen.

Delårs- och årsredovisning

Uppföljningen omfattar andel ärenden som följer tidplan vid
inlämning i den interna processen samt utskickade ärenden i
tid till sjukvårdsutskotten.

Delårs- och årsredovisning

Uppföljning av andelen beslutsärenden från Hälso- och sjukvårdsnämnden som delegeras via verksamhetsplanen (Verksamhetsnavigatorn). Avser ej: remisser, formaliaärenden, valärenden, beslut om sammanträdestider med mera.

Ärenden/uppdrag som
beslutats av hälso- och
sjukvårdsdirektören diarieförs och tillförs
verksamhetsplanen.

Delårs- och årsredovisning

Uppföljning av andelen beslutsärenden från Hälso- och sjukvårdsdirektören som delegeras via verksamhetsplanen (Verksamhetsnavigatorn).

3 Ärendeprocess
o

Beredning av ärenden till Hälsooch sjukvårdsnämnden

o

Beredning av ärenden till sjukvårdsutskotten

o

Överföring av ärenden/uppdrag
till verksamhetsplanen efter beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

o

o

o

vårdsdirektören
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Uppföljningsområde
4 Avtalsprocess
o

Upphandlingar enligt lagar och
regler samt landstingets upphandlingspolicy och miljöprogram

o

Koppling till befolkningsbehov

o

Auktorisation

o

Direktavtal

o

Upphandlingar enligt LOU

o

Avauktorisation

o

Rutiner som säkerställer tilllämpning av LOU

o

Avtalsstyrning.

o

Omvärldsbevakning.

o

Ansvarsfördelning vid upphandling

o

Affärsmässiga kontakter

o

Fysisk tillgänglighet

o

Miljökrav

o

Jämlikhet

o

Implementering av avtal

Kontrollmoment
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer fastställda riktlinjer vid genomförande av upphandling enligt LOU och auktorisation genom:
-behovsanalys
-ändamålsenlig vård
-kunskapsstyrd vård
-evidensbaserade metoder
- kostnadskalkyler
- val av upphandlingsmodell (utvärderingskriterier, objektsindelning
med mera)
-process för anbudsutvärdering
- projektstyrning, projektorganisation
-politisk beredningsprocess
-information till personal- patient- och handikapporganisationer
- intern kommunikation
på förvaltningen
Registrering
ADA och EDIT. ITsystem har kopplats på

Frekvens

Metod

Efter genomförd Genomlysning av två upphandlingar
upphandling
enligt LOU, efter att tilldelningsbeslut fattats och avtal tecknats.
2012 där avtal
träder i kraft
under 2013
Efter auktorisat- Genomlysning av ett verksamhetsområde där vårdval införts.
ion inom verksamhetsområde
där vårdval införs under 2013
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och rapportering fungerar.
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Uppföljningsområde

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har anvisningar och riktlinjer för
kontering och kontroll
av fakturor.

30 april och 31 oktober

Granskning per enhetsnivå om följsamhet/kännedom till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens anvisningar och riktlinjer för kontering och kontroll av fakturor och att lokala
rutiner finns dokumenterade per enhet. Uppföljning av
logglistor och följsamhet i Contempus till beslutad
attestantförteckning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer riktlinjer för representation,
resor, kurser och konferenser samt ledningsnära kostnader.

Mars och september

Uppföljning av berörda konton 1 månad vardera vår och
höst. Att beslut finns av rätt beslutsfattare enligt delegationsordning, syfte, deltagarförteckning, rätt moms med
avseende på representation eller kurser/konferenser.
Ledningsnära kostnader är särredovisade och verifikationerna uppfyller kraven.

5 Ekonomisk redovisning
o

Upprätta system och anvisningar för löpande ekonomisk
redovisning för Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

o

Upprätta avtal med Landstingsstyrelsens förvaltning.

o

Avstämning av interna mellanhavanden och motparter.

o

Säkerställa månadens resultat.

o

Avstämningar i rapporter till
SLL:s koncernredovisning.

o

Underlag för utanordning och
utbetalning.

Hälso- och sjukvårdsför- 31 oktober
valtningen säkerställer
att avtal finns upprättat
med Landstingsstyrelsens förvaltning för redovisning och följsamhet
till detta.

Granskning av följsamhet till avtal mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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Uppföljningsområde

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

6 Avtalsuppföljning
o

Riskanalyser

o

Uppföljning

o

Revisioner

o

Vite/bonus

o

Oegentligheter

o

Åtgärdsplaner

o

Uppföljning av åtgärdsplaner

o

Analysrapporter

o

Hälsoeffekter
-kvalitet
-patientsäkerhet

o

Dokumentation och diarieföring

Vid avvikelser mot avtal upprättas alltid en
åtgärdsplan.

Den 31 oktober 2013,
uppföljningen avser
2012

Uppföljning av Husläkarverksamhet
Intervjuer med enheten för Allmänmedicin.

Dokumentation från
avtalsuppföljning med
vårdgivare diarieförs
alltid.

Den 31 oktober 2013,
uppföljningen avser
2012

Uppföljning av Husläkarverksamhet, BVC
Slumpvisa avtal i diarieföringssystemet EDIT.
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Uppföljningsområde

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

7 Intern styrning
o

Fastställd organisation

o

Delegationsordning

o

Attestinstruktion och förteckning

o

Policys och styrdokument

o

Informationssäkerhet
-e-tjänstekort

o

IT

o

Internt administrativt stöd inom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- Intranät
- e-post
- word
- Excel
- Power Point
- EDIT
- Verksamhetsnavigator
- Contempus
- LUD

o

o

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en
fastställd delegationsordning.

Delårs- och årsredovisning

Avstämning mot delegationsordning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anlitar
de leverantörer där
ramavtal tecknats.

Första kavartalet samt
december

Granskning av följsamhet till ramavtal inom IT-området,
på 754-konto, 755-konto och 756-konto.

Delårs- och årsredovisning

Avstämning mot befintliga policy- och styrdokument för
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Den 30 april och november 2013

Uppföljning per avdelning.

Den 30 april och november 2013

Uppföljning per avdelning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en
fastställda, uppdaterade och kända policyoch styrdokument.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer
riktlinjer och rutiner
för bisyssla.

Uppföljning av landstingstingsrevisorernas rekommendationer i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer
delårs- och årsbokslut
riktlinjer och rutiner
Hälso- och sjukvårdsförvaltning- för jäv och säkrande av
ens miljöpolicy
oberoendeställning.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har rutiner som säkerställer
tilldelningsprocessen i
EDIT.

Den 30 juni och den 31
december 3013

Systematisk uppföljning av samtliga ärenden i tilldelningsprocessen under april – juni samt oktober - december 2013.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens miljöpolicy följs.

31 oktober

Granskning av följsamhet till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens miljöpolicy och riktlinjer för miljöarbete via
miljösamordnare samt andel anställda som genomfört
miljöutbildning steg ett och steg två.
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Uppföljningsområde

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

8 HR-funktion
o

Kompetensförsörjning

o

Samverkan

o

Jämlikhet

o

Ledar- och medarbetarskap

o

Lönesättning

o

Arbetsmiljö och hälsa

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en fastställd jämställdhets- och
mångfaldsplan som är
känd i organisationen.

En gång per år – 30
september 2013

Enkät till samtliga anställda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fastställda medarbetar- och
lönekriterier som är
kända i organisationen.

En gång per år – 30
september 2013

Enkät till samtliga anställda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Arbetsmiljöarbetet är
delegerat på rätt chefsnivå.

Delårs- och årsbokslut

Uppföljning med avdelnings- och enhetschefer.
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BALANSRÄKNING (Tkr)
Utfall
2013-08-31

UTFALL
2012-08-31

Utfall
2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Ombyggn i förhyrda lokaler
Inventarier
IT-inventarier
Andra långfrist fordran
Summa Anläggning tillgångar

5006
4087
1418
0
10 511

7 960
5 971
1 155
0
15 086

6 884
5 599
1 850
0
14 333

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

188 966
180 708
3 522
72 878
260 071
1
6 531 646
7 237 792

168 101
172 941
1 376
165 895
416 156
1
6 456 913
7 381 383

318 601
273 540
1 750
81 968
672 128
57
6 445 451
7 793 495

SUMMA TILLGÅNGAR

7 248 303

7 396 469

7 807 828

13 404
847 320
860 724

13 404
829 669
843 073

13 404
428 729
442 133

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Lanstingskapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

10 000
0

Långfristiga skulder
Andra långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

687
687

1374
1 374

687
687

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

2 492 872
687
944 264
-4
836
20 816
2 919 118
8 303
6 386 892

2 561 060
687
790 116
13
644
16 895
3 178 278
4 329
6 552 022

5 004 550
687
869 922
2
715
28 594
1 434 083
16 455
7 355 008

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 248 303

7 396 469

7 807 828

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
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Jämförelse mellan delårsbokslut 2013 och delårsbokslut 2012
Tillgångarna har minskat med totalt 148 166 tkr.
Anläggningstillgångarna har minskat med 4 575 tkr vilket främst beror på
periodens avskrivningar. Nyinköp under 2013 har uppgått till 691 tkr.
Avskrivningar 2013 uppgår till 4 512 tkr.
Omsättningstillgångarna har minskat med 143 591 tkr.
Kundfordringarna har ökat med 20 865 tkr.
Förutbetalda kostnader har minskat med 93 017 tkr, vilket främst beror på att
förutbetalda kostnader mot S:t Göran är 85 000 tkr lägre än motsvarande period 2012
samt att förutbetalda kostnader mot SöS är 11 970 tkr lägre än motsvarande period 2012.
Upplupna intäkter har minskat med 156 085 tkr, vilket främst beror på att upplupna
intäkter var lägre motsvarande period 2012 avseennde dessa motparter:
Karolinska sjukhuset - 110 737 tkr ,Danderyds sjukhus - 13 408 tkr,
Södertälje sjukhuset -10 580 samt Koncernfinansiering -22 864 tkr .
Banktillgodohavandet har ökat med 74 733 tkr. Detta förklaras främst av att förskottet
till Södersjukhuset om 111 771 tkr är reglerat, samt att skulden för externa projekt
har ökat med ca 149 400 tkr.

Egna kapitalets ökning beror på att bokfört resultat per augusti 2013 är 17 651 tkr
högre än vid motsvarande period föregående år.

Kortfristiga skulder har minskat med 165 135 tkr. Detta förklaras främst av följande
post: Leverantörsskulden har minskat med 68 188 tkr främst beroende på att
kreditfakturor från Karolinska sjukhuset ännu ej nyttjats (ca 198 000 tkr).
Övriga kortfristiga skulder har ökat med 154 148 tkr vilket kan förklaras av att
skulden för externa projekt har ökat med ca 149 400 tkr.
Upplupna kostnader har minskat med 259 160 tkr, främst beroende på att
sjukhusen har fakturerat i tid.
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RESULTATRÄKNING DELÅR 2013
RESULTATRÄKNING (belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter
Landstingsbidrag
6% ersättning vid upphandling
Övriga intäkter

Bokslut
2012
46 333 200
1 234 547
613 612

Budget
2013
47 699 819
1 159 265
542 766

Bokfört
per aug 2013
31 819 880
811 216
529 121

Prognos
2013
47 729 819
1 179 497
746 013

48 181 359

49 401 850

33 160 217

49 655 329

-533 129
-21 229 614
-4 975 787
-7 831 788
-2 342 737
-2 246 809
-4 744 038
-458 300

-431 563
-14 229 363
-3 376 405
-5 358 298
-1 634 177
-1 566 995
-3 092 031
-310 833

-633 082
-21 895 084
-5 127 127
-8 167 684
-2 471 351
-2 479 875
-4 748 389
-475 885

-1 408 481
-820 013
-1 234 547

-549 795
-21 999 084
-5 127 127
-8 154 684
-2 331 351
-2 269 468
-4 873 389
-478 886
-210 000
-1 406 034
-875 726
-1 159 265

-955 197
-576 790
-811 216

-1 496 984
-870 725
-1 179 497

-47 825 243

-49 434 809

-32 342 868

-49 545 683

356 116

-32 959

817 349

109 646

Avskrivningar enlig plan
Summa avskrivningar enligt plan

-7 725

-7 041

-4 513

-7 616

Finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

81 465

40 000

35 183

48 000

Finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-1 127

0

-699

-30

Summa finansiella poster, netto

80 338

40 000

34 484

47 970

Resultat efter finansiella poster

428 729

0

847 320

150 000

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Beställare,egen verksamhet
Beställarverk. Somatisk specvård
Beställarverk. Psykiatrisk vård
Beställarverk. Primärvård
Beställarverk. Geriatrisk vård
Beställarverk. Övrig sjukvård
Läkemedel i öppen vård
Habilitering
FHS
Hjälpmedel
Tandvård
6% momskompensation
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetens rörelseresultat

