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Generellt
• Sommaren

• Pressat i vården

• Höga sjuktal bland personalen

• Covid 

• Valet

• Många frågor från politiken

• Kan bli förändringar i organisation, beroende 
på utfall

• Ledningen träffar partierna och diskuterar 
viktiga frågor 

• Uppföljning av RCCs arbete (Socialstyrelsen)
• Prevention, tidig upptäckt

• Vårdprocesser och väntetider

• Workshop i december 



Region Stockholms målbild för 2040



Prioriterade teman 2023-2025 
Förslag från Hälso-och sjukvårdsdirektören och 

förvaltningens ledningsgrupp
• Trygghet

• Inflationsekonomi 

• Vårdkonsumtion utan mättnad 

• Kompetensförsörjning –vi blir inte fler!

• Produktivitet



Trygg & sammanhållen ("nära") vård för invånare med störst vårdbehov

• Multisjuka äldre
• Hur kontinuiteten kan öka med färre ”vårdaktörer/-nivåer” eller sammanslaget uppdrag 

• HLM, basal hemsjukvård, ASIH, geriatrik, SÄBO-läk, osv. 

• Personer med kronisk sjukdom/ tillstånd och störst vårdbehov
• Hur kontinuiteten kan öka med färre ”vårdaktörer/-nivåer”

• HLM, basal hemsjukvård, specialiserad öppenvård, ASIH, SLV osv.

• Invånare med psykisk sjukdom/ohälsa och stort vårdbehov
• Undersök om kontinuiteten kan öka med färre ”vårdaktörer/-nivåer”?

• Analys av vilka diagnosområden som är mest resurskrävande och vilken potential 
som kan finnas för riktade åtgärder.



Vårdcentralen som nav

• För många invånare ska 
vårdcentralen vara den naturliga 
kontakten i sjukvården

• Detta kräver högre tillgänglighet, 
såväl fysiskt som digitalt och 
förväntan  om 
informationskontinuitet

• Husläkarmottagningarna (HLM) 
behöver bredda uppdrag och 
fragmentering minska – ex PV rehab
in i HLM



Inför geografiska upptagningsområden för att stärka den Nära vården? 

• Konflikten mellan invånarens behov av valfrihet och sammanhang behöver adresseras

• Flera aktörer behöver tydligare geografisk samhörighet 
(Akutsjukhus/HLM/ASIH/Hemsjukvård/geriatrik/SÄBO)



Säkra patientens överblick och informationskontinuitet

• Olika journalsystem med bristande informationsöverföring mellan 
vårdgivare

• Vem ansvarar för mig nu?



Säkra tillgång till "rätt" digitala tjänster tillgänglighet till ordinarie 
vårdkontakt

• Patienter upplever ofta att de faller mellan stolarna när de får snabba 
förändringar i sitt sjukdomstillstånd och inte kan kontakta ordinarie 
vårdgivare 
• Får då besöka en HLM, närakut eller akutmottagning eller en annan vårdkontakt som inte 

känner till sjukdomshistorien

• Prover och undersökningar utförs som kanske inte varit nödvändiga 

• En flora av tjänster för digital vård har vuxit fram
• Ofta hög upplevd patientnytta och positiv erfarenhet hos vårdpersonal. Denna utveckling 

behöver främjas men också bättre utvärderas



Fortsätt utveckla basal och avancerad heldygnssjukvård i hemmet och 
geriatriskt eftervårdsansvar för att minska slutenvårdsbehov

• Hur minskar vi SLV för multisjuka äldre? 
• Kommun / HLM hemsjukvård / VV Hemsjukvård kvällar och helger / ASIH / SÄBO / VV 

geriatrik  – vad ska utvecklas, vad ska avvecklas?

• Nya flöden – akutmottagning geriatrik? Erstamodell?

• Geriatrikplanen



Slå samman vårduppdrag för attraktiva tjänster, effektiv 
användning av produktionskapacitet

• Kan vi inom prioriterade specialiteter öka elektiva uppdrag till akutsjukhus inom 
kapacitet (utan full kostnadstäckning, dvs. ökad produktivitet).

• Kan sjukhusen samarbeta med öppenvårdsaktörer för attraktiva delade tjänster?

• Öppenvårdsuppdrag för attraktiva tjänster i såväl akutsjukvård som öppenvård

• Satsning på forskning inom primärvården



Främja FOUUI-miljöerna och skapa attraktiva tjänster för att klara 
kompetensförsörjning både kort- och långsiktigt

• Främja FOUUI-miljöerna i primärvård

• Akademiska specialistcenter

• Sjukhusanslutna vårdmiljöer



Avsluta oseriösa aktörer

• Patientsäkerhetsfråga

• Signalvärde /trovärdighet

• Stärkt kompetens / budgetuppdrag - förhindra oseriösa aktörer att komma in på marknaden och 
att avsluta aktörer som inte lever upp till de krav som sätts



Begränsa medicinsk omotiverad vårdkonsumtion i vårdval 

• Koppla till vårdbehov och hälsa, Prioritera den totala resursen – var bör resurserna gå? -
kompetens/finansiering

• Säkra vård och justera upp tillgängligheten för svårare tillstånd och justera ned tillgänglighet 
för egenvårdstillstånd och icke kroniska tillstånd

• Vårdval smärta, ögon, hud

• Överväga att gå från vårdval till andra lösningar för att minimera omotiverad vårdkonsumtion 
och prioritera resurser utifrån medicinska behov på totalen i hälso- och sjukvårdssystemet. 



Restriktivitet med utökade reformer

• Remisskrav vs vård utan remiss

• Digital vård/utomlänsvård – höjda egenavgifter? 



Produktionsfrågor

• Policy inhyrning

• Läkarbemanning – produktivitet

• Handlingsplan akutinläggningar – SLV platser

• Rotationstjänster sjukhus/primärvård

• Attraktiva rotationstjänster 24/7

• IT - arbetsmiljö


