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Cirka 
29 000 barn 
per år föds i 
regionen. 

Den 1 januari 2019 bytte Stockholms 
läns landsting namn till Region  
Stockholm. Den nya regionen har  
tagit över det regionala utvecklings
ansvaret från Länsstyrelsen och får  
ett ökat ansvar för tillväxten och 
utvecklingen i regionen. Det innebär 
samtidigt att dessa frågor får en  
starkare demo kratisk förankring, 

eftersom det är medborgarna som i  
val väljer politisk inriktning för  
Region Stockholm. 

En ekonomi i balans
En långsiktigt hållbar ekonomi i  
balans är förutsättningen för att 
Region Stockholm ska kunna genom
föra prioriterade och nödvändiga 

inves teringar i hälso och sjukvård och  
kollektivtrafik.

Resultatet för 2018 uppgick till  
2 171 miljoner kronor före omställnings
kostnader*, vilket är 41 miljoner kronor 
högre än föregående år. Resultatet efter 
omställningskostnader för 2018 var  
1 383 miljoner kronor.

Det här är Region Stockholm

Region Stockholm finns till för länets invånare. Varje dag, dygnet runt. Barn föds och operationer utförs.  
Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg, buss och båt tar 
invånare till jobbet, skolan, fritidsintressen och hem igen. Konst och kultur möter invånarna i vardagen i 
lokaltrafiken eller när de besöker vården. Allt detta ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt. 

*Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso  och sjukvård.

Under 2018 växte antalet  
invånare i länet med 36 000. 
Genomsnitts åldern för de  
2,3 miljoner invånarna var 39 år 
(genomsnittet i riket är 42 år).

På regionens sjukhus 2018  
utfördes 28 676 förlossningar, 
93,6 procent av dem på 
föräldrarnas förstahandsval. 

Drygt 45 000 
är anställda 
inom Region 
Stockholm.



DIGITALA VÄGAR  
TILL VÅRDEN 
För många är 1177 Vårdguiden den första 
vårdkontakten. 1177 Vårdguiden ger  
sjukvårdsrådgivning dygnet runt och  
tar emot en miljon samtal per år från  
stockholmarna. Många vardagliga vård-
kontakter kan enkelt skötas genom att  
logga in på 1177.se. Sex av tio invånare,  
eller 1,5 miljoner, har ett 1177-konto och 
antalet användare ökar med 20 000 i  
månaden. Genom kontot är det möjligt  
att läsa sin journal och förnya recept på  
nätet. På sikt kommer vård garantin i  
Region Stockholm även omfatta digitala 
vårdmöten.
 
 

Nu är framtidens hälso- och sjukvård verklighet 

För att möta dagens och framtidens behov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna 
hittills, Framtidsplan för hälso- och sjukvården. En ny struktur för den akuta vården ger regionens  
invånare en bättre och mer säker vård genom att i högre utsträckning erbjuda rätt vård på rätt plats. 
Patienterna har samtidigt stor frihet att själv välja vård efter behov. 
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FRAMTIDENS  
VÅRDINFORMATIONS-
MILJÖ 
Satsningen Framtidens vårdinformations-
miljö lägger grunden för en ökad digitali-
sering av vården i Region Stockholm  
genom att förändra flera IT-stöd, inklusive 
journalsystem, som används av patienter, 
medarbetare, ledning samt för forskning. 
Programmet kommer att pågå i många  
år och möjliggör moderna och mobila  
arbetssätt för medarbetarna i vården och 
fler möjligheter för patienter att vara  
delaktiga i sin vård. 
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FLER BESÖKER  
NÄRAKUTEN 
Utökningen av den akuta vården med 
bland annat nio närakuter som har  
öppet klockan 8–22 alla dagar,  
husläkarjourer på kvällarna och helger 
klockan 8–22 samt direktintag till  
geriatriken har inneburit att fler  
patienter besöker en närakut eller  
husläkarjour, och att färre besöker en 
akutmottagning. En tionde närakut är 
planerad att öppnas 2020.

Syftet med närakuterna är att göra det 
enklare för inte minst föräldrar och 
barn att få hjälp med akuta besvär, 
som frakturer, sårskador eller allergiska 
reaktioner även kvällar och helger.

AKUTSJUKHUSEN 
TAR EMOT DE  
SVÅRAST SJUKA 
De patienter som nu kommer till  
akutsjukhusens akutmottagningar  
behöver i större utsträckning just  
akutsjukhusets kompetens och  
resurser. Landets första intensivakut 
finns vid Karolinska Universitetssjuk-
huset i Solna som tar emot de allra  
svårast sjuka och skadade patienterna. 
Samtidigt har akutmottagningarna  
på Capio S:t Görans sjukhus och  
Danderyds sjukhus fått utökat uppdrag 
att ta om hand fler patienter. 

Under hösten 2018 skedde den  
sista stora flytten in på Karolinska  
Universitetssjukhusets nya sjukhus-
byggnad i Solna då den nya intensiv-
akuten, förlossningen, trauma vården, 
intensivvård, operationsavdelningar, 
kärlkirurgi och flera vårdavdelningar 
kom på plats.

VÅRDEN NÄRMARE  
PATIENTEN 
Basen i hälso- och sjukvården är hus-
läkarmottagningarna, där de flesta får 
både akut och planerad vård. När vård-
centralerna är stängda under kvällar och 
helger håller 11 husläkarjourer öppet. 
Husläkarmottagningarna är också navet i 
vården kring äldre patienter och kroniskt 
sjuka. Patienter med stora vårdbehov kan 
få en fast, patientansvarig, läkarkontakt. 

En ny organisation för den prehospitala 
vården, det vill säga den vård som patien-
ten först möter vid sjukdom eller när 
olyckan varit framme, gör det lättare att få 
besök i hemmet för den som har svårt att 
själv ta sig till läkaren. Under 2018 gjorde 
jourläkarbilar, bemannade med läkare 
och undersköterska, 7 768 hembesök. 

Patienter kan på många områden fritt 
välja vårdgivare i Region Stockholm.  
För öppenvård och listning hos husläkare  
gäller valfriheten både inom och utom 
det egna länet. 

Närakut Haga, Närakut Järva, 
Närakut Nacka, Närakut 

Huddinge, Närakut Handen, 
Närakut Södertälje, 
Närakut Rosenlund, 

Närakut Löwenströmska, 
Närakut Danderyd.

husläkarjourer 
har öppet under 

kvällar och 
helger.

11

9 närakuter
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Vårdval inom geriatriken 
Våren 2019 infördes vårdval inom geriatriken.  
Det innebär att vårdgivare med egna lokaler nu kan ansöka om 
att bedriva geriatrisk vård i ett vårdval som kommer patienten 
till del. Direktintag till geriatriken betyder att geriatriska kliniker 
kan ta emot patienter direkt så att de inte behöver gå via en 
akutmot tagning om patienten inte har behov av detta. 

Välja förlossningsklinik
I graviditetsvecka 25 är det dags  
för blivande föräldrar att välja en 
förlossningsenhet den vecka då 
förlossningen är beräknad. Förra 
året skedde 28 676 förlossningar 
på någon av de sex förlossnings-
klinikerna i länet. 

Ny vårdmodell
Kvinnor som föder på BB Huddinge 
erbjuds sedan hösten 2018 en ny 
vårdmodell, Min barnmorska, som 
innebär att en grupp om tre barn-
morskor vårdar och följer kvinnan 
och hennes familj under graviditet, 
förlossning och eftervård.

Så många får träffa läkare inom 
primärvården inom tre dagar.

9 av 10

Drygt nio av tio, 
93,6 procent födde  

på den enhet 
som de hade 

planerat. 

Källa: SKL, jan–juli 2019.
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För den som bor eller besöker Stockholms
regionen ska det finnas en väl utbyggd, 
lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik 
både på land och till sjöss. Under 2018 
ökade antalet påstigningar med 2,6  
procent vilket återigen innebär rekord
många resenärer. Åtta av tio resenärer är 
nöjda med sin kollektivresa. Bland dem 
som åker med skärgårdsbåtarna är  
96 procent nöjda med sin resa.

Kollektivtrafiken ska också vara  
miljövänlig. I Norrtälje är numera alla 
bussar i stadstrafiken elektrifierade.  
I Barkarbystaden går på försök tre själv
körande bussar i linjetrafik. Och under 
året blev slutligen samtliga SLbussar 
fossilfria.

Under 2018 fortsatte arbetet med  
kollektivtrafikens utbyggnad.  
Utbyggnaden av Blå linje från  
Akalla till Barkarby startade,  
den första delen av utbyggnaden  
av tunnelbanan som ska ge  
regionen tre mil nya spår och  

16 nya stationer. En ny tillfällig  
buss terminal togs i bruk vid Slussen,  
Roslagsbanans utbyggnad fortsatte 
planenligt och arbetet med Tvärbanans 
utbyggnad till Kista inleddes. Spårväg 
City öppnades för trafik till Sergels torg 
och antalet avgångar med de populära 
pendel båtarna utökades. Vid Gull
marsplan och Söderströmsbron 
genomfördes omfattande upprustning 
av tunnel banan samt förberedelser 
inför kommande utbyggnad.  

Under året anlände också det första  
av de 96 nya tunnelbanetåg som tas i  
trafik under 2019.

Andra stora satsningar som  
kommer att göras på kollektivtrafiken 
är en förlängning av Roslagsbanan  
till city och en utbyggnad av Spårväg 
Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg. 

Sammantaget kommer kollektiv
trafiken att byggas ut med 46 nya spår
stationer och runt sex mil nya spår. 

Resandet med kollektivtrafik fortsätter att öka. Varje dag gör 850 000 resenärer  
2,8 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Kollektivtrafiken innebär 
ett effektivt, klimatsmart och tillgängligt resealternativ som binder ihop regionen och  
är därför en viktig förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. 

Kollektivtrafiken en förutsättning  
för regionens tillväxt 

Under året  
blev samtliga 

SL-bussar  
fossilfria.
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Fri kultur som en del av verksamheten 
Kulturen är en integrerad del av Region Stockholms verksamhet. Det övergripande 
målet är en fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

En av de viktigaste målgrupperna är 
barn och unga. Genom möjlighet att ta 
del av konst och kultur av hög kvalitet 
och uppmuntran till eget skapande ges 
möjlighet till självreflektion och insik
ter om det omgivande samhället.

Det finns ett växande intresse för 
kulturens betydelse för livskvalitet och 
hälsa. Region Stockholms Kompe
tenscentrum för kultur och hälsa sam
lar och sprider kunskap om kultur och 

hälsa, både i form av forskning och som 
beprövad erfarenhet. En till två pro
cent av investeringarna i Framtidspla
nen för hälso och sjukvården ska 
användas till konstnärlig gestaltning. 
Under 2018 ledde det till nio investe
ringar med konstanslag. 

Kulturens betydelse för en växande 
och attraktiv Stockholmsregion där 
människor vill bo och verka är stor. 
Genom ett rikt och varierat kultur

utbud främjas upplevelser, möten,  
bildning och delaktighet. Kulturella 
och kreativa näringar bidrar till att 
utveckla länet.

Därför stödjer Region Stockholm 
länets kulturliv och kulturutövare, 
folkbildning och föreningsliv. Region 
Stockholms stöd går till en mångfald av 
röster, scener och konstnärliga uttryck. 
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Stockholm ska bli en grönare region
Hur Stockholmsregionen ska klara att växa och samtidigt minska klimatpåverkan  
är en av de viktigaste utmaningarna för de kommande årtiondena.

Region Stockholms egna klimat
påverkande utsläpp har minskat med 
45 procent sedan 2011, vilket till stor 
del beror på omställningen till förny
bar energi, i synnerhet inom kollektiv
trafiken och minskad energianvänd
ning. Förutsättningarna för att nå 
målet om 50 procents minskning fram 
till 2021 är goda. 

Region Stockholm arbetar även 
med att minska sin klimatpåverkan 
från de bygg och anläggningsprojekt 
som är kopplade till utbyggnaden av 
kollektivtrafik och sjukvårdsbyggna
der. Många av de offentliga investe
ringar som Region Stockholm gör i 
hälso och sjukvård eller kollektiv
trafik sker med så kallade gröna obli
gationer. Det innebär att pengarna 
som Region Stockholm lånar ska 
användas för att finansiera olika  
miljöprojekt med hög miljöprestanda.

Under förra året ökade andelen 
ekologisk mat i patientmåltider till 
drygt 40 procent och utsläppen av  
klimatpåverkande medicinska gaser 
minskade med nära 40 procent.  

Den spårbundna kollektivtrafiken 
drivs enbart av förnybara drivmedel 
och busstrafiken till 98 procent av  
förnybara drivmedel. Insatser för att 
öka andelen förnybart i båttrafiken 
fortsätter och målet är att nå 100  
procent år 2030. 

Andelen ekologisk mat i  
patientmåltider ökade  
till drygt 40 procent.
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Med uppdrag att utveckla länet 
Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett 
utökat ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling. 

Region Stockholm har sedan länge haft 
ansvaret för den regionala fysiska pla
neringen, och tar fram en regionplan, 
RUFS, för att stödja kommuner och 
myndigheter i regionens långsiktiga 
utveckling. Det nya regionala utveck
lingsansvaret i kombination med  
regionplaneuppdraget ger Region 
Stockholm ett stort ansvar för att driva 

flera av de viktiga frågor som rör länet, 
bland annat den regionala utvecklings
strategin och länsplanen för transport
infrastruktur.

Region Stockholm har det över
gripande ansvaret och en samord
nande och stödjande roll i arbetet med 
att utveckla Stockholms län. Region 
Stockholm har ett regionalt ansvar för 

de regionala tillväxtfrågor där läns
styrelsen tidigare varit den samlande 
aktören.

Region Stockholm ska, tillsammans 
med andra regionala aktörer, driva 
strategiskt viktiga utvecklingsfrågor 
för stockholmsregionen och vara en 
tydlig röst gentemot staten kring krav, 
förväntningar och syn på hinder för 
tillväxt och utveckling. Region  
Stockholms nya roll handlar också om 
att vara en pålitlig partner gentemot 
kommunerna i frågor om regional 
utveckling. Ett stärkt och delvis nytt 
regionalt ledarskap ger också större 
möjligheter att lyfta stockholmsregio
nens intressen i Sverige och Europa.

Ansvaret för länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms 
län är ett av de viktigaste och mest 
ansvarsfyllda uppdragen som följer av 
regionbildningen. Arbetet med läns
planen förutsätter en nära samverkan 
med Trafikverket och länets kommuner 
om prioriteringar av investeringar i 
infrastruktur.
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Så klarar Stockholm att fortsätta växa 
Stockholm är en av Europas mest expansiva regioner med en tät urban struktur och 
växande marknad. Befolkningen i länet beräknas öka med en miljon invånare fram 
till år 2060 – från dagens 2,3 till 3,3 miljoner. Stockholm är också Sveriges tredje 
största landsbygdslän, med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna.

Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholms län, RUFS 2050, ger väg
ledning för hur länet klarar befolknings
ökningen och utmaningar som var det 
är lämpligast att bygga bostäder, hur 
människor kan resa hållbart och hur 
folkhälsan och tillväxten i regionen 
kan stärkas. Planen utgör en gemensam 

plattform för regionens aktörer och  
för samverkan inom Stockholms län 
och med länen i östra Mellansverige. 

En särskild landsbygds och  
skärgårdsstrategi tar upp möjlig
heterna att verka och bo på landsbyg
den och i skärgården, med fungerande  
kollektivtrafik, lokal service, arbets

möjligheter och fungerande  
VAförsörjning samt utveckling av 
natur, kultur och rekreationsvärden. 

En regional klimatfärdplan ger 
inriktningen för det arbete som behö
ver genomföras för att nå klimatmålet 
om noll växthusgasutsläpp. 

Befolkningen i länet 
beräknas öka till 
3,3 miljoner 2060
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Mer information 

Om Region Stockholm: sll.se
Om kollektivtrafik: sl.se 
Om sjötrafiken: waxholmsbolaget.se 
Om färdtjänst: fardtjansten.sll.se 
För patienter: 1177.se
För vårdgivare: vardgivarguiden.se
Sök jobb hos oss: sll.se/jobb/Lediga-jobb

Text och produktion: G
ullers G

rupp. G
rafisk form

: Fidelity.

Regionledningskontoret 
Box 22550, 104 22 Stockholm 
Telefon: 08-737 25 00 
www.sll.se

Broschyren kan beställas via Kommunikation och press.


