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i . Inledning
Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag
såväl internationellt som i Sverige. Förhoppningarna om en stabilare
tillväxt har dock gradvis stärkts och förväntningen är att konjunkturen
kommer stärkas ytterligare. Återhämtningen blir dock inledningsvis svag.
Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8
procent. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt
stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen.
Målet är att landstingets verksamhet, trots förändrade omvärldsfaktorer,
ska uppnå ett positivt resultat under 2013. Detta för att kunna genomföra
och fullfölja de satsningar som krävs för att tillgodose en växande befolknings kräv på en väl fungerande vård och kollektivtrafik.
Sveriges Kommuner och Landsting bedömde i augusti att skatteunderlaget
under 2012 växte i historiskt sett genomsnittlig takt, drygt 4 procent. I år
väntas lägre lönehöjningar och en något mindre ökning av arbetade timmar
medföra en dämpning av skatteunderlagstillväxten.
Stocldiolms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar
ett prognostiserat resultat på 300 miljoner kronor, en förbättring med 282
miljoner kronor jämfört med föregående prognos.
Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat
investeringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2013 är omfattande och årets prognos uppgår till 11
miljarder kronor.
Landstinget finansieras huvudsaldigen av skatteintäkter. Skatteintäkternas
utveckling är avgörande för landstingets verksamhet och möjligheten att
genomföra landstingets omfattande investeringsplaner. Under 2013 förväntas de samlade skatteintäkterna öka med 4,1 procent vilket är en ökning
jämfört med året innan då ökningen var 2,6 procent.
Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet,
investeringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader i
syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet på längre sikt. Samtidigt innebär detta att ett systematiskt gemensamt arbete krävs, med
lösningar och arbetssätt inom landstingets samtliga verksamheter, för att
skapa förutsättningar för en kontrollerad kostnadsutveckling.
Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stocldiolms läns landsting i hög
grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har
Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att sänka den diskonterings-
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ränta som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen. Sänkningen
leder till ökade kostnader under 2013 med cirka 1,6 miljarder kronor.
AFA Försäkring har beslutat att återbetala tidigare inbetalda försäkringspremier motsvarande 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund
av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket
har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida
utbetalningar.
Verksamhetens kostnader har per den sista augusti ökat med 4,0 procent
jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 4,6 procent. Det är till stor del bemanningskostnader , kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik
som är kostnadsdrivande. I det fall avskrivningskostnader och verksamhetens intäkter summeras till verksamhetens kostnader får man nettokostnader. Nettokostnaderna ökar för perioden med 4,4 procent och i prognosen
med 5,3 procent vilket är högre än ökningen för de samlade skatteintäkterna, vilket inte är en hållbar utveckling över tid.
1

Målsättningen är att ha en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt trots den påverkan som omvärldsfaktorer kan ha på landstingets verksamhet och ekonomi. För detta krävs en
ekonomisk beredskap med en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effektiviseringar planeras och genomförs.

2. Sammanfattning
Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 1348 miljoner kronor.
Prognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor, vilket är 225
miljoner kronor lägre än budget.
I resultatet ingår ökade pensionskostnader på 1564 miljoner kronor på
grund av sänkning av diskonteringsräntan, RIPS, och reavinster på 301
miljoner kronor.
Skatteintäkterna beräknas bli 92 miljoner kronor högre än budget och verksamhetens intäkter 842 miljoner kronor högre än budget. I de ökade
intäkterna ingår bland annat en post av engångskaraktär om totalt 529
miljoner kronor, avseende återbetalning av försäkringspremier för tidigare
år.

1

Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal
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Verksamhetens kostnader prognostiseras att understiga budget med 208
miljoner kronor främst beroende på lägre kostnader för köpt trafik. Den
största kostnadsposten, bemanningskostnaderna, prognostiseras att bli i
nivå med budget.
Årets investeringar fram till och med augusti uppgick till 6 949 miljoner
kronor vilket motsvarar 43 procent av den budgeterade årsvolymen på
16 129 miljoner kronor. Prognosen på 10 999 miljoner kronor innebär ett
utfall som är 5 130 miljoner kronor lägre än årets budget.
Målstyrning skapar förutsättningar för styrning och utveckling av landstingets verksamhet och syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar
utveckling. Stocldiolms läns landsting har tre långsiktiga mål samt tio
kortsiktiga mål som sammantaget följs med 16 indikatorer. I delårsrapporten för 2013 ingår tretton indikatorer i bedömningen av måluppfyllelsen då resterande enbart mäts på helårsbasis. Målnivån för tio av
tretton mätbara indikatorer samt åtta av tio kortsiktiga mål har uppnåtts.
Telefontillgängligheten till vårdmottagning är fortsatt god. Enligt senast
genomförda mätning 2013 besvarades 94 procent av samtalen inom
godkänd tidsgräns. Resultatet är oförändrat jämfört med samma period
2012.
Resultatet är oförändrat jämfört med motsvarande period 2012 när det
gäller tillgänglighet till husläkare. Senast genomförda mätning, under våren
2013, visar att 90 procent av befolkningen får komma till husläkaren inom
5 dagar.
En uppföljning av vårdgarantin visar att andelen patienter som väntat högst
30 dagar, vårdgarantins gräns, för mottagningsbesök hos specialist uppgick
till 65 procent, en försämring med 1 procentenhet jämfört med samma
period föregående år. Andelen väntande som fått behandling inom vårdgarantins gräns på 90 dagar uppgick i augusti till 82 procent vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år.
Den nationella satsningen på en förbättrad tidsrelaterad tillgänglighet i vården, den så kallade Kömiljarden har förlängts och gäller för 2013.
Stocldiolms läns landsting har uppnått målen för att ta del av Kömiljarden
inom mottagning under samtliga månader 2013 fram till och med augusti.
För behandling uppnås nivån för att ta del av de av staten avsatta medlen
endast för mars och april.
Tillförlitligheten i kollektivtrafiken till sjöss var 91 procent vilket är en förbättring i jämförelse med förra året och överstiger målet för 2013. Inom
kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning är tillförlitligheten
oförändrad, 94 procent, jämfört med föregående år.
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När det gäller kollektivtrafiken på land finns inget samlat tillförlitlighetsmått för alla trafikslag. Inom tunnelbanetrafikeii har punktligheten varierat
under året och successivt förbättrats. Punktligheten för pendeltågstrafiken
är lägre jämfört med föregående år främst till följd av den kalla vintern.
Även lokalbanorna påverkades av snö och kyla och punktligheten påverkades negativt i början av året.
Punktligheten i busstrafiken är under de målnivåer som satts för buss. I
innerstaden råder fortsatta problem med framkomligheten.

3. Mål
Landstingets verksamhet styrs utifrån demokratiska beslut 0111 vilka behov
och mål som ska prioriteras för att länets invånare ska ha en så attraktiv
region som möjligt att leva i . Landstingsfullmäktige fattar beslut av övergripande och principiell karaktär för mål, inriktning, omfattning och kvalitet för landstingets verksamhet. Landstingsstyrelsen leder och samordnar
arbetet. Målstyrning skapar förutsättningar för styrning och utveckling av
landstingets verksamhet och syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. I nedanstående avsnitt behandlas de i budgeten fastställda
målen och indikatorerna.

3.1

Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och
sjukvården

Tillgängligheten till hälso- och sjukvården inom Stocldiolms län är viktig för
att invånarna ska få rätt vård vid rätt tillfälle. Vården ska ha korta väntetider, hög tillgänglighet och vara av god kvalitet. Hög tillgänglighet och god
kvalitet är av stor vikt för att invånarna ska ha ett stort förtroende och vara
nöjda med den hälso- och sjukvård som landstinget tillhandahåller vilket
mäts genom:
Nöjda medborgare -Andelen av befolkningen som har stort
förtroende för vården ska öka
Nöjda patienter - Andelen patienter som, efter besök på
husläkarmottagning, skulle rekommendera mottagningen
andra ska öka

(74)

till

Andelen medborgare som hade stort förtroende för vården vid vårens
mätning 2013 var 58 procent. För helåret 2012 var andelen 65 procent. 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
på cirka 10 procent de senaste åren. Vårens mätning är preliminär, efter
årsskiftet finns helårsresultat när höstmätningen också räknas in.
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Detta innebär att målet inte är uppnått. Resultatet av mätningen i
Stocldiolms län följer den trend som kan ses nationellt.
Andelen patienter som 2013 uppgav att de skulle rekommendera mottagningen till andra var 71 procent vilket är oförändrat jämfört med föregående
år.
Målet är därmed inte uppnått.
Att uppnå en vård med förbättrad tillgänglighet och kvalitet där invånare
och patienter känner förtroende för vården och nöjdhet med sina vårdkontakter förutsätter att invånarna känner att de har en möjlighet att påverka
sina vårdkontakter. Ett steg för att uppnå en ökad valfrihet är att tillskapa
fler vårdvalsområden med fri etablering för vårdgivare. Detta mäts genom:
Ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården -Antal vårdvalsområden med fin etablering för vårdgivare ska öka
Under 2013 har följande fem nya vårdområden upphandlats i enlighet med
Lag om valfrihetssystem (LOV): avancerad sjukvård i hemmet (ASIH),
specialiserad palliativ slutenvård, allergologi, ryggkirurgi samt ortopedi.
Därutöver är elva vårdområden under utveckling för vårdval.
Målet att öka antalet vårdvalsområden har därmed uppfyllts.
Alla verksamheter inom Stocldiolms läns landsting ansvarar för att länets
invånare behandlas likvärdigt och individuellt, att ingen diskrimineras på
grund av kön, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller andra individuella egenskaper. Alla invånare ska ha
samma möjlighet att få tillgång till och ta del av den vård som landstinget
ger. Detta mäts genom:
Likvärdig behandling av alla invånare - Könsuppdelad statistik
ska analyseras ur ett verksamhetsperspektiv.
Nyckeltal för jämställdhet och jämlikhet ska utvecklas och användas samt alla
belägg för ojämställd behandling eller diskriminering av något
slag ska leda till förslag på åtgärder med uppföljning.
Könsuppdelad statistik analyseras ur ett verksamhetsperspektiv regelbundet varje år vid årets slut och redovisas i årsbokslutet. 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.
Redovisade åtgärder innebär att målet är uppnått.
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3.2

Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken betyder mycket för länets befolkning och utveckling. Då
befolkningen i Stocldiolms län ökar ställs allt högre krav på kollektivtrafiken. Resorna behöver vara attraktiva och tillgängliga för att invånarna ska
välja att åka med kollektivtrafiken. För att länet ska bli ännu mer attraktivt
behöver kollektivtrafiken vara tillgänglig för alla invånare och vara ett
självklart val för personer med funktionsnedsättning. Detta mäts genom:
Nöjda medborgare -Andelen av befolkningen som är nöjda med
kollektivtrafiken ska förbättras
Nöjda resenärer - Kollektivtrafiken ska levereras med hög kvalitet
- tillförlitligheten ska förbättras med bättre punktlighet och mäts
genom "Kunder i tid"
Andelen av befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken var 57 procent
2012. Resultat för 2013 kommer att redovisas i årsbokslut 2013.
Tillförlitligheten inom trafiken mäts genom "Kunder i tid". Resultatet på 65
procent för kollektivtrafiken på land innebär en marginell försämring jämfört med 2012 då resultatet var 66 procent vilket innebär att målet 0111 en
förbättring inte har uppnåtts. Resultatet på 93 procent för kollektivtrafiken
till sjöss är en förbättring jämfört med 2012 då resultatet var 88 procent
och uppnår målet om en förbättring. Resultatet på 94 procent för trafiken
för personer med funktionsnedsättning är högre än 2012 då resultatet var
93 procent och uppnår målet om en förbättring. Sammantaget bedöms
målet "Nöjda resenärer" vara uppnått.

3.3

En ekonomi i balans

Hållbar tillväxt handlar om långsiktigt god livskvalitet för regionens invånare. Genom en hög årstaktsutveckling för skatteunderlaget säkerställs en
gynnsam utveckling för länets invånare i och med att en utveckling av
verksamheten då kan finansieras vilket mäts genom:
En ledande tillväxtregion - Skatteunderlagets årstaktsutveckling
länet ska vara lika hög eller högre än riket/övriga riket

i

Enligt prognosen är 2012 års skatteunderlagsutveckling i länet 5,0 procent
vilket visar på en högre årstaktsutveckling än i riket då prognosen för riket
är 4,2 procent.
Målet har därmed uppnåtts.
Landstinget ska ha en ekonomi i balans för att trygga verksamheten på kort
och lång sikt. Målet 0111 en god ekonomisk hushållning förutsätter att ekonomiska indikatorer uppfylls samt att landstinget uppnår goda resultat för
sina huvuduppdrag. Grunden för detta är en effektiv användning av invånarnas skattepengar, vilket mäts genom:
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God ekonomisk hushållning - Resultat, Finansiering,
Skuldsättning, In- och
utbetalningsströmmar
Resultatet per den sista augusti är 1348 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster för återbetalning av AFA försäkringspremier på 529
miljoner kronor, ökade pensionskostnader om 1 564 miljoner kronor samt
realisationsvinster om 301 miljoner kronor är resultatet 2 082 miljoner kronor.
Den del av pensionsskulden som inte är upptagen i balansräkningen uppgick vid utgången av augusti månad till 26 291 miljoner kronor, en ökning
med 1 791 miljoner kronor sedan årets början. I denna del av pensionsskulden ingår dock jämförelsestörande poster hänförliga till den förändrade
RIPS-räntan på 2 047 miljoner kronor. Detta medför att pensionsskulden
har minskat med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster.
Resultatet är därför i balans, med hänsyn tagen till kostnader som inte
resultatförts.
För att nå finansieringsmålet ska ersättningsinvesteringar självfinansieras
till 100 procent. Detta mäts genom att kassaflödet före förändring av rörelsekapital ska vara högre än årets ersättningsinvesteringar. Kassaflödet före
förändring av rörelsekapital uppgick till 6 417 miljoner kronor vilket var
högre än årets ersättningsinvesteringar på 1 318 miljoner kronor. Detta
innebär att ersättningsinvesteringarna självfinansieras.
Målet har därmed uppfyllts.
För att nå skuldsättningsmålet ska lånefinansiering endast användas för att
finansiera övriga investeringar. Det betyder att vare sig ersättningsinvesteringar eller drift ska finansieras med lånefinansiering. Övriga investeringar uppgick till 5 632 miljoner kronor, samtidigt har upplåningen, den
räntebärande låne- och leasingskulden, minskat med 1763 miljoner kronor.
Därmed har landstingets ersättningsinvesteringar eller löpande drift inte
lånefinansierats.
Skuldsättningsmålet är därmed uppfyllt.
För att nå målet kring in- och utbetalningsströmmar ska betalningsberedskapen motsvara minst 21 dagars genomsnittliga driftskostnader. Betalningsberedskapen består av låne- och kreditlöften och tillgänglig likviditet.
Betalningsberedskapen uppgick i augusti till 19 199 miljoner kronor. Behovet av betalningsberedskap är summan av verksamhetens kostnader och
finansiella kostnader under de senaste tolv månaderna.
Betalningsberedskapen uppgick i augusti till 93 dagar och målet om minst
21 dagars betalningsberedskap är därmed uppfyllt.
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Genom att säkerställa att rätt kompetens återfinns inom organisationen
säkerställs en god och välfungerande verksamhet med en ekonomi i balans.
För att skapa förutsättningar för detta måste landstinget vara en attraktiv
och konkurrenskraftig arbetsgivare vilket mäts genom:
Stolta medarbetare - Medarbetarindex,
värdet för koncernen, ska öka

som är det samlade

Medarbetarindex mäts årligen under hösten och utfallet kommer att redovisas innan 2013 års utgång. Målet för 2013 är att medarbetarindex ska öka
jämfört med de 75 procent som uppmättes för 2012.
Landstingets verksamhet påverkar miljön och klimatet. Under 2012 beslöt
landstingsfullmäktige om det sjätte miljöprogrammet, Miljöutmaning 2016.
Det är av stor vikt att landstinget har ett aktivt miljöarbete vilket följs upp
genom:
Hållbar miljö - Samtliga nämnder och styrelser ska arbeta
för att uppfylla målen i landstingets
miljöprogram.
Samtliga nämnder och styrelser påbörjade arbetet med att förverkliga
landstingets sjätte miljöprogram, Miljöutmaning 2016, under 2012. Under
2013 arbetar samtliga nämnder och styrelser för att uppfylla målen i landstingets miljöprogram. För att nå miljöprogrammets långsiktiga mål krävs
fortsatt effektiv samordning av miljöarbetet samt hög prioritering i verksamheterna.
Målet är därmed uppfyllt.

3.4

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Stocldiolms läns landsting har tre långsiktiga mål samt tio kortsiktiga mål
som sammantaget följs med 16 indikatorer.
I delårsrapporten för år 2013 ingår tretton indikatorer i bedömningen av
måluppfyllelsen då resterande enbart mäts på helårsbasis.
Målnivån för tio av tretton mätbara indikatorer samt åtta av tio kortsiktiga
mål har uppnåtts.
Sammantaget är måluppfyllelsen för indikatorerna mycket god, motsvarande 77 procent. Motsvarande siffra för de kortsiktiga målen är 80 procent. Två av tre långsiktiga mål uppnås. Det tredje målet bedöms delvis vara
uppfyllt. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att en av fem indikatorer inte är aktuell för delårsmätning, att en indikator är oförändrad men
ligger dock på en relativt hög nivå, 71, samt att endast en indikator,
befolkningens förtroende för vården har försämrats.
För detaljerad information av måluppfyllelsen se bilaga 1.
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4. Uppdrag
Landstingsfullmäktige har det yttersta ansvaret för Stockholms läns landstings verksamhet. Den politiska ledningen beslutar om verksamhetens
inriktning, ekonomi, mål, prioriteringar samt ger nämnder och styrelser
uppdrag avseende implementering, utredningar och analyser. Uppdrag är
ett sätt för den politiska ledningen att styra verksamheten, för att skapa
förändringar och därmed uppnå bästa möjliga resultat för invånarna i länet.
Det är således av stor vikt att följa arbetet med givna uppdrag så att
fullmäktige kan ges en samlad bild av uppdragens genomförande.

4.1

Uppdrag i budget 2013

I mål och budget för Stocldiolms läns landsting för år 2013 och plan för
åren 2014 - 2015 beslutade landstingsfullmäktige 0111 ett antal uppdrag.
Nedan redovisas det samlade resultatet avseende uppdrag givna av landstingsfullmäktige i samband med budget 2013, LS 1201-0055 samt uppdrag
givna i samband med budget 2012, LS 1105-0733 vilka inte återrapportcrades som åtgärdade i samband med årsbokslut 2012.
Fullständig redovisning sker i bilaga 2.
Delvis

Nej

Totalt

Uppdrag givna i budget 2013

Ja

Genomförandegrad per 31 augusti, antal

41

Genomförandegrad per 31 augusti, %

82

16

Kvarstående uppdrag från budget 2012

Ja

Delvis

Nej

Totalt

Genomförandegrad per 31 augusti, antal

8

6

1

15

Genomförandegrad per 31 augusti, %

53

40

7

100

4.2

50

Uppdrag som givits under år 2013

Under 2013 har landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige fattat beslut
av ekonomisk karaktär där återrapportering ska ske i landstingets delårsrapport per augusti.
Koncernens prognos i april var negativ. Med anledning av det gav
landstingsstyrelsen landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med
förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat för 2013.
Resultatutvecklingen i utfall och prognos har de senaste månaderna vänt
och är nu positiv. Med utgångspunkt i detta bedöms uppdraget om att
uppnå ett positivt resultat uppfyllt.
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Vidare uppdrogs åt trafiknämnden mot bakgrund av redovisat intäktstapp
att återkomma med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och
de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatet. Återrapporteringen bedöms som godkänd
men det är av stor vikt att fortsatt följa intäktsutvecklingen. Trafiknämnden
föreslås få i uppdrag att återkomma med redogörelse av den fortsatta
intäktsutvecklingen samt effekter av vidtagna åtgärder i samband med
årsbokslut 2013.
Även styrelserna för Södersjukhuset AB, Dandeiyds Sjukhus AB,
TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB gavs i uppdrag att återkomma
med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska
effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade
resultatkravet. Återrapportering bedöms genomförda och planerade
åtgärder har skett, dock har detta inte medfört att sjukhusen prognostiserar
resultat enligt landstingsfullmäktiges beslutade resultatkrav. Med
anledning av ovan föreslås styrelserna för Södersjukhuset AB, Dandeiyds
Sjukhus AB, TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB att i samband med
årsbokslut 2013 återkomma med redovisning av genomförda åtgärder och
de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av
landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet för år 2013 för att möjliggöra
att rätt kostnadsnivå återfinns vid ingången av år 2014.
Slutligen gavs i samband med tertialrapporten ett uppdrag till 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. Analys har inkommit och arbetet har medfört att
differensen har minskat. Det har även klargjorts vad kvarstående differens
består av. Avrapporteringen bedöms därför som godkänd.
I samband med att landstingsfullmäktige behandlade revisionsberättelser
över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags
verksamhet för år 2012 samt ansvarsprövning, LS 1304-0567, uppdrogs till
landstingsstyrelsen att i samband med delårsrapport per augusti 2013
återkomma med redovisning över av Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje vidtagna åtgärder och effekter av dessa. En utredning av
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har under 2013 genomförts
avseende genomgång av volymer och kostnadsutveckling för nämndens
verksamhet, en kartläggning av uppdrag, kravbild, organisation och
kontrollsystem.
Förslag till uppdrag genomgår nu den politiska processen inom Norrtälje
kommun med åtgärder och uppdrag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje. Stocldiolms läns landsting kommer att följa utvecklingen av de
åtgärder som har bäring på samarbetet med landstinget. Återrapporteringen bedöms som godkänd.

LS 1306-0827

Stockholms läns landsting

14 (74)
DELÅRSRAPPORT

LS 1306-0827

2013-10-09

Uppdragen redovisas i bilaga 3.

5. Ekonomi
Genom en ekonomi i balans skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Samtidigt ska invånarnas skattemedel användas på ett
effektivt sätt. För detta krävs en ekonomisk beredskap med en kontrollerad
kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effektiviseringar planeras och genomförs. Ett successivt ökat investeringsbehov inom
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik ställer likaså krav på en ekonomi i
balans. Skatteintäkternas utveckling är väsentlig då dessa svarar för cirka
80 procent av landstingets samlade intäkter.

5.1

Resultat

Resultatet per augusti uppgick till 1 348 (2 969) miljoner kronor, vilket
är 227 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och 1621 miljoner
kronor lägre än föregående år. I resultatet ingår ökade pensionskostnader
med 1 564 miljoner kronor, intäkter för återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor och realisationsvinster på 301
miljoner kronor.
Resultatutveckling, Mkr
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Föregående månads prognos

Resultatet har förbättrats med 883 miljoner kronor mellan juli och augusti.
Det förklaras framförallt av AFA-intäkter på 529 miljoner kronor samt lägre
vårdvolymer och därmed lägre sjukvårdskostnader under semestermånaderna. Under hösten förväntas sjukvårdsverksamheten återgå till en normal
nivå och kostnaderna prognostiseras därför att öka.
Årets prognos uppgår till 300 (1 984) miljoner kronor vilket är 225 miljoner
kronor lägre än budgeterat. Prognosen per augusti har förbättrats jämfört
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med prognosen i juli månad. Prognosförbättringen beror huvudsakligen på
högre skatteintäkter i den senaste skatteintäktsprognosen samt att det har
gjorts en ny bedömning avseende koncernens pensionskostnader.
Förändringen av resultatet mellan perioden och årets prognos beror till
största delen på säsongsvariationer avseende köpt hälso- och sjukvård.
Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att diskonteringsräntan
sänks med 0,75 procentenheter vilket påverkar hela landstings- och kommunsektorn. Diskonteringsräntan tillämpas vid beräkning av landstingens
pensionsskuld. Diskonteringsräntan ändras då marknadsräntorna är över
eller under ett fastställt intervall.
På grund av den senaste tidens låga ränteläge har marknadsräntorna passerat den nedre gränsen av intervallet vilket föranleder en sänkning av
diskonteringsräntan och medför ökade kostnader 2013 för Stocldiolms läns
landsting med 1 564 miljoner kronor. Dessutom medför förändringen en
ökning av pensionsåtagandet med 2 047 miljoner kronor, för den del som
redovisas utanför balansräkningen.
Beslut är fattat av AFA Försäkrings styrelse om återbetalning av AFApremier för åren 2005 och 2006 vilket ökar intäkterna med 529 miljoner
kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har
beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring
kan minska reserverna för framtida utbetalningar.
Realisationsvinster 0111301 miljoner kronor har intäktsförts under 2013,
framförallt beroende på försäljning av Beckomberga. Den största delen av
försäljningen omfattar de centrala delarna av det före detta sjukhuset inidusive ett markområde med en potentiell byggrätt. Realisationsvinsterna förväntas uppgå till 309 miljoner kronor på helårsbasis.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har inkommit med en prognos
på -3 miljoner kronor avseende landstingsverksamheten vilket inte är beaktat i Stocldiolms läns landsting prognos.

Bedömning av balanskravsresultat utifrån helårsprognosen
Årets prognostiserade resultat enligt balanskrav uppgår till 1555 miljoner
kronor. Det betyder att landstinget uppfyller lagens krav på balans i
ekonomin.
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Utfall

Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav - Bemanningskostnader
- Köpt hälso-och sjukvård, tandvård
-Köpt trafik
• Övriga kostnader

Utfall Förändr.

Prognos

LS 1306-0827

Budget Avvikelse

Bokslut

Förändr.

2012

13-12%

jan-aug2013

jan-aug 2012

%

2013

2013

11981

11596

3,3

18 067

17 224

842

17 630

2,5

-73 283

-73 491

208

-70 077

4,6
4,3

-47 190

-45 391

4,0

-16 700

-16176

3,2

-26250

-26 247

-4

-25166

-9 541

6,5

-15 736

-15512

-224

•14 841

6,0

-8 011

-7 650

4,7

-12 072

•12 294

222

-11604

4,0

•12 315

-12 024

2,4

-19 224

•19438

214

-18 467

4,1
5,9

-10164

-2 359

-2 188

7,8

-3 610

-3 497

-113

-3 408

Verksamhetens nettokostnader

-37 568

-35 983

4,4

-58 826

-59 764

938

-55 855

5,3

Skatteintäkter

38 496

36 679

5,0

57 743

57 475

269

54 800

5,4

Generella statsbidrag

3 154

3 276

-3,7

4 730

4 992

-261

4 773

-0,9

Utjämningssystemet

-347

-54

-

-521

-605

84

-80

-

41302

39 901

3,5

61 953

61862

92

59 493

4,1

Avskrivningar

Summa samlade skatteintäkter

121

27

345,8

103

94

9

108

-4,9

Finansiella kostnader

-2 508

-975

157,1

-2 930

-1667

-1263

-1 763

66,3

Finansnetto

-2 387

-948

151,7

-2 827

-1573

-1254

-1654

70,9

1348

2 969

-54,6

300

525

-225

1984

-84,9

Resultat

1348

2 969

300

525

RIPS-ränta /Räntekostnad pensionerbolag

1564

Finansiella intäkter

Resultat

Resultat enligt balanskrav

Reavinster

369

-301

-74

-309

-216

2 611

2 896

1555

-2 100

Reserverat eget kapital
Resultat enligt balanskrav

5.1.1

1984

1564

525

Intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 11981 (11596) miljoner kronor vilket
är 385 miljoner kronor, 3,3 procent, högre än för samma period 2012.
Prognosen för verksamhetens intäkter är 18 067 miljoner kronor vilket är
2,5 procent högre än 2012 och 842 miljoner kronor högre än budget.
AFA Försäkrings styrelse har beslutat om återbetalning av premier för åren
2005 och 2006 på totalt 529 miljoner kronor vilket ingår i intäkterna per
augusti månad. I föregående års delårsrapport ingick likaså intäkter för
återbetalning för AFA Försäkring för åren 2007 och 2008 på motsvarande
560 miljoner kronor.
Periodens resenärsavgifter har minskat med 124 miljoner kronor, 2,8 procent, jämfört med 2012. Samtidigt har genomsnittligt antal påstigande ökat
med 3,4 procent jämfört med föregående år.
Minskningen av resenärsavgifter beror delvis på den förändrade rutinen vid
köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land samt lägre intäkter för
remsa/Reskassa till följd av förändrade redovisningsprinciper. Alternativet
att redovisa försäljningen av Reskassa som intäkt vid försäljningstillfället
utreds av trafiknämnden. Utfallet av detta kan påverka resultatet.
Intäkterna för resenärsavgifter inom kollektivtrafiken prognostiseras att
understiga budget med 416 miljoner kronor, huvudsaldigen SL-biljetter.
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Främsta förklaringen är ett för högt antagande i budgeten om resandeutveckling inom kollektivtrafiken på land. Dessutom förväntas intäkterna
bli lägre till följd av tidigare nämnda ändrade redovisningsrutiner för
Reskassa samt ändrade rutiner för köp av sms-biljettcr.
I intäkterna ingår realisationsvinster om 301 miljoner kronor där merparten härrör från försäljningen av Beckoniberga. Årets prognos uppgår till
309 miljoner kronor. Under 2012 uppgick realisationsvinsterna till totalt
216 miljoner kronor.
Specialdcstinerade bidrag har ökat med totalt 69 miljoner kronor vilket
framförallt beror på högre intäkter för Kömiljarden i samband med en
slutlig avräkning för 2012 vilken kvalificerade landstinget för ytterligare 45
miljoner kronor som utbetalats 2013. Stockholms läns landsting har under
perioden januari till augusti 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden
gällande mottagning. För behandling uppnåddes nivån under mars och
april månad men inte för resterande månader. Prognosen för Kömiljarden
under 2013 är 225 miljoner kronor jämfört med budgeterade 200 miljoner
kronor.
Mkr

Resultat Resultat
2013
2012
jan-aug jan-aug

Patientavgifter sjuk- och tandvård
Resenärsintä kter
Försäljning av p r i m ä r t j ä n s t e r l )
Hyresintäkter, f ö r s ä l j n . övriga

846
4 317

800
4 442

1 192

1074

tjänster, m a t e r i a l , varor
Statsbidrag och övriga bidrag
Övriga intäkter
varas/ jämförelsestörande
poster
Summa verksamhetens intäkter

2 434
1 734

2 324
1 533
1 423

1 459
529
11 9 8 1

560
11 596

Prognos
helår
aug

Budget
helår
2013

Avvikelse
prognos-

Resultat
helår

budget

2012

1 307
6 705
1 826

1 242
7 121
1 709

65
-416
116

6 709
1 730

3 687
2 708
1 834
529
18 067

3 631
2 497
1 025

56
211

3 522
2 445

809
529
842

1 977
570
17 630

17 224

1) Primärtjänster utgörs av såld hälso- och sjukvård, tandvård samt försäljning av övriga primärtjänster.

Skatteintäkter
De samlade skatteintäkterna, som består av de tre posterna skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, ökade under
perioden januari-augusti år 2013 med 1401 miljoner kronor eller motsvarande 3,5 procent jämfört med samma period förra året.
Mkr

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Utjämningssystemet
Summa samlade skatteintäkter

Utfall

Utfall

Förändr.

2013

2012

%

Förändr.

Bidrag

jan-aug

jan-aug

38 496

36 679

5,0

1 817

4,5

3 154

3 276

-3,7

-122

-0,3

^47

-54

548,6

-294

-0,7

41 302

39 901

3,5

1 401

3£

till %
förändr.

1 248
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Den första posten, skatteintäkterna, ökade med i 817 miljoner kronor under
perioden januari-augusti 2013 jämfört med samma period föregående år.
Ökningen förldaras främst av att det uppräknade skatteunderlaget ökade
med närmare 7 procent.
De redovisade generella statsbidragen minskade med 122 miljoner kronor
under perioden januari-augusti jämfört med samma period föregående år.
Den större delen av dessa bidrag utgörs av bidrag för läkemedelsförmånen,
som minskade med cirka 142 miljoner kronor. Dessutom ingår i de generella bidragen ett bidrag för minskad sjukfrånvaro, vilket har ökat med 20
miljoner kronor under innevarande år.
Utfallet av det kommunalekonomiska utjämningssystemet har försämrats
med 294 miljoner kronor perioden januari-augusti jämfört med förra året.
Det förklaras främst av att bidraget för kostnadsutjämning har minskat
med 145 miljoner kronor. Vidare har avgiften till inkomstutjämningen ökat
med 85 miljoner kronor och avgiften för regleringsposten med 64 miljoner
kronor.
De samlade skatteintäkterna för år 2013 prognostiseras till 61 953 miljoner
kronor. Jämfört med budget bedöms de samlade skatteintäkterna öka med
92 miljoner kronor. Ökningen är en sammanvägd effekt av de ingående
delarna: skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunalekonomisk
utjämning.
Mkr
Skatteintäkter
Generella statsbidrag

Prognos
2013
57 743
4 730
-521

Budget
2013
57 475
4 992

Förändr. Förändr.
%
269
0,5
-5,2

54 800
4 773
-80
59 493

6 1 953

-605
6 1 862

Förändring från föregående år, mkr
Förändring från föregående år, procent

2 460
4,1%

2 368
4,0%

1 529
2,6%

Skattesats

12,10

12,10

12,10

Utj ä mn i ngs s ys temet
Summa samlade skatteintäkter

-13,9

-261
84
92

Utfall Förändring
2012
PR/12%

0,1

Ökningen jämfört med budget av delposten Skatteintäkter förldaras främst
av att Sveriges Kommuner och Landsting har reviderat upp prognosen för
skatteunderlagstillväxten för år 2012.
Förklaringen till att de generella statsbidragen 2013 blir 262 miljoner kronor lägre än budget är främst att bidraget för läkemedelsförmånen beräknas bli cirka 185 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet för Utjämningssystemet blev 84 miljoner kronor bättre än vad som budgeterats
beroende på att kostnadsutjämningen gav ett betydligt högre överskott än i
budgetkalkylen.

5,4
-0,9
548,6
4,1
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Analys av osäkerheten i skatteintäktsprognosen
I prognosen för de samlade skatteintäkterna år 2013 på 61 953 miljoner
kronor ingår både poster som är definitiva och poster som är prognostiserade. I nuläget är fyra poster prognostiserade, prognos för avräkningslikvid år 2013, prognos för justeringspost 2012, bidrag för läkemedelsförmånen samt bidrag för minskad sjukfrånvaro 2013. Dessa poster prognostiseras sammantaget uppgå till 4 561 miljoner kronor. Den övervägande
delen av skatteintäkterna år 2013 är således fastställda.
Prognosen för avrakningslikviden år 2013 och prognosen för justeringsposten 2012 påverkas av hur skatteunderlaget i riket utvecklas år 2012 och
2013. Om skatteunderlagsutvecklingen skulle bli 0,1 procentenhet högre år
2012, det vill säga öka med 4,3 i stället för 4,2 procent, ökar skatteintäkterna 2013 med 86 miljoner kronor. Om skatteunderlaget skulle öka med
0,1 procentenhet mer än vad som antagits år 2013, det vill säga öka med 3,4
i stället för 3,3 procent, ökar skatteintäkterna 2013 med 44 miljoner kronor
(se tabellen nedan).
Känslighetsanalys

Nettoeffekt på

Vad i n n e b ä r en f ö r ä n d r i n g med 0,1

skatteintäkt

procentenhet f ö r s k a t t e i n t ä k t e r n a 2 0 1 3

2 0 1 3 , mkr

Skatteunderlag riket 2 0 1 2 , +0,1 %-enhet

86

Skatteunderlag riket 2 0 1 3 , +0,1 %-enhet

44

5.1.2

Kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden januari-augusti uppgick till 47190
(45 39i) miljoner kronor och är 4,0 procent högre än för motsvarande
period 2012. Prognosen för verksamhetens kostnader är 73 283 (70 077)
miljoner kronor, vilket är 4,6 procent högre än 2012 och 208 miljoner
kronor lägre än årets budget.
Mkr

Bemannings kostnader
Köpt hälso- och sjukvård samt
verksamhetsanknutna tjänster
Köpt trafik
Läkemedel
Övriga material och varor m.m.
Lämnade bidrag
Lokal- och fastighets kostnader,
hyra av anläggningstillgångar
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Summa verksamhetens
bruttokostnader

Resultat
2013
jan-aug
-16 700

Resultat
2012
jan-aug
-16 176

Prognos
helår
aug
-26 250

Budget Avvikelse
helår prognosbudget
2013
-26 247
-4

Resultat
helår
2012
-25 166

-10 164
-8 0 1 1
-4 007
-2 754
-1139

-9 5 4 1
-7 650
-4 2 1 1
-2 679
-1 048

-15 736
-12 072
-6 187
-4 322
-1 651

-15 512
-12 294
-6 384
-4 5 2 1
-1 653

-224
222
197
199
1

-14 8 4 1
- 1 1 604
-6 212
-4 322
- 1 373

- 1 445
-2 970
-47 190
-2 359

-1 339
-2 747
-45 3 9 1
-2 188

-2 420
-4 644
-73 283
-3 610

-2 309
-4 572
-73 4 9 1
-3 497

-111
-72
208
-113

-2
-4
-70
-3

-49 549

-47 579

-76 893

-76 988

95

233
327
077
408

-73 485
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Det är till stor del bemanningskostnaderna som driver kostnadsutvecklingen. De svarar för 35 procent av verksamhetens kostnader. För januariaugusti uppgick bemanningskostnaderna till 16 700 miljoner kronor, en
ökning med 524 miljoner kronor, 3,2 procent. För helåret 2013 prognostiseras bemanningskostnaden att öka med 4,3 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli i
nivå med budget. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,3 procent. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 1,0 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,3 procent. De största volymökningarna står
Stocldiolms läns sjukvårdsområde, Dandeiyds Sjuldius AB och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för medan Karolinska Universitetssjukhuset står för
den största minskningen.
Ersättningar för övertid och utförd jour- och beredskap har mellan åren
ökat med 62 miljoner kronor eller motsvarande cirka 13,1 procent. På
helårsbasis prognostiseras kostnaderna att öka med 4,0 procent jämfört
med 2012. Likaså har kostnaderna för timlön ökat med 6,3 procent jämfört
med motsvarande period föregående år.
I bemanningskostnaderna ingår inhyrd personal vilka har minskat med 4,8
procent jämfört med motsvarande period föregående år. På helårsbasis
föl-väntas kostnaden för inhyrd personal uppgå till 300 miljoner kronor
vilket motsvarar diygt 1 procent av de totala bemanningskostnaderna.
Föregående år uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 335 miljoner
kronor.
Kostnadsutveckling, procent
6,5
6,0

6,0
5,3

-X,

4,3

4,3

4,5

3,2

4,7

i
1

•

1
Bemanningskostnader

Köpt hälso-och sjukvård, tandvård

Budgeterad kostnadsutveckling

4

4,1

1 1

Köpt trafik

11 Periodens kostnadsutveckling

•

1 '°

»fl

övriga kostnader

• Prognostiserad kostnadsutveckling

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 10 164 miljoner kronor, en ökning med 6,5 procent. En förklaring till kostnadsökningen
mellan åren är förändrade vårdvolymer. Antalet läkarbesök prognostiseras
öka med 1,6 procent. En del av ökningen av läkarbesöken beror på fler en-
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heter och större möjligheter att snabbt få till ett besök i vården, bland annat
genom vårdvalet och art nya mottagningar har öppnat. Antalet vårdtillfällen
prognostiseras öka med 0,7 procent. Kostnaderna för köpt hälso- och
sjukvård prognostiseras att för helåret öka med 6,0 procent jämfört med
föregående år och bli 224 miljoner kronor, 1,4 procent, högre än budget.
Budgetavvikelsen förklaras av externt köpt geriatrik och somatisk specialistvård beroende på kostnadsökningar till följd av utökat vårdval inom
flera områden.
Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till 8011 miljoner kronor,
en ökning med 4,7 procent. Kostnadsökningen jämfört med 2012 beror på
helårseffekter av trafikförändringar till exempel pendeltåg till Arlanda och
Uppsala vilka genomfördes under 2012 samt indexuppräkning av tecknade
avtal. Prognosen för helåret visar en ökning med 4,0 procent jämfört med
föregående år. Prognosen är 222 miljoner kronor, 1,8 procent, lägre än
budget, vilket bland annat beror på att indexuppräkning av avtal bedöms
understiga budget, till stor del beroende på den allmänna prisutvecklingen.
Förhandlingarna beträffande trafikstarten för busstrafiken i Norrort beräknas resultera i lägre kostnader än beräknat. Dessutom kommer kostnaden
för biljettkontroller bli lägre beroende på ett nytt avtal. I trafikavtalen ingår
incitamentskostnader vilka beräknas understiga budget till följd av lägre
kvalitet än avtalat.
Avskrivningskostnader uppstår från den tidpunkt då investeringen tas i
drift. Det betyder att de stora pågående investeringarna inom kollektivtrafik
och hälso- och sjukvård, till exempel Nya Karolinska Solna ännu inte generar någon avskrivningskostnad.
Avskrivningskostnaderna uppgick per den sista augusti 2013 till 2 359 miljoner kronor och har ökat med 171 miljoner kronor, 7,8 procent, jämfört
med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade
avskrivningarna är 113 miljoner kronor högre än budget beroende på en för
låg budgetering i förhållande till färdigställda investeringar. Den prognostiserade ökningen jämfört med helår 2012 uppgår till 5,9 procent. Den
största delen av kostnadsökningen mellan åren beror på investeringar inom
kollektivtrafiken, till exempel upprustning av tunnelbanelinjen mellan
Gullmarsplan och Hagsätra som avslutades i början av 2013 till en total
kostnad på cirka 1,1 miljarder kronor. Dessutom har det gjorts delaktiveringar avseende de nya X6o-vagnarna till pendeltågstrafiken.

5.2

Finansiering

Stocldiolms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på upptagna lån för finansiering av investeringar. Koncernens likviditet uppgick
per den sista augusti till 3 086 miljoner kronor vilket är 2 468 miljoner
kronor lägre än vid årets början. Prognosen för 2013 visar på en likviditet
på 1324 miljoner kronor. Landstingets stora investeringar under året inne-
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bär att likviditeten successivt minskar. En viss förfinansiering av landstingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt.
Utöver egna likvida medel har Stocldiolms läns landsting avtalade lånelöften uppgående till cirka 12 274 miljoner kronor. Till detta tillkommer
checkräkningskrediter på 4 000 miljoner kronor som är outnyttjade per
den sista augusti.
Landstingsfullmäktige har fastställt en upplåningsram på 95 miljarder kronor. Den avser summan av samtliga avtalade låne- och kreditlöften, låneprogram och leasingförpliktelser samt checkräkningskrediter.
Landstingets räntebärande skulder var per den sista augusti 29 081 vilket är
en minskning med 1910 miljoner kronor jämfört med årets början. Detta
till följd av att likviditeten samtidigt har minskat. Beroende på lägre
investeringar än planerat har en större del av investeringarna kunnat
finansieras med egna likvida medel. Prognosen för räntebärande skulder
uppgår till 28 108 miljoner kronor vid årets utgång.

I den totala låneportföljen ingår leasingavtal för framförallt AB
Storstockholms Lokaltrafik. Av de nuvarande räntebärande skulderna på
cirka 29 miljarder kronor består cirka 39 procent av finansiell leasing och
29 procent av lån från Europeiska investeringsbanken. Därutöver stod
obligationsfinansiering för 28 procent och Patientförsäkringen LÖF för 4
procent.
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Enligt landstingets finanspolicy ska den genomsnittliga betalningsberedskapen uppgå till minst 21 dagar. Den genomsnittliga betalningsberedskapen under augusti var 93 dagar.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för landstingets låneportfölj var på
balansdagen 4,2 år vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. Detta ligger
inom det av landstingsfullmäktige fastställda intervallet för räntebindningstid mellan 2 och 5 år.
Förvaltningar och helägda bolag ska följa landstingets finanspolicy. Ett
avsteg från finanspolicyn i form av ett mindre förskott utan bankgaranti
uppkom 2013-08-01 och väntas vara avvecklat 2014-06-30. Berörd
verksamhet arbetar med att lösa frågan. Övriga enheter har rapporterat att
de följer finanspolicyn per den sista augusti.
Soliditetskravet för akutsjukhusen stipulerar en soliditet mellan 10 och 30
procent. De fem akutsjukhusen uppfyller soliditetskravet per 31 augusti
2013.
De av landstingsfullmäktige beslutade sanktionsreglerna, LS 0901-0012,
ska tillämpas om ett akutsjukhus förlust överstiger 50 procent av det egna
kapitalet. Avstämning av eget kapital i förhållande till sanktionsregeln ska
göras i delårsrapportering och årsbokslut. Akutsjukhusen uppfyller de
ekonomiska kraven per den 31 augusti 2013 och sanktionsregeln inträder
inte.

Fiiiansnctto
Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader och
uppgick till -2 387 miljoner kronor vilket är 1439 miljoner kronor sämre än
för motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot
2013 uppgår till -2 827 miljoner kronor vilket är 1 254 miljoner kronor
sämre än budgeterat.
Anledningen till den stora ökningen av de finansiella kostnaderna, på 1533
miljoner kronor jämfört med föregående år, är de ökade kostnaderna i samband med den sänkta diskonteringsräntan som tillämpas vid beräkning av
landstingens pensionsskuld. Dessa har ökat med 1564 miljoner kronor.
Samtidigt prognostiseras räntekostnader för lån och finansiell leasing till
att bli 284 miljoner kronor lägre än budget beroende dels på lägre investeringsvolymer under 2012 och 2013 och ett därmed reducerat lånebehov,
dels fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat.
De finansiella intäkterna uppgick till 121 miljoner kronor vilket var 94 miljoner kronor högre än för motsvarande period föregående år. Detta är
delvis en följd av överskottslikviditet hänförlig till att föl-finansiering av
landstingets investeringar anses vara av strategisk vikt, delvis en följd av
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förskjutningar i tiden av landstingets investeringar vilket påverkar likviditeten positivt.

5.3 Investeringar
Investeringsbudgeten för 2013 reviderades till följd av fullmäktiges beslut
den 19 mars 2013, Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna
LS 1302-0194,1202-0263, med 152 miljoner kronor med anledning av
bland annat tillagningskök och monteringsstål i bjälklag för medicinteknisk
utrustning. Budgeten uppgår till 16 129 miljoner kronor.
Utfall

Utfall

Prognos

Budget

Bokslut

2013

2012

2013

2013

2012

jan-aug

jan-aug

Vård inkl fastigheter (LFS)

1163

1 286

2 068

NKS

2 068

1371

3 382

3 443

Trafik

3 373

2 466

5 001

8 691

301

309

427

427

43
6 949

31
5 463

121

167
16 129

Mkr

Citybanan
Övrigt
Totala investeringar SLL-koncernen

10 999

3 402

Upparbetningsgrad %
2013

2012

%

%

34

50

2 563

60

47

4 328

39

49

317

71

75

74
9 389

26
43

13
47

2 106

Per den sista augusti uppgick investeringarna till 6 949 miljoner kronor
eller 43 procent av den budgeterade årsvolymen. Prognosen på 10 999
miljoner kronor innebär ett utfall som är 5 130 miljoner kronor lägre än
årsbudget. De större avvikelserna avser 3 701 miljoner kronor trafikinvesteringar samt 1334 miljoner kronor vårdens fastighets- och utrustningsinvesteringar.

Trafikens investeringar
Trafikens investeringar sträcker sig över samtliga trafikslag och periodens
utfall uppgick till 3 373 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad jämfört med årets budget på 39 procent. Motsvarande upparbetningsgrad vid delåret 2012 var 49 procent.
Trafiknämnden har vid sammanträdet den 1 oktober 2013 beslutat att
hemställa 0111 justering av 2013 års budget samt omfördelning till åren
2016-2018, LS 1310-1227.
Justeringen av 2013 års investeringsbudget sker genom överföring av det
beräknade överskottet på 3 701 miljoner kronor till koncernfinansiering,
där även Citybanan ingår. Investeringsbudgeten för kommande år
behandlas i samband med ordinarie budgetprocess.
Ett flertal stora investeringsprojekt som syftar till utbyggnad och modernisering av länets infrastruktur genomförs för närvarande. Arbetet med
utbyggnaden av Tvärbana Norr mot Solna fortskrider och beräknad tidpunkt för färdigställande är augusti 2014 med etappvis trafikstart till Solna
Centrum från oktober 2013. Första fordonet levererades i början på maj
2013. En förstudie av tunnelbana till Nacka pågår och beräknas vara
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färdigställd i slutet av 2013. Vidare byggnationen av Spårväg City till
Ropsten påbörjas under 2013 och Lidingöbanan stängdes den 21 juni 2013
för renovering. Arbetet med att sätta upp spårnära bullerskärmar
påbörjades på Saltsjöbanan och Roslagsbanan.
För fartyget Skärgården genomfördes upphandlingen av renovering och
arbeten startar under hösten 2013. Uppgradering av Djurgårdsfärjor fortsätter. Bygget av den nya terminalanläggningen vid Allmänna Gränd upphandlades och byggstart sker i slutet av september 2013.
Investeringsverksamheten påverkas av planfrågor, överklaganden av upphandlingar, ändrade tidsplaner för fordonsleveranser med mera. Budgeten
2013 utökades med 1,5 miljarder kronor till följd av att beslutade investeringsvolymer flyttades från 2012 till 2013. Under framtagandet av förslaget
till investeringsbudget 2014-2018 gjordes en översyn av 2013 års investeringsverksamhet och en ny bedömning av medelsbehovet togs fram. Övriga
större avvikelser där prognosen är lägre än budget avser:
Mkr

Avvikelse
mot budget

Bussdepåer

222

Röda linjen

925

Spårväg City
Tvärbana Norr Solnagrenen

513

Program Spårdepåer

375

347

Avvikelsen för bussdepåer förldaras av långsammare produktion i Fredriksdal till följd av rådande markförhållanden. Tunnelbanans Röda linje
påverkades av försenad byggstart av Norsborgsdepån till följd av att entreprenaden överklagades till förvaltningsrätten samt att leveransen av
signalsäkerhetssystemet försenades. Avvikelserna för Spårväg City och
program Spårdepåer avser en ny bedömning av medelsbehovet för 2013.
För Tvärbana Norr mot Solna sänks slutkostnadsprognosen på grund av
lägre utfall avseende risker.
Prognosen för Citybanan är i nivå med budgeten. Citybanan byggs av
Trafikverket. I projektet ingår dock två nya stationer, Odenplan och City,
vilka kommer att ansluta till tunnelbanestationerna Odenplan och Tcentralen. Stationerna finansieras och kommer att ägas av Stocldiolms läns
landsting.

Vårdens investeringar
Investeringar inom vården består dels av investeringar i fastigheter som redovisas inom ramen för landstingsfastigheter Stocldiolm och dels av investeringar i utrustning och inventarier hos respektive vårdproducent.
Per den sista augusti uppgick investeringarna till 1163 miljoner kronor,
varav 762 miljoner kronor avsåg fastigheter. Detta ger en upparbetnings-
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grad på 56 procent jämfört med årets prognos, att jämföra med 61 procent
vid samma tid föregående år jämfört med helårsutfallet.
Prognosen är 1334 miljoner kronor lägre än årsbudgeten, 3 402 miljoner
kronor. Avvikelsen avser främst investeringar i fastigheter inom landstingsfastigheter Stocldiolm, 1 283 miljoner kronor, med anledning av senarelagda och uteblivna ospecificerade objekt, det vill säga objekt med en total
utgift under 100 miljoner kronor, som påverkas och samplaneras med de
strategiska investeringarna. Även de specificerade objekten, det vill säga
objekt med en total utgift över 100 miljoner kronor, prognostiseras falla ut
lägre än budgeterat. Anledningen till detta är senareläggning till följd av
längre planeringsprocesser samt samordning med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidens Hälso- och Sjukvård. Vårdproducenternas investeringar i maskiner och inventarier prognostiseras bli 51
miljoner kronor lägre än budgeterade 717 miljoner kronor. Detta främst till
följd av att Södersjukhuset AB planerar att inte nyttja det beslutade
investeringsutrymmet fullt ut.
De största pågående objekten inom vårdens fastigheter är teknisk upprustning av byggnad 01 vid Löwenströmska sjukhuset, rivning och uppförande av nytt garage vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge,
om- och nybyggnation av akuten vid Sankt Görans sjuldius samt ombyggnation till vårdavdelningar i byggnad 25 vid Södersjukhuset. Ett antal
objekt pågår avseende nybyggnation och uppgradering av reservkraft och
kraftförsörjning vid Södersjukhuset och S:t Görans sjuldius. Motsvarande
objekt avslutas vid Dandeiyds Sjuldius under 2013, vilket kommer att innebära en slutreglering av utgifterna, utgiftsprognosen för objektet beräknas
att bli 8 miljoner kronor mer än budgeterade 275 miljoner kronor.
Merparten av vårdens investeringar i utrustning och inventarier utgörs av
crsättningsinvesteringar. Av de större investeringarna inom utrustningar
och inventarier kan nämnas operationsroboten till Urologiska kliniken vid
Karolinska Universitetssjukhuset, två MR-utrustningar till Onkologiska
kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset samt utrustning till
AKM/prekliniskt laboratorium i Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Nya Karolinska Solna
Nya Karolinska Solna är under de kommande åren Stocldiolms läns landstings största enskilda investeringsprojekt. Nedan redovisas de totala investeringsutgifterna och kostnaderna för projektet från projektstarten till
augusti månads utgång 2013.
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Investerings utgifter, Mkr

Byggnation
Levererad byggnad
Pågående nybyggnad i SLL:s regi
Pågående nybyggnad enl. OPS-avtal
Totalt byggnad
Konst
Utrustning
IT och kommunikationsteknik
Medicinskteknisk utrustning
Inredning
Övrigt
Totalt utrustning
Summa investeringar

Totalt
utfall

Ack utfall Ack utfall
till och med
2013
2012
jan-aug

Prognos
helår
2013

LS 1306-0827

Budget
helår
2013

Avvikelse
prognosbudget

381
525
5 803
6 709

0
187
1 833
2 021

381
713
7 636
8 729

0
413
2 769
3 182

0
427
2 638
3 065

0
13
-131
-118

3

1

5

3

8

5

40
19
0
0
58

7
37
1
0
45

47
55
1
0
104

64
50
3
80
197

184
107
0
80
370

120
57
-3
0
174

6 770

2 067

8 838

3 382

3 443

-60

Byggandet av den nya sjukhusanläggningen pågår för fullt och projektets
tidsplan håller såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Prognosawikelsen mot
årets budget för pågående nybyggnation enligt OPS-avtalet beror på en
förskjutning i betalningsplanen med anledning av senareläggningen av
teknikbyggnaden som påverkat åren 2012 och 2013. Under 2012 var utgifterna lägre än planerat vilka nu kommer under 2013. Den totala utgiften för
att uppföra Nya Karolinska Solna enligt projektavtalet har inte förändrats
och innebär inte heller några förändringar av projektets färdigställande.
Under 2013 har landstingsfullmäktige fattat beslut om ett antal ändringar
och tilläggsarbeten, så kallade tilläggsavtal till OPS-avtalet. Detta innebär
att budgeten för 2013 har justerats med 152 miljoner kronor. Inom nybyggnation i Stocldiolms läns landstings regi har det tillkommit byggnadsinventarier för att möjliggöra installation av medicinteknisk utrustning
samt en anslutningsavgift för media (värme, vatten och avlopp) till den nya
anläggningen.

6. Verksamhet
Landstingsfullmäktige fattar beslut av övergripande och principiell karaktär
för mål, inriktning, omfattning och kvalitet för landstingets olika verksamheter. Landstingsstyrelsen leder och samordnar arbetet. Den främsta uppgiften för landstingets verksamhet är att se till att invånarna i länet har tillgång till en bra och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
Verksamheten inom landstinget är mycket bred och innefattar därutöver
även verksamhet som till exempel arbetar för den regionala utvecklingen,
som värnar om invånarnas möjlighet till opartiskt stöd i frågor som rör
hälso- och sjukvården samt verksamhet som bidrar till att stimulera och
utveckla länets kultur- och föreningsliv. I detta avsnitt behandlas de övergripande nämnderna och styrelserna.
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6.1

Prioriterade områden

I budget 2013 fastställdes ett antal lång- respektive kortsiktiga mål. Utöver
detta fastställdes ett antal prioriterade områden som ska finnas i fokus
under året. Det strategiska arbetet inom dessa områden ska bidra till att
uppnå de övergripande målen.

6.1.1

Stolta medarbetare

Arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning inom
landstinget slutfördes under det första halvåret 2013. Landstinget har
gemensamma riktlinjer för att stärka befintliga chefers förmåga att leda
verksamhet och medarbetare.
Även arbetet med att ta fram ledarkriterier för chefer har slutförts under
våren. Landstingets ledarkriterier beskriver ett önskvärt chef- och ledarskap. Ledarkriterierna ligger till grund vid rekrytering av chefer, identifiering av kandidater till chefsförsörjningsprogram och för feedback på chefers
ledarskap.
Inom ramen för Framtidsplan för hälso-och sjukvården pågår ett antal projekt i syfte att säkra kompetensförsörjningen samt få bättre planeringsunderlag, styrning och kvalitet. Införandet av landstingets gemensamma
modell för kompetensplanering, KOLL, har fortsatt och cirka 25 verksamheter är nu i införandeskede eller förvaltning.
Ungdomar är en viktig målgrupp för landstingets framtida kompetensförsörjning, därför erbjuder landstingets verksamheter prao och sommarjobb för unga. Målet att erbjuda 1 000 ungdomar sommarjobb 2013
uppnåddes inte på grund av svårigheter att få fram tillräcldigt antal platser.
Ett antal auskultations- och praktikplatser har erhållits för personer med
utländsk vårdutbildning utanför EU/EES-området, varav cirka 70 procent
utgörs av specialistläkare som gör eller gjort provtjänstgöring inför svensk
legitimation.
Upphandling pågår under 2013 av tre utbildningar till specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, intensivvård
samt operationssjukvård. Totalt finns 76 utbildningsplatser och utbildningslön kommer att utgå.
Projektet Akademiska ambulansen pågår under 2013. Ansökan pågår till
Yrkeshögskolemyndigheten om att Stockholm skall få arrangera utbildning
för ambulanssjukvårdare. Denna utbildning ska kopplas till den Akademiska ambulansen.
Ai-betsmiljöns betydelse för säkerhetskulturen är ett prioriterat område. För
att öka användningen av sticksäkra produkter och förebygga stick- och
skärskador inleddes en kampanj i mars. Målet är att uppnå landstingets
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nollvision, vilken innebär att inga stick- och skärskador ska förekomma
inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Flera sjukhus har genomfört
aktiviteter på detta tema.
En kartläggning av sjukfrånvarons utveckling har genomförts vid två sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södertälje Sjuldius AB. Syftet har
varit att identifiera framgångsfaktorer som kan bidra till att förebygga
arbetsrelaterad ohälsa med fokus på kvinnor. Resultatet visar att sjuldiusen
bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete, men för att uppnå landstingets
mål att reducera kvinnors sjukfrånvaro behövs fler fördjupade undersökningar och riktade satsningar för vissa yrkesgrupper.
Efter att upphandlingen av företagshälsovård blev klar i juni har ett landstingsövergripande avtal tecknats med Feelgood Företagshälsa AB. Avtalet
gäller i januari 2014 - 31 december 2016 med möjlighet till förlängning med
två år samt ytterligare ett år.
I enlighet med målet att förebygga ohälsa och minska den genomsnittliga
sjukfrånvaron, med fokus på kvinnor, har landstingsstyrelsen beslutat att
en särskild satsning för att förbättra och utveckla arbetsmiljön inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter ska göras under perioden 20142016. Satsningen omfattar 150 miljoner kronor och syftar till att skapa en
förbättrad arbetsmiljö under de ombyggnationer som krävs i enlighet med
Framtidsplan för hälso- och sjukvården samt till att vidareutveckla landstingets samlade arbetsmiljöarbete. En projektledare har anställts vid SLL
Personal och utbildning och planering av projektet pågår. Satsningen ska
utvärderas i samverkan med Centrum för Arbets- och miljömedicin.
Tre utbildningar för jämlikhet och jämställdhet för chefer respektive handläggare genomfördes första halvåret 2013. Under våren har en webbaserad
Hbt-utbildning tagits fram i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
För att stärka en inkluderande arbetsmarknad i länet fortsätter under 2013
samarbetet med åtta andra arbetsgivare i länet.
Ett transkulturellt projekt har startat för medarbetare inom mångkulturell
vård vid Åkalla akademiska vårdcentral. Syftet är att ta fram en modell för
interprofessionell kompetensutveckling genom att de anställda använder
varandra som resurser för kompetensutveckling.
De centrala kollektivavtalen mellan de fackliga organisationerna och
Sveriges Kommuner och Landsting förhandlas fortlöpande och det är viktigt att dessa får en sådan utformning att de stöder de mål som landstinget
satt upp för det lönepolitiska arbetet. Under den senaste avtalsrörelsen har
fler lönekollektivavtal konstruerats som rena processavtal, där det inte
finns något garanterat utfall. Dessa avtal ger en större möjlighet att tillsam-
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mans med chefer/medarbetare och fackliga organisationer mer förutsättningslöst diskutera en lokal lönebildning.
Arbetet med att utveckla kollektivavtalen så att de stöder landstingets lönepolitik kommer att fortsätta och fördjupas. En belöningsmodell för medarbetare i vården, som gynnar såväl det enskilda sjukhuset som den samlade hälso- och sjukvården, ska tas fram och det allmänna lönepolitiska
arbetet bör utformas för att stödja en sådan modell.

6.1.2

Allas lika värde och behandling

Jämställdhctsarbetet omfattar alla landstingets verksamheter, både ur ett
medborgar- och ur ett arbetsgivarperspektiv. CEMR-deldarationen, Council
of European Municipalities and Regions, och den tillhörande handlingsplanen ligger till grund för landstingets jämställdhetsarbete.
Karolinska Universitetssjukhuset deltar i ett internationellt forskningsprojekt med syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa bland läkare på
universitetssjukhus, HOUPE-studien, Health and Organisation among
University Hospital Physicians in Europé. Den första undersökningen av
läkares hälsa gjordes via enkäter 2005 och en uppföljande enkätstudie
gjordes 2012. Det som framkom 2005 var bland annat att läkare upplever
att de är starkt utsatta för stress och diskuterar sällan arbetsmiljö, utbrändhet, mobbning och jämställdhet. Ett första resultat 2012 visar på Karolinska
Universitetssjukhuset att där det har förändrats har det förändrats till det
bättre, men analyserna pågår. Det återstår framför allt analyser och jämförelser mellan länderna. Under första halvåret 2013 har resurser avsatts
för att arbeta med bland annat dessa analyser.
En fristående systerstudie till HOUPE är HOPGOC-studien, Health
Organization in Psychiatry, Geriatrics and Outpatient Care, pågår inom
Stockholms läns sjukvårdsområde för att identifiera faktorer som bidrar till
förbättrad hälsa bland läkare inom allmänmedicin, psykiatri och geriatrik.
Under januari 2013 skickades en enkät ut till alla läkare inom sjukvårdsområdet. För närvarande genomförs analyser med fokus på genus och
nationalitet. Resultaten ska därefter diskuteras i fokusgrupper, med start
hösten 2013.

6.1.3

Egenägda vårdproducenter

En översyn av bolagsordningar, ägardirektiv och reglementen har genomförts med anledning av lagändringar och behandlades av landstingsfullmäktige i juni. I detta ingår en komplettering av de generella ägardirektiven, som berör framtidens hälso- och Sjukvård,
Samtliga styrdokument för landstingets bolag har samlats på sll.se som ett
första steg i att utveckla informationen kring ägarstyrningsfrågor. Den uppföljning som sker via respektive styrelseordförande och verkställande
direktörs dialog med produktionsutskottet fungerar väl. Likaså de underlag
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som tas fram inför respektive dialog. Dialogerna har kompletterats ytterligare, bland annat omkring internkontroll.
En ny form av seminarium för hälso- och sjukvårdens bolag, inidusive
angränsande bolag har planerats och genomförs i slutet av september.
Mer omfattande underlag har tagits fram vid rekrytering av nya styrelseordförande och ledamöter. Introduktionen av nya styrelseordförande har
förbättrats.
Behovsanpassad utbildning för nya styrelseordförande och nya ledamöter
kommer att genomföras under den kommande perioden. Former för en
fortlöpande översyn av specifika ägardirektiv i dialog med respektive
styrelse kommer att utarbetas.
Kopplat till de tidigare nämnda lagkraven kommer anvisningar för bolagsstyrningsrapporten att ses över och kompletteras. Vidare ställs nya krav på
uppföljningen av bolag, vilket kommer att ske i anslutning till årsbokslutet.

6.1.4

Regional utvecklingsplan

Den årliga uppföljningen av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har förberetts under våren. De två strategier som
årets uppföljning fokuserar på är Säkra värden och Stärk sammanhållningen. Under 2013 har ett arbete inletts för att aktualitetsbedöma RUFS
2010. Hittills har en omvärldsanalys och en SWOT-analys genomförts för
att bedöma den nuvarande planens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Parallellt med att en aktualitetsbedömning av RUFS 2010 har inletts så
fortgår genomförandet av planen. Ett handlingsprogram för att utveckla
regionala stadskärnor antogs våren 2013. En slutrapport för handlingsprogrammet Energi och klimat har godkänts av Tillväxt- och regionplaneringsutskottet under våren 2013. Inom frågor som rör transporter och
infrastruktur har SLL Tillväxt, miljö och regionplanering deltagit i ett flertal
arbetsgrupper som rör länsplan respektive nationell plan för transportsystemet. Förslag är nu ute på remiss.
Samarbetet mellan länen i östra Mellansverige, ÖMS, sker med utgångspunkt i RUFS 2010 och övriga läns regionala utvecklingsstrategier. Under
våren har två publikationer tagits fram: Nedbrutna framskrivningar
och
En ny ekonomisk geografi.
I januari publicerades förstudien om hållbar urban utveckling och verktyget
Det urbana spelet. Länsstyrelsen har använt rapporten för återrapportering
till regeringen inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet.
Processen med att utforma de kommande EU-programmen intensifierades
under det första halvåret och Internationella funktionen medverkar i olika
arbetsgrupper i syfte att tillvarata landstingets och regionens intressen.
Stöd till politisk representation i så kallad Joint Programming Committé,
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den politiska nivån i programmeringsprocessen, har varit en viktig del i
arbetet.
Genom medlemskapet i Conference of Peripheral and Maritime Regions,
CPMR, kan landstinget bevaka regionens intressen inom de områden som
organisationen arbetar för. Landstinget har representanter i Ostersjökommissionens styrelse samt en arbetsgrupp för maritima frågor.
Uppföljningen av RUFS 2010 ska slutföras och presenteras under hösten. I
och med årets uppföljning har samtliga sex strategier i RUFS 2010 följts
upp. Den årliga samlingskonferensen genomförs den 26 november på
Södertörns högskola, i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 går under hösten in i ett intensivt skede
som bland annat innefattar en bred remiss till kommuner och aktörer i
regionen.
Stocldiolms läns landsting som regionplaneorgan fick under 2012 i uppdrag
av regeringen att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder.
Arbete kopplat till regeringsuppdraget fortsätter under 2013 med en studie
som kan fördjupa och sprida kunskap 0111 hur det befintliga bostadsbeståndet kan användas så att det bättre motsvarar efterfrågan.
När det gäller samarbetet mellan länen i östra Mellansverige, ÖMS, pågår
nu ett arbete kring "Vad betyder ÖMS?". En ny styrgrupp med direktörer
från regionala utvecklingsorgan har bildats för att bland annat ta fram
bättre gemensamma kunskapsunderlag för planering och tillväxt i östra
Mellansverige.
Under början av hösten kommer en rapport om landstingets samlade roll
för regionens tillväxt. Med den som bas ska aktiviteter genomföras under
hösten/vintern för att sprida kunskapen internt i landstinget - det är viktigt
att chefer får ytterligare kunskap om detta perspektiv på verksamheten, så
att landstinget som helhet kan bidra ännu bättre till regionens tillväxt.
Handlingsprogram Kunskapsregion Stocldiolm: Landstinget går in i arbetet
med Studbomässan 2017 (en bomässa för studentbostäder där en förutsättning är ökat utbud), samt fortsätter det mer övergripande arbetet med
Studentbostadsgruppen.
Handlingsprogrammet Mångfaldsorientering: Under hösten fortlöper arbetet med att dels nå ut till fler företag/organisationer, dels fördjupa samarbetet med andra mångfaldsfora, bland annat Diversity Charter (där landstinget är medlem). Tillsammans med länsstyrelsen och Kommunförbundet
Stocldiolms Län planeras en konferens om urbant utvecklingsarbete och
stärkt sammanhållning. En ESF-ansökan (Europeiska socialfonden i
Sverige) för en förstudie med inriktning på ett strategiskt regionalt utvecklingsprojekt kommer att lämnas in i slutet av september av länsstyrelsen.
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Det löpande arbetet med befolkningsprognoser kommer under hösten att
presenteras med ett större seminarium med fokus på migration, tillväxten
av barn och barnfamiljernas betydelse för tillväxten.
EU:s nästa programperiod gäller 2014 - 2020. Program och fonder antas
försenas cirka 6 månader till följd av att EU:s budgetförhandlingar dragit ut
på tiden. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering står för flera av landstingets engagemang i olika EU-program och förberedelserna fortsätter.

6.1.5

Forskning o ch regional utveckling i världsldass

Stockholms läns landstings engagemang i forskning, utveckling och innovation syftar både till att ge invånarna tillgång till en hälso- och sjukvård i
ständig förbättring och att skapa förutsättningar för en stabil tillväxt i
regionen. Landstingets ambitioner finns fastslagna i FoUU-strategin och
Budget 2013. Stor vikt läggs vid patientnära forskning, att forskningens
resultat kommer hälso- och sjukvården till del samt ökad forskning om de
stora folkhälsosjukdomarna. Samarbetet med universitet, högskolor och
näringslivet är viktigt för en fortsatt utveckling.
Under året har samarbetet mellan Karolinska Institutet och landstinget
stärkts ytterligare bland annat genom Projekt 4D. Det är ett samverkansprojekt som bland annat ska leda till att forskningsresultat snabbare omsätts till nya behandlingar för patienter. De diagnoser som ingår är artrit
(ledinflammation), bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Samarbetet
med Kungliga Tekniska Högskolan har strukturerats och stärkts. Utlysning
av gemensamma forskningsmedel för att stärka forskningen i gränsytan
mellan medicin och teknik har genomförts. Minst ett fyrtiotal ansökningar
har inkommit.
För att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling och för att
höja vårdens kvalitet inom primärvården har konceptet Akademiska vårdcentraler utvecklats. I första fasen stärktes utbildning och forskningsförutsättningar för fyra vårdcentraler som utgör knutpunkter i länet. Ett antal
nya Akademiska vårdcentraler håller på att etableras.

FoUU inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård
En stark forskningsinfrastruktur är grunden för att utveckla, behålla och
stärka FoUU på den nya vårdmarknaden. För att underlätta kopplingen
mellan olika typer av data har en tjänsteplattform utvecklats och den
kommer att införas under hösten 2013. Den kommer att underlätta informationsöverföring mellan olika journalsystem samt integration med
forskningens resultat. Utveckling av en regional biobank, gemensam för
landstinget och Karolinska Institutet, är en annan viktig kommande
infrastruktur. Arbetet pågår med ambitionen att registrera och fastställa en
regional biobank den 1 januari 2014.
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Innovationsfrågorna har under året fått ökat fokus genom tillsättningen av
Idérådet som bedömer och stöder idéer till nya tjänster som kan främja
hälso- och sjukvårdens utveckling och förbättring.
En ambition som är fastställd i FoUU-strategin är ett ökat samarbete med
näringslivet. Detta har också skett genom bland annat Projekt 4D som
öppnar möjligheter för konkreta och konkurrensneutrala projekt.
Ar-betet fortsätter med särskilt fokus på utvecklingen av Framtidsplanen för
hälso- och sjukvård, planering av verksamhetsinnehållet på Nya Karolinska
Solna, regional biobank, informatik och ett icke-exkluderande och konkurrensneutralt samarbete med näringslivet. Ett öppet och starkt innovationsklimat är en förutsättning för en positiv utveckling.

6.1.6

Informationssäkerhet och strategiska IT-frågor

Arbetet med att utveckla landstingets styrfunktioner sker kontinuerligt.
Under 2013 har landstingets ledningssystem för informationssäkerhet
byggts om. En metod för systematiskt informationssäkerhetsarbete har
utvecklats och arbetet med en verksamhetsstöd^ ande tjänst för informationssäkerhet pågår. I mars fattade landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen beslut om ny policy och nya riktlinjer. Tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet inom vården arbetas för närvarande fram.
Att öka medarbetarnas kunskap om säker informationshantering är ett
prioriterat område. Arbetet med att ta fram en ny e-utbildning och göra den
tillgänglig i landstingets nya lärplattform Lärtorget pågår för fullt. Det
juridiska stödet avseende informationssäkerhet kommer att stärkas
successivt. 2013 års riskanalys kommer att genomföras mot slutet av året.
Arbetet med att etablera en effektiv och verksamhetsnära förvaltningsstyrning av sjukvårdens verksamhetssystem har fortsatt och den övergripande modellen är fastställd i Rådet för Samordning och styrning av
strategisk IT, RSIT, och bemanning av de olika rollerna pågår. Strategin för
eHälsa och strategisk IT godkändes i rådet i maj. Nästa steg, att tillsätta
resurser för programarbetet som beskrivs i strategin samt i budget 2014,
har fortsatt enligt plan.
Inom SLL IT har kund- och leveransteam etablerats i syfte att bygga en
tätare, öppnare och mer förtroendefull relation genom hela kedjan (SLL IT,
verksamheternas IT-funktioner och IT-brukarna) samt att få en tydligare
kontroll och redovisning av intäkter och kostnader. Arbetet ska underlätta
en förflyttning från kundspecifika lösningar/tjänster till paketerade standardtjänster. Arbetet med att konkretisera SLL IT:s framtida inriktning
sker löpande under hösten.
Under hösten kommer arbetet med att införa plattformen Windows 7 att
intensifieras. Projektet förväntas pågå till juni 2014. För att hantera de
nätuppgraderingar som krävs för införandet av Windows 7 och för att
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uppgradera klienterna har ett projekt startat som förväntas pågå till mars
2014. Nätuppgraderingarna berör framförallt Södersjukhuset AB och
Dandeiyds Sjuldius AB men även Karolinska Universitetssjukhuset.

6.1.7

Nya Karolinska Solna

Linjeorganisation och ansvarsfördelning ska utvecklas och förtydligas för
hantering av strategiska fastighetsfrågor och investeringar, såsom planering
av byggnader som har strategisk betydelse för Nya Karolinska Solnas nya
sjukhusområde.
Under året har SLL Ekonomi och finans arbetat vidare med utbildningsinsatser kopplat till den nya investeringsstrategin samt utvecklat information i ckononiihandboken på intranätet där styrande dokument, anvisningar, rutiner och mallar samlats.
En ny organisationsstruktur för hantering av strategiska fastighetsfrågor
och investeringar har beslutats under våren. Sex nya befattningar har
tillsatts och en sjunde är under rekrytering.
Inom NKS-projektet har delprojekten IKT (informations- och kommunikationsteknik) och MT (Medicinteknisk utrustning) resurssatts och upphandlingsarbetet fortskrider i enlighet med upprättad plan. Även delprojekt Lös
inredning fortskrider enligt plan och projekteringen har påbörjats. Upphandlingsarbetet för IKT och MT kommer att fortsätta resten av året och
nästa år.
Under hösten kommer en upphandling av medicinska gaser att genomföras
och en upphandlingsplan att tas fram för lös inredning.

6.1.8

Miljöutmaning 2016

Landstinget minskar klimatpåverkan från transporter, energi, medicinska
gaser och livsmedel. Under 2013 fortsatte energistrategiarbetet, för fastigheter och transporter, där bland annat en stor energikartläggning ingår.
Trafikförvaltningen och Locum AB genomför åtgärder för att minska
energianvändningen i landstingets lokaler. Trafikförvaltningens utredning,
om laddhybriddrift för kollektivtrafik till sjöss, avslutades i juni. Studien
visar att tekniken är intressant för viss trafik. Andelen miljöbussar fortsätter att öka och trafikförvaltningen arbetar för att säkra tillgången till
biogas även på längre sikt. Under våren slutförde landstinget en utredning
om destruktion av klimatpåverkande anestesigaser. Idag fmns inte någon
teknisk lösning på marknaden, men rapporten visar flera alternativ som ska
utredas vidare. I början av 2013 avslutades en nulägesanalys avseende
klimatpåverkan från patientmat på sjuldiusen.
Landstinget ska bli mer resurseffektivt. Landstinget ska tillämpa kretsloppstänkande och minimera avfallsmängderna. Arbetet ska understödjas
av en avfallsminimeringsplan för landstinget, baserad på olika studier som
genomfördes 2012-2013. Beträffande matavfallsinsamling bedömer Locum
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AB att logistiken bör vara löst för 10 av 30 fastigheter innan årets slut.
Våren 2013 tog landstingsdirektören beslut om att förvaltningen ska ta
fram en strategi för "grön IT" och arbetet inleds hösten 2013.
Landstingets miljöarbete är också hälsofrämjande genom minskade utsläpp
av luftföroreningar och genom att förebygga hälsorisker med kemikalier.
Kemikalieintensiva verksamheter arbetar utifrån landstingets utfasningslista för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
Landstingets vårdverksamheter arbetar för att minska miljöpåverkan från
läkemedel och arbetet samordnas i en övergripande miljöhandlingsplan för
läkemedel. Även hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomförde 2013 flera
aktiviteter för att mimmera läkemedels miljöstörande effekter. Ett annat
arbete som hälso- och sjukvårdsförvaltningen driver 2013, tillsammans
med landstingsstyrelsens förvaltning, syftar till att ta fram miljönyckeltal
som ska användas som nya krav i avtalen med akutsjukhusen.
Våren 2013 instiftade landstinget ett miljöpris, som ska uppmärksamma
goda exempel. För att behålla kunskap och engagemang genomför landstinget miljöutbildningar och seminarier, som även riktar sig till privata
entreprenörer. Under 2013 vidareutvecklades landstingets webbaserade
miljöutbildning med en anpassad modul kring läkemedel. Landstingsfullmäktige beslutade i september om en regional miljöstrategi för vatten
och nu påbörjas ett arbete med att utveckla mål och indikatorer för att följa
upp strategin.

6.1.9

Skärgård

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering har arbetat inom ramen för skärgårdsstrategin tillsammans med andra skärgårdsaktörer i syfte att stärka
skärgården som besöksmål och förlänga säsongen.
Landstingets skärgårdspolitiska program utvärderas under senhösten/vintern.

6.2 Landstingsstyrelsen
Resultatet per sista augusti uppgår till 139 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 138 miljoner kronor. Motsvarande
period 2012 var resultatet 61 miljoner kronor. Avvikelsen mot periodiserad
budget förklaras bland annat av lägre kostnader för konsulttjänster, administration, inhyrd personal samt lägre kostnader i samband med upphandling av medicinteknisk utrustning och informations- och kommunikationsteknik till Nya Karolinska Solna. Detta till följd av ändrad gränsdragning
kring vilka utgifter som hanteras som en investeringsutgift. Därutöver
avviker förvaltningens personalkostnader och kostnaderna för lämnade
bidrag positivt. Landstingsstyrelsens förvaltning har högre intäkter för
bland annat statsbidrag än beräknat vilket har bidragit positivt.
Helårsprognosen förbättrades i samband med augustirapporteringen till 64
miljoner kronor att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Det beräknade
överskottet härleds till stor del till lägre kostnader för de pågående upp-
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handlingsprojekten för Nya Karolinska Solnas räkning. Resterande del
beror bland annat på en generellt lägre kostnadsbild samt förskjutning i
tiden av utbildningskostnader kopplat till Forsknings-, Utvecklings- och
Utbildningsverksamheten.
Mkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Resultat

Resultat

Prognos

Budget

Avvikelse

Resultat

2013

2012

helår

helår

prognos-

helår

jan-aug

jan-aug

aug

2013

budget

2012

2 349

2 177

3 160

3 460

-1

3 276

-2 125

-2 058

-3 263

-3 301

38

-3 110

Summa verksamhetens nettokostnader

224

119

197

159

37

166

Avskrivningar

-69

-58

-111

-134

23

-90

Finansnetto

-16

0

-22

-25

4

-2

Resultat

139

61

64

0

64
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Sett till funktionsområden är det Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, inkluderat Nya Karolinska Solna, som står för stor del av den
positiva avvikelsen mot periodens budget och helårsbudgeten. Även SLL
Personal och utbildning och LSF Administration bidrar till det positiva
resultatet. SLL IT prognostiserar ett resultat på -20 miljoner kronor med
anledning av lägre intäkter än budgeterat. De lägre intäkterna för SLL IT
grundar sig till stor del på avbeställda tjänster från kunderna, främst
Karolinska Universitetssjukhuset.
För investeringar, se vidare under investeringsavsnittet samt rubriken Nya
Karolinska Solna.

6.2.1

Koncernfinansiering

Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär såsom skatteintäkter och utbetalning av landstingsbidrag redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen
verksamhet.
Resultatet per den sista augusti uppgår till -570 miljoner kronor vilket
innebär ett underskott jämfört med den periodiserade budgeten med -1 041
miljoner kronor. Årets prognos uppgår till -674 miljoner kronor vilket är
816 miljoner kronor lägre än helårsbudgeten. Den huvudsakliga förklaringen till resultatavvikelsen är ökade pensionskostnader på grund av
ändrad diskonteringsränta för att beräkna landstingens pensionsskuld
vilket innebär en kostnadsökning med 1564 miljoner kronor samt återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring på 400 miljoner
kronor.

6.3

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården inom Stocldiolms läns landsting genomgår stora och
viktiga förändringar. Målet är att skapa en bättre och mer tillgänglig vård
för invånarna. Nedan beskrivs några större förändringar som skett under
perioden.
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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 Stocldiolms 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 Dandeiyds Sjukhus AB. Lättakuten har kapacitet för cirka 15 000 patienter årligen. Stockholms läns
sjukvårdsområde ansvarar för och utför också 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 för 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 beslut fattats 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.
Patientsäkerhetsmiljarden är en överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting. 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 Patientöversikt
(NPÖ) och aktiviteter för att minska antibiotikaförskrivningen. I enlighet
med nya krav i Patientsäkerhetsmiljarden
för 2013 har alla sjuldius,
geriatriska kliniker samt större delen av psykiatrin sedan januari 2013
kontinuerligt mätt överbeläggningar på slutenvårdsavdelningarna och
rapporterat in mätvärden till den nationella databas som Sveriges
Kommuner och Landsting har skapat.
4 D är ett samarbetsprojekt mellan Stocldiolms 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 flera av
projekten.
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Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Landstingsfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 14-15 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. Huvudlinjerna i
genomförandearbetet preciserades i dokumentet "Framtidsplanen - andra
steget i genomförandet" som behandlades av landstingsfullmäktige i juni
2013.
Centrala frågor i det gångna arbetet har varit att säkerställa strategier och
principer utifrån framtidsplanens målbild. Dessa omfattar samtliga delar av
vården. Särskilt bör framhållas arbetet med profiler för akutsjukhusen och
för den vård som ska utföras utanför akutsjukhuset. Detta utvecklingsarbete finns manifesterat i den utbudskarta som är kopplat till framtagande av
den tio-åriga investeringsinriktningen. I denna del utgör förslaget och
beslutet om kapacitet och verksamhetsinnehåll vid nybyggda Nya
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna en viktig del.
Det fortsatta genomförandearbetet har som utgångspunkt de målbilder och
strategier som beslutats. Arbetet utförs gemensamt av landstingets
förvaltningar, bolag och i samarbete med vårdgivarna samt Karolinska
Institutet.
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 aluitsjlikhusen.

•

Renodling av akutsjuldiusens verksamhet.

•

Integrering av psykiatrisk vård och somatisk vård.

•

Särskilt uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset.

•

Utveckling av e-Hälsotjänster och informationshantering.

•

Stärkt styrning och uppföljning.

•

Värdeskapande forskning och utveckling utifrån patientperspektiv.

En viktig utgångspunkt är genomförd riskanalys som lett fram till att
arbetet under det kommande året inriktas på nedanstående områden:
•

Utveckling av hälso- och sjukvård utifrån individens samlade behov.

•

Tryggande av vårdkapacitet och investeringar.

•

Utvecklad styrning av innehåll och resultat.

•

Säkerställande av e-Hälsa och strategisk IT.

•

Aktivt arbete med förändringsledning.

LS 1306-0827

Stockholms läns landsting

40 (74)
DELÅRSRAPPORT
2013-10-09

•

Utveckling av processer och arbetssätt för att säkerställa vården utanför
akutsjukhusen.

•

Insatser för kompetensförsörjning.

•

Strategi för forskning, innovation och utveckling.

Uppföljning 2013
Arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) går gradvis över från
planering till genomförande. För att säkerställa ett effektivt genomförande
av FHS analyserades väsentliga utmaningar och risker under perioden
december 2012 till februari 2013. Riskanalysen verifierades med cirka 40
nyckelintressenter, bland annat hälso- och sjukvårdsförvaltningen, landstingsstyrelsens förvaltning, akutsjukhus, Stocldiolms läns sjukvårdsområde,
kommuner och Stockholms medicinska råd.
Baserat på inventeringen identifierades strategiska och kritiska utmaningar
med stor potentiell påverkan på genomförandet av FHS. För att hantera
dessa risker har ett antal åtgärder och initiativ lanserats. Arbetet pågår att
genomföra dessa aktiviteter.
Nedan följer ett urval av prioriterade aktiviteter som pågår.
Arbetet med att klarlägga vilken vård som ska bedrivas var synkroniseras
med genomförandet av strategiska investeringar och andra byggnationer.
Syftet är att säkerställa att vårdkapaciteten kan upprätthållas under genomförandet av framtidsplanen. Arbetet innefattar en samordning av Nya
Karolinska Solnas driftstart med övriga sjukvårdsstrukturens omställningar.
Personalrörlighet mellan olika vårdgivare kommer att öka. För att förenkla
och underlätta rörligheten pågår ett arbete som ska möjliggöra att nya
arbetssätt och samarbetsfornier mellan vårdgivare utvecklas. Som en del av
detta arbete sammanställs befintliga processer och regelverk för verksamhetsövergångar och utmynnar i en detaljerad plan. Denna blir vägledande
och styrande för arbetet med personalrörlighet. Arbetsrättsliga och avtalsmässiga frågeställningar till exempel olika pensionsavtal, är viktiga frågor i
detta arbete.
Chefer och medarbetare inom olika verksamheter engageras i att aktivt
driva förändring och hantera kommande förändringar. Kommunikationen
om målbild och önskvärda effekter intensifieras för att skapa förståelse,
insikt och stöd för genomförandet. Gentemot vårdgivarnas ledningsfunktioner utvecklas samverkansformer och stöd samt kommunikationsstrategier med fokus på mål och förändringsledning.
Arbetet med att genomföra Framtidsplanen för hälso- och sjukvården kommer även fortsättningsvis ledas av ett programkontor som är gemensamt
för landstinget i syfte att säkerställa planens genomförande.
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Konsumtion av vård
Statistiken visar total vårdkonsumtion för hela landstinget, det vill säga
hälso- och sjukvårdsnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje sammantagna.
Vård SLL

Vårdtillfällen

Utfall Ändring %

Prognos

Budget

Avvik.

2013

2012

13/12

2013

2013

PR/BU

2012

13/12

215 047

213 309

0,8

326 734

327 762

-0,3%

324 500

0,7

5 128 287 5 062 417

Läkarbesök

Bokslut Ändring %

Utfall

Övriga vårdgivarbesök 5 928 154 5 647 428

ii 057 902
230 704 li 847 896

1,3 7 869 949
5,0 9

-2,3% 7 747 289

1,6

4,3% 8 666 850

6,5

Förändringen av vårdkonsumtionen jämfört med föregående år ska sättas i
relation till befolkningsutvecklingen som prognostiseras till 1,8 procent
under 2013 i Stocldiolms län.
För perioden januari-augusti har såväl vårdtillfällen (där avsikten är att
patienten ska stanna över natten) som läkarbesök och övriga besök (till
exempel besök hos sjuksköterska eller sjukgymnast) ökat jämfört med
motsvarande period föregående år. Årsprognosen visar även en ökning
jämfört med helår 2012. Antalet vårdtillfällen och besök prognostiseras att
bli lägre än budget.

Konsumtion avvärd jan-aug 2013Jämfört samma period 2012

Läkarbesök
3,4%

1,3%

1,3%
0,6%

Somatik

Psykiatri

Geriatrik

Totalt

Primärvård

Somatik

Psykiatri

Geriatrik

-0,1%

-3,3%

Antalet vårdtillfällen har ökat för perioden januari-augusti jämfört med
föregående år för såväl somatisk specialistvård , psykiatri som geriatrik.
Ökningen i absoluta tal, 1738 vårdtillfällen, är störst inom somatisk
specialistvård där det totala antalet också är störst. Den genomsnittliga
medelvårdtiden är 3,6 dagar. Antalet vårdtillfällen har minskat totalt sett
2

Specialiserad vård har sin grund i insatser av läkare med annan specialistkompetens än allmänmedicin. Normalt kräver den specialiserade vården mer
specialiserade insatser och större tekniska och personella resurser än primärvården.
2

Totalt
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inom akutsjukhusen med 0,2 procent, beroende på en minskning inom
Karolinska Universitetssjukhuset med 2,7 procent.
Inom privata vårdgivare har antalet vårdtillfällen ökat med 13,4 procent. De
största ökningarna har skett inom privat ortopedi och vid Ersta sjukhus.
Vårdvalsverksamheten inom privata vårdgivare har ökat med 5,2 procent
relativt jämnt fördelat på de tre vårdvalsområdena, gynekologi, förlossning
och höfter och knän.
Antalet förlossningar inom länets sex förlossningsenheter har ökat med 3,2
procent under januari-augusti i år jämfört med motsvarande period 2012.
För perioden uppgår antalet förlossningar till 18 867 stycken. Samtliga
förlossningsenheter ökar antalet jämfört med föregående år. Störst är
ökningen på Södersjukhuset.
Läkarbesöken har totalt sett ökat något mer (1,3 procent) än antalet vårdtillfällen (0,8 procent) för perioden. Det största antalet läkarbesök sker
inom primärvården som står för mer än hälften av alla läkarbesök. Läkarbesök inom somatisk specialistvård står för nästan 40 procent av det totala
antalet medan läkarbesök inom psykiatrin står för cirka 5 procent och
geriatrikens läkarbesök enbart för cirka 0,2 procent. Geriatrikens relativt
små volymer gör också att de procentuella förändringarna mellan olika
perioder kan bli jämförelsevis stora.
Antalet läkarbesök inom den somatiska specialistvården har ökat med drygt
3,4 procent vilket är en effekt av nya vårdvalsområden. Samtidigt har antalet läkarbesök hos de privata specialisterna som går på den nationella taxan
minskat.
Primärvårdens läkarbesök har ökat med 0,1 procent jämfört med motsvarande period 2012. Den största delen av besöken består av husläkarbesök.
Inom primärvården ingår även bland annat besök hos distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningarna, hemsjukvård, sjukgymnastikbesök,
besök hos närakuter och besök hos mödravårds- och barnavårdscentral.
Väntetiden för behandling av barn och ungdomar inom specialisttandvården håller sig inom den avtalade maxgränsen på två månader och ligger
därmed på samma nivå som vid samma period föregående år.
Antalet behandlade patienter inom specialisttandvården har minskat med 7
procent jämfört med samma period föregående år. Antalet påbörjade tandregleringsbehandlingar har minskat med 6 procent till 3 339 stycken jämfört med samma period föregående år. Antalet vuxna som behandlades,
som ett led i en sjukdomsbehandling, har minskat med 15 procent jämfört
med samma period föregående år till 4 379 stycken. Helårsprognosen för
2013 beräknas till 7 300 behandlingar, vilket är i enlighet med budget.
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Uppdragen för vägburen ambulanssjukvård ökade med 2,3 procent per
sista augusti 2013 jämfört med föregående år. Under året har det skett en
ökning av utlarmning för transporter med prioritet 1.
Antal driftstimmar i enlighet med avtal har till och med augusti ökat med
2,4 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol.
I enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i det så kallade
"Ambulanslyftet" har ambulansflottan förstärkts med fyra nya ambulanser
under våren 2013. Totalt görs en förstärkning med tio ambulanser.

Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården
Den tidsrclaterade tillgängligheten till vården är högt prioriterat i
Stockholms läns landsting 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.
Tillgängligheten mäter hur måluppfyllelsen varit avseende telefonkontakt
med sjukvården samma dag, besök till husläkare inom fem dagar och mottagningsbesök hos specialist inom 30 dagar samt erhållen behandling inom
90 dagar (0-5-30-90). Stocldiolms läns landsting har valt ett snävare mål
avseende mottagningsbesök samt besök hos husläkare jämfört med det
nationella målet som är 90 dagar respektive sju dagar.
Patienter med patientvald väntan, PW, och medicinskt orsakad väntan,
MOV, ska inte räknas in vid bedömning av om vårdgarantin är uppfylld utan
räknas bort vid beräkningen av 30 respektive 90 dagars väntetid. Sammanställningarna görs i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
direktiv enligt formeln antal väntande under vårdgarantins gräns/totalt
antal väntande.
Vårdgarantin innebär att en patient efter att beslut om behandling tagits
inte ska behöva vänta längre än 90 dagar på behandling. Gränsen gäller
såväl Stocldiolms läns landsting som nationellt. Uppföljningen av behandlingar omfattar alla planerade kirurgiska behandlingar med endast ett fåtal
undantag.
Telefontillgängligheten, o dagars väntetid, är fortsatt god. Telefontillgänglighetsmätningarna för perioden januari - juli 2013 visar att 94 procent av
kontrollsamtalen till husläkarmottagningar är godkända enligt vårdgarantin. Resultatet är oförändrat jämfört med motsvarande period 2012». Den

3 I telefontillgängliglietsmätiiingen måste mottagningarna svara inom vissa
tidsgränser för att bli godkända: 1,5 minuter vid direktsvar, 10 minuter vid köfunktion och 90 minuter vid återuppringningssystem.
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