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 Stockholms läns sjukvårdsområde 
  
  
Projektrapport 5/2015 
Stockholms läns sjukvårdsområde – omställningsarbetet inför 
Framtidens hälso- och sjukvård  
 
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2015-11-24 att överlämna rapporten till Stockholms 
läns sjukvårdsområde för yttrande senast 2016-03-01. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att SLSO utifrån givna förutsättningar arbetar på ett 
målmedvetet och engagerat sätt för att anpassa verksamheten till intentionerna i Framtidens 
hälso- och sjukvård. SLSO har involverat verksamheterna i omställningsarbetet och därmed 
förankras förändringarna ute i organisationen. Omställningsarbetet har inte ännu påverkat 
produktionen och ekonomin nämnvärt, vilket innebär att inte heller tillgänglighet och pati-
entsäkerhet har påverkats i någon större utsträckning. 
 
SLSO:s omställningsarbete är fortfarande i ett inledande skede och det finns många osäker-
hetsfaktorer som påverkar det fortsatta arbetet men SLSO har skapat en intern organisation 
som ger goda förutsättningar för att styra och driva omställningsarbetet vidare. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Hans-Erik Salomonsson 
Ordförande 
  Christina Holmqvist 
  Sekreterare  
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1 Slutsatser  

Som en konsekvens av genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård 
(FHS), står Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inför stora förändringar 
under de närmaste åren. Revisionen har granskat SLSO:s anpassning till FHS 
samtidigt som vårdproduktionen ska upprätthållas och fullmäktiges mål om 
ekonomi i balans ska uppnås. 
 
Revisionen kan konstatera att uppdragen till SLSO har varit otydliga och 
allmänt hållna vilket inneburit att SLSO själva till stor del fått formulera och 
precisera sina uppdrag. Underlagen till beslutade uppdrag har också vid flera 
tillfällen varit ofullständiga vilket lett till att arbete utförts i onödan, t.ex. 
avseende omflyttningen av den psykiatriska vården från S:t Görans till 
Sabbatsbergs sjukhus. Uppdrag har också i vissa fall beslutats utan tillräcklig 
avstämning och förankring med verksamheterna, vilket exempelvis gäller 
uppdraget om Bromma sjukhus där SLSO inte har någon verksamhet.  
 
Det finns idag inte något samlat dokument som preciserar SLSO:s uppdrag, roll 
och ansvar vad gäller FHS, vilket försvårar SLSO:s arbete. Revisionen ser 
positivt på att SLSO skapat en extern styrgrupp med representanter för olika 
organisationer delaktiga i FHS-arbetet. SLSO har också tagit initiativ till att 
medverka i landstingets olika styrgrupper för FHS-arbetet. Dessa initiativ 
innebär att SLSO både får en egen bättre överblick över de förändringar som 
kommer att påverka SLSO och att SLSO bidrar till det fortsatta arbetet. 
 
Revisionen bedömer att SLSO har en tydlig ansvarsfördelning och en 
fungerande intern kommunikation avseende FHS-arbetet vilket ger goda 
förutsättningar för omställningsarbetet. SLSO har involverat verksamheterna i 
omställningsarbetet och förändringarna förankras därmed ute i organisationen.  
 
Revisionen anser att SLSO utifrån givna förutsättningar arbetar på ett 
målmedvetet och engagerat sätt för att anpassa verksamheten till intentionerna i 
FHS. Arbetet tar dock längre tid än beräknat eftersom förutsättningarna ändras 
kontinuerligt. Det är till exempel fortfarande oklart vad som ska hända med 
Sabbatsbergs och Jakobsbergs sjukhus samt om vårdval geriatrik kommer att 
införas. Vidare har inriktningen för den psykiatriska vården på NKS förändrats 
flera gånger och för de psykiatriska enheterna inom Psykiatri Södra Stockholm 
har den planerade lokalisationen ändrats.  
 
Granskningen visar att SLSO:s omställningsarbete inte har påverkat 
produktionen och ekonomin nämnvärt, vilket sannolikt beror på att SLSO bara 
är i början av sitt omställningsarbete. Det innebär att inte heller tillgänglighet 
och patientsäkerhet ännu har påverkats i någon större utsträckning. 
 
En väl genomförd personal- och kompetensförsörjning är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för att lyckas genomföra intensionerna i FHS. 
Granskningen visar att SLSO är medvetna om riskerna, inte minst i samband 
med omflyttningen av geriatriken från Danderyd till Sollentuna. Revisionen 
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bedömer att SLSO agerar på ett målmedvetet och aktivt sätt för att hantera den 
framtida personal- och kompetensförsörjningen.  
 
Sammanfattningsvis visar granskningen att omställningsarbetet fortfarande är i 
ett inledande skede och att det finns många osäkerhetsfaktorer som påverkar 
det fortsatta arbetet. Revisionen bedömer att SLSO har skapat en intern 
organisation som ger goda förutsättningar för att styra och driva 
omställningsarbetet vidare.   
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Som en konsekvens av planeringen inför genomförandet av Framtidens hälso- 
och sjukvård (FHS), står Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inför stora 
förändringar under de närmaste åren. Framtidsplanens1 målbild innebär en 
ambition att alla patienter som inte behöver akutsjukhusets resurser ska vårdas 
av vårdgivare utanför akutsjukhusen eller i hemmet. I Framtidsplanen anges att 
vården vid akutsjukhusen ska kunna öka med 20 000 vårdtillfällen mellan 2010 
och 2016. Samtidigt ska vården utanför akutsjukhusen öka i samma takt, med 
en fördelning på somatisk specialistvård med 10 000 vårdtillfällen samt inom 
geriatrik, rehabilitering, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ 
vård med ytterligare 10 000 vårdtillfällen. Därutöver beräknas 300 000 besök 
för vuxna och 20 000 besök för barn flyttas från akutsjukhusen till vårdgivare 
utanför akutsjukhusen. SLSO kommer därigenom att få ett delvis förändrat 
uppdrag med anledning av att patientgrupper kommer att överföras från 
akutsjukhusen till bland annat geriatriken. Primärvården inom SLSO kommer 
också att ta över ansvar för andra patientgrupper än tidigare och inom 
psykiatrin kommer omfattande förflyttningar av patienter att ske.  
 
Den bärande idén i Framtidsplanen är etablerandet av nätverkssjukvård, en 
hälso- och sjukvårdsstruktur där olika vårdgivare samarbetar i en 
sammanhållen vårdprocess runt patienten och där patientens delaktighet och 
vårdbehov står i fokus. Patienten ska kunna uppleva sjukvårdens insatser som 
en helhet. Husläkaren och primärvården ska få en tydligare roll som 
koordinator i vården.  
 
En risk under omställningsperioden är att SLSO inte ska kunna bedriva en 
tillgänglig och patientsäker verksamhet samtidigt som ekonomin ska vara i 
balans. En annan risk är att kunna säkerställa kompetensförsörjningen.  
 
Revisionen har därför granskat hur SLSO planerar och styr omstruktureringen, 
utifrån förutsättningarna i FHS, samtidigt som vårdproduktionen ska 
upprätthållas och fullmäktiges mål om ekonomi i balans ska uppnås. 

2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga: 
Bedrivs Stockholms läns sjukvårdsområdes anpassning till FHS på ett sätt som 
ger de olika verksamhetsområdena förutsättningar för att genomföra 
vårdproduktion enligt avtal och med en ekonomi i balans? 
 
Delfrågor:  

• Hur säkerställer SLSO att en tillgänglig och patientsäker 
vårdproduktion kan upprätthållas under omställningsprocessen? 

• Hur säkerställer SLSO att verksamheten kan bedrivas med en ekonomi 
i balans under omställningsprocessen? 

• Vilka åtgärder vidtar SLSO för att säkra personal- och 
kompetensförsörjningen under omställningsprocessen? 

• Vilka åtgärder vidtar SLSO för att anpassa verksamheten till framtida 
nätverkssjukvård? 

                                                      
1 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet, LS 1409-1068 
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2.3 Avgränsning 
Huvudinriktningen är att granska och bedöma hur SLSO:s eget arbete med 
omställningen av verksamheterna sker och endast indirekt hur SLSO påverkas 
av olika omvärldsfaktorer. Ansvarsprövningen avser SLSO, men granskningen 
berör även hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) och landstingsstyrelsens (LS) 
roller som beställare respektive ägare.  
 
Ansvarsprövningen av det landstingsövergripande arbetet med FHS och hur det 
påverkar förutsättningarna för att driva vården i ett omfattande omställ-
ningsarbete kommer att hanteras inom ramen för andra projekt. 

2.4 Bedömningsgrunder 
• SLL:s budget 2015.  

o Mål: Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och 
sjukvården och En ekonomi i balans. 

• Stockholms läns sjukvårdsområde. Budget 2015 och planår 2016-2017. 
o Uppdrag inom ramen för Framtidsplanen från PFHS2 till SLSO 

(sid 20).  
• Generella ägardirektiv (juni 2013) 

o De landstingsägda vårdproducenterna ska enligt anvisningar 
från Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård 
medverka i planeringen och genomförandet av Framtidsplan 
för hälso- och sjukvården i enlighet med de beslut som 
landstingsfullmäktige fattar. 

• Specifika ägardirektiv för SLSO (2013) 
o SLSO ansvarar för produktion av landstingets egenägda 

primärvård, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, 
beroendevård, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt 
geriatrik. Samverkan ska ske med övriga produktionsenheter 
inom landstinget och berörda kommuner. Verksamheten ska 
omfatta de tjänster som i avtal överenskommits med 
beställaren eller andra uppdragsgivare. 

• Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet, Stockholms läns 
landsting.  

o T.ex. avsnitten 4, i första hand 4.6 Vårduppdrag och 
investeringar utanför akutsjukhusen, 5. Detaljering av 
inriktningen mot nätverkssjukvården och 6. Investeringar för 
framtiden. 

• Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk 
specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård. 
Tjänsteutlåtande LS 2015-0080 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer i följande 
steg: 
 

1. En översiktlig granskning av dokument med anknytning till SLSO:s 
omställningsarbete inför FHS, t.ex. uppdragen till SLSO, budget 2015 
och Framtidsplanen - tredje steget. 

                                                      
2 Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård, driver och koordinerar arbetet med de förändringar 
som fastställts i Framtidsplanen. I programkontorets arbete deltar personer från HSF, LSF, Locum AB, KI 
och olika vårdgivare 
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2. Intervjuer med chefen för SLSO:s FHS-programkontor, 
ekonomidirektör, personaldirektör, chef fastighet och upphandling 
samt chefläkare. 

3. Intervjuer med samordnande chefer för psykiatri, geriatrik och 
primärvård och med verksamhetschefer inom dessa 
verksamhetsområden.  

4. Intervjuerna avslutades med en summerande intervju med 
sjukvårdsdirektören.   

 
Granskningen har genomförts av Eva Hansson Risberg (projektledare) och 
Christin Huring (projektmedarbetare).  

3 SLSO:s uppdrag avseende FHS 

3.1 Uppdragen 
Det första FHS-uppdrag som SLSO fick beslutades av styrgruppen för FHS3 
den 16 december 2013 och överlämnades därefter till SLSO:s 
sjukvårdsdirektör4. Uppdraget innebar att ansvara för den verksamhetsmässiga 
flytten av vård vid Danderydsgeriatriken till Sollentuna sjukhus och att, utifrån 
den geriatriska vårdens behov, delta i utformningen av lokaler vid Sollentuna 
sjukhus.  

 
I februari 2014 fick SLSO ytterligare ett uppdrag av styrgruppen för FHS om 
att delta i utvecklingen av vården vid Sabbatsbergs sjukhus5. I uppdraget ingick 
bland annat att bevaka de vårdmässiga kraven för en utökning av platser för 
geriatrisk vård, platser för äldrepsykiatri och utrymme för äldrepsykiatrisk 
mottagning på Sabbatsberg samt att bevaka de vårdmässiga kraven för att flytta 
psykiatrisk vård från S:t Görans sjukhus till Sabbatsberg. Beslutet att 
genomföra en förstudie för att flytta huvuddelen av den psykiatriska vården 
från S:t Görans sjukhus till Sabbatsberg togs av fullmäktige i budget 20136.  
Detta beslut ändrades i juni 2014 av fullmäktige som då beslutade om ett 
utredningsbeslut för nybyggnad av vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t 
Görans sjukhus7. Beslutet ändrades på grund av att inventeringarna av de 
tilltänkta lokalerna på Sabbatsberg inte varit tillräckligt noggranna vilket lett 
till att renoverings- och ombyggnadsbehoven underskattats. Lokalerna visade 
sig vara i betydligt sämre skick än vad som antagits8. SLSO skulle också, enligt 
uppdraget från styrgruppen för FHS, även delta i arbetet att skapa ett 
akademiskt specialistcentrum på Sabbatsberg.  

 
Styrgruppen för FHS tog i juni 2014 beslut om att ge SLSO i uppdrag att vara 
ansvarig för projektorganisation och samordna de investeringar, 
ombyggnationer och förändringar av vårdverksamheterna som ska genomföras 
på Sabbatsberg, Sollentuna, Bromma och Jakobsbergs sjukhus9. I uppdraget 
ingår att företräda samtliga vårdgivare vid respektive sjukhus med kliniska och 
verksamhetsmässiga krav på de investeringar som ska genomföras. I uppdraget 
                                                      
3 I styrgruppen för FHS ingick landstingsdirektören, direktören för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL:s 
chefjurist och en representant från KI.    
4 Beslutsunderlag: Framtidsplanen – första och andra steget, inkl. tioåriga investeringsplaner, Beslutades i 
landstingsfullmäktige juni 2012 resp. juni 2013. 
5 I enlighet med uppdrag till landstingsstyrelsen i budget 2013 och Framtidsplan för hälso- och sjukvården-
första steget i genomförandet, LS 1109-1229 
6 Fullmäktigebeslut juni 2012,-att-sats nr 59. 
7 LS 1405-0663 
8 Landstingsrevisorerna 1/2015: De mindre sjukhusens roll i en förändrad vårdstruktur. 
9 Uppdrag från styrgruppen för FHS.  
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ingår också att fastställa krav på tillgång till medicinsk service och andra 
stödfunktioner för vården vid sjukhusen. Arbetet ska ske i nära samverkan med 
de vårdgivare som är verksamma och/eller kommer att bli verksamma vid 
sjukhusen.  
 
Planeringen för Jakobsbergs sjukhus har avstannat i avvaktan på utredning om 
ett eventuellt nytt sjukhus i Barkarby. Fullmäktige beslutade i juni 2015 att 
uppdra åt LS att utreda möjligheten att uppföra en ny byggnad inom 
Sabbatsbergs sjukhusområde för den befintliga vården och att utreda 
möjligheten att stycka av resterande del av fastigheten för försäljning10. 
Uppdraget avseende Bromma sjukhus ställer sig SLSO frågande till eftersom 
de inte bedriver någon verksamhet där, vilket skulle kunna tyda på att 
programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård (PFHS) inte haft 
tillräcklig kunskap om verksamheten på Bromma sjukhus när uppdraget 
formulerades. 
 
Styrgruppen för FHS upplöstes samtidigt med PFHS den sista juni 2015. Deras 
uppdrag övergick till att hanteras av de centrala förvaltningarna, dvs. 
landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
(HSF). Det är dock oklart vilken av dessa instanser som ansvarar för att följa 
upp fattade beslut och vem som tar beslut om eventuella omprövningar av 
tidigare beslutade uppdrag. 
 
Fullmäktige beslutade vid mötet den 20 oktober 2015 att ge SLSO i uppdrag att 
dels ansvara för sin del av den somatiska specialistvården som flyttas ut från 
akutsjukhusen, dels att tillsammans med andra vårdgivare svara för utveckling 
av nya vårdformer inom området11. 
 
I juni 2014 beslutade HSN att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att 
fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten Bildandet av ett regionalt centrum 
för cancerrehabilitering12och återkomma till nämnden. I december 2014 
presenterar Regionalt cancercentrum en rapport13 där driften av centret föreslås 
ligga under SLSO och i maj 2015 fick SLSO i uppdrag av HSF14 att påbörja 
uppbyggnaden av ett regionalt centrum för cancerrehabilitering. HSN beslutade 
i juni 2015 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med 
SLSO om att inrätta en ny akademisk enhet inom reumatologisk 
specialistvård15. Båda dessa verksamheter ska ta emot utflyttade patienter från 
Karolinska universitetssjukhuset (Karolinska) och båda verksamheterna har en 
planerad driftstart 2016-01-01.  
 
I SLSO:s budget för 2015 anges att de inom ramen för Framtidsplanen fått i 
uppdrag av PFHS att planera för den psykiatriska heldygnsvården på 
Danderyds sjukhusområde och hantera evakueringar inom sjukhusområdet. 
Vidare framgår att de fått i uppdrag att fortsätta pågående planering av en 
psykiatrisk vårdavdelning på Nya Karolinska Solna (NKS) och tillsammans 
med Karolinska utveckla en modell för samverkan mellan den psykiatriska och 
somatiska vården vid NKS. De har även fått i uppdrag att fortsätta planera för 

                                                      
10 Fullmäktigebeslut juni 2015, att-sats nr 15 
11 Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens 
hälso- och sjukvård. LS 2015-0080 
12 HSN 1404-0542 
13 Förbereda genomförande av regionalt centrum för cancerrehabilitering, HSN 1404-0542 
14 Inget beslut har tagits i HSN om att SLSO ska ansvara för driften 
15 HSN 1503-0422 
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modernisering av de åtta psykiatriska vårdavdelningarna på Huddinge 
sjukhusområde. 
 
I samarbete mellan SLSO och PFHS genom dess styrgrupp har under våren 
2015 en preliminär avsiktsförklaring16 tagits fram, liknande de som finns för 
akutsjukhusen. I akutsjukhusens avsiktsförklaringar har uppdrag och 
verksamhetsinnehåll specificerats, vilket därmed tydliggjort gällande 
planeringsförutsättningar. Avsiktsförklaringarna undertecknades av respektive 
akutsjukhus, HSF och LSF under våren 2014 och har sedan utgjort underlag till 
sjukhusavtalen för 2016-2019, de s.k. omställningsavtalen. Avsiktsförklaringen 
avseende SLSO berör endast heldygnsvården för vårdgrenarna geriatrik, 
psykiatri och specialiserad palliativ slutenvård. Öppenvården ska behandlas 
senare i en separat process. Avtal och ersättningar kring uppdragen ska 
hanteras i den ordinarie avtalsprocessen med HSF. Utifrån avsiktsförklaringen 
är det tänkt att SLSO ska ta fram en lokal genomförandeplan med tidsatta 
aktiviteter och strategier.  Något beslut om SLSO:s avsiktsförklaring har ännu 
inte tagits varför det inte heller finns en färdig plan för genomförandet av de 
olika uppdragen. SLSO bedriver omställningsarbetet med utgångspunkt från 
när de olika verksamheterna ska vara i drift. I slutet av granskningen har 
framkommit att arbetet med den gemensamma avsiktsförklaringen lagts åt 
sidan och att det inte finns några planer på att fortsätta arbetet med 
avsiktsförklaringen avseende SLSO:s FHS-arbete. 
 
Nya ägardirektiv för SLSO, där de nya uppdragen preciseras, håller på att tas 
fram men när beslut kommer att tas av landstingsfullmäktige är oklart. 
 
SLSO anser att de till stor del har fått formulera sina egna uppdrag utifrån 
intensionerna i framtidsplanen.  FHS-uppdragen upplevs vara otydliga och det 
saknas ett samlat dokument som tydliggör SLSO:s roll, uppdrag och ansvar. 
SLSO har fått uppdragen i flera olika sammanhang, från flera olika delar av 
organisationen och utspritt över tid.  

3.2 Revisionens bedömning 
Revisionen kan konstatera att uppdragen till SLSO har varit otydliga och 
allmänt hållna vilket inneburit att SLSO själva fått formulera och precisera sina 
uppdrag. Underlagen till beslutade uppdrag har också vid flera tillfällen varit 
bristfälliga vilket lett till att arbete utförts i onödan, t.ex. avseende 
omflyttningen av den psykiatriska vården från S:t Görans sjukhus till 
Sabbatsbergs sjukhus. Uppdragen har också i vissa fall beslutats utan tillräcklig 
avstämning och förankring med verksamheterna, som exempel kan nämnas att 
SLSO fått uppdrag att samordna förändringar vid Bromma sjukhus fast SLSO 
inte bedriver någon verksamhet vid sjukhuset. 
 
Avsaknaden av ett sammanhållet dokument som preciserar uppdragen och 
tydliggör planeringsförutsättningarna försvårar arbetet för SLSO.  

                                                      
16 Gemensam avsiktsförklaring. Vårdinnehåll och volymer 2015-2020 samt samverkansformer, SLSO 
(arbetsmaterial, daterad 2015-04-15). 



 

Revisionskontoret 2015-11-16 

 

11 

4 Organisationen av FHS-arbetet 

4.1 Programkontor och styrgrupper 
I slutet av 2013 utsåg sjukvårdsdirektören den biträdande sjukvårdsdirektören 
till chef för SLSO:s FHS-programkontor. Programkontoret består från och med 
hösten 2015 av fyra personer, en chef och tre projektledare. Projektledarna 
deltar i produktionsledningsmötena kring de olika omflyttnings- och 
byggprojekten som leds av SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar 
(SFI) och Locum17. SLSO har inte som ambition att skapa något stort FHS-
programkontor utan man tar, vartefter behov uppstår, hjälp av medarbetare 
inom verksamheten.  
 
I landstinget finns elva styrgrupper för FHS-arbetet, en för varje sjukhus. 
Chefen för programkontoret deltar i styrgrupperna för de tio sjukhus där SLSO 
är berörda av omställningsarbetet. Chefen får på detta sätt en god överblick 
över det förändringsarbete som pågår i landstinget.  

 
Chefen för programkontoret leder också SLSO:s interna styrgrupp för FHS-
arbetet18 som träffas varje vecka. I gruppen ingår projektledarna och de 
samordnande cheferna19 medan medarbetare från avdelningar inom SLSO:s 
centrala verksamhetsstöd20 deltar vid behov.  

 
SLSO har också bildat en extern styrgrupp som har till uppgift att skapa en 
gemensam bild inom landstinget av SLSO:s FHS-arbete. Mycket av 
styrgruppens arbete handlar om att stämma av och koordinera förändringarna 
samt diskutera vägval. I styrgruppen ingår, förutom fyra representanter från 
SLSO:s ledningsgrupp, representant från LSF (tidigare PFHS), Locum, SFI, 
HSF, Karolinska Institutet (KI) och fr.o.m. hösten 2015 även en representant 
från programkontor NKS. SLSO:s sjukvårdsdirektör fungerar som ordförande 
för gruppen som möts en gång per månad. 

4.2 Andra stödfunktioner i FHS-arbetet 
Inom SLSO finns en central flyttgrupp som skapats för att samordna alla 
fysiska omflyttningar. Arbetsgruppens uppgift är att stödja verksamheterna vid 
alla omflyttningar inom SLSO, inte bara sådana som är påkallade utifrån FHS. 
Gruppen träffas varannan vecka. Alla omflyttningar som avser FHS rapporteras 
till SLSO:s interna styrgrupp.  
 
Verksamhetsstöd personal hanterar frågor som handlar om den framtida 
kompetensförsörjningen samt informera och stödja verksamheterna i 
förändringsarbetet. Personaldirektören leder en omställningsgrupp med 
fackliga representanter. Gruppen får löpande information om 
förändringsarbetet och är med när personaldirektören är ute i organisationen 
och informerar personalen, vilket stärker förankringen av förändringsarbetet. 
 

                                                      
17 Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting med uppgift att svara för ägarfrågor av 
fastighetsförvaltande karaktär avseende Landstingsfastigheter i Stockholm samt på uppdrag av landstinget 
bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor. Locum ägs av SLL genom Landstingshuset i Stockholm AB. 
18 Gruppen benämns FHS ledningsgrupp SLSO. 
19 Inom SLSO finns totalt fem samordnande chefer, en inom vardera psykiatrin, geriatrik, habilitering m.m. 
och två för primärvården. 
20 Personal, kommunikation, ekonomi, lokaler/upphandling, e-hälsa/IT, patientsäkerhet och 
måltidsförsörjning. 
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En controller från ekonomiavdelningen avropas av programkontoret och 
hjälper till med olika beräkningar och kalkyler avseende FHS-arbetet som SLL 
Ekonomi och finans begär in.  

4.3 Intern kommunikation  
SLSO:s styrelse får vid varje styrelsemöte en muntlig redovisning om läget i 
FHS-arbetet.  
 
SLSO:s intranät uppdateras kontinuerligt med information om 
förändringsarbetet och där finns också en frågelåda, dit alla medarbetare kan 
skicka sina frågor. De samordnande cheferna informerar sina verksamhets-
chefer från mötena i den interna ledningsgruppen. Information till 
medarbetarna lämnas i linjen via respektive verksamhetschef, t.ex. vid 
arbetsplatsträffar (ATP) men också vid verksamhetsråd, lokala stormöten, 
stormöten med central representation och vid fackliga möten.  

4.4 Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer att SLSO har en tydlig ansvarsfördelning och förefaller ha 
en bra intern kommunikation för FHS-arbetet. Sammantaget innebär detta att 
det finns goda förutsättningar för att omställningsarbetet inom SLSO ska 
fungera bra.  
 
SLSO har valt att inrätta ett litet programkontor och inhämtar vid behov stöd 
och hjälp av medarbetare från såväl centralt verksamhetsstöd som från berörda 
verksamheter. Detta gör att verksamheterna på ett tidigt stadium involveras i 
omställningsarbetet och förändringarna förankras därmed ute i organisationen. 
 
Genom att SLSO tagit initiativ till att medverka i landstingets olika styrgrupper 
för FHS-arbetet erhåller förvaltningen en god överblick över vilka förändringar 
som kommer att påverka deras verksamheter. 
 
Revisionen ser positivt på att SLSO skapat en extern styrgrupp med 
representanter för olika organisationer delaktiga i FHS-arbetet. Genom detta 
har SLSO ett forum där förändringsarbetet kan diskuteras och en gemensam 
plan för inriktningen av det fortsatta arbetet kan läggas fast. 

5 Omställningsarbetet 

5.1 Geriatriken 
Omställningsarbetet är i nuläget i huvudsak inriktat på planeringen av 
Sollentuna sjukhus där SLSO kommer att ansvara för 90 procent av 
verksamheten. Arbetet avser lokalernas utformning, vilka verksamheter, 
inklusive servicefunktioner som laboratorier och röntgen, som ska finnas samt 
hur arbetet och samordning med andra vårdgivare ska bedrivas. SLSO agerar 
kravställare och har utsett en ansvarig projektledare. Projektledaren arbetar 
tillsammans med SFI, Locum, arkitekter och personalen på Danderyds-
geriatriken. I maj 2014 bildade geriatriken olika arbetsgrupper som bland annat 
arbetade med utformning av kök, vårdavdelningar och mottagningsverksamhet 
samt med kompetensförsörjningen. Ansvars- och rollfördelning mellan SFI och 
Locum har av SLSO inte upplevts som helt tydlig, vilket skapat osäkerhet i 
arbetsgrupperna och försvårat planeringsarbetet.  
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Det är ännu inte fastlagt vilka externa verksamheter som ska finnas på 
sjukhuset vilket försvårar planeringsarbetet. Det är också oklart vilket mandat 
SLSO har för att besluta om åtgärder som kommer att beröra privata 
vårdgivare. För närvarande arbetar Danderydsgeriatriken med en riskanalys 
som belyser arbetsmiljö och patientsäkerhetsfrågor.  
 
Evakueringen av verksamheter från Sollentuna sjukhus pågår och är i det 
närmaste klar. Merparten av verksamheterna vid Sollentuna sjukhus har fått en 
ny fast lokalisering, men en SLSO-driven vårdcentral ska flytta tillbaka.  
 
För flytten av den geriatriska kliniken från Danderyds sjukhus till Sollentuna 
sjukhus finns en konkret tidplan. Om byggnationerna på Sollentuna sjukhus 
skulle försenas bedömer geriatriken att detta inte skulle innebära några större 
problem, förutsatt att de under tiden kan fortsätta att bedriva verksamheten på 
Danderyd.  En försening av flytten skulle ge längre tid för förberedelser, t.ex. 
att rekrytera personal samt införa och träna på de nya arbetssätt som ska 
användas på Sollentuna sjukhus.  

5.2 Psykiatrin 
SLSO har på uppdrag av PFHS tagit fram underlag till FHS avseende den 
psykiatriska vården i länet. I uppdraget ingick tre delar/rapporter: en vårdkarta 
över psykiatrin i länet, psykiatri på NKS (konsultpsykiatri) och äldrepsykiatri. 
SLSO har också, tillsammans med SFI och Locum, medverkat till att ta fram 
ett koncept för lokaler för god psykiatrisk heldygnsvård som nu används inom 
FHS-arbetet.  
 
SLSO har medverkat i planeringen av den tänkta utbyggnaden av psykiatrin på 
Sabbatsberg. Efter ett års planeringsarbete konstaterades att lokalerna inte 
passade för psykiatrisk vårdverksamhet. Utredning pågår nu om vad som ska 
hända med Sabbatsbergs sjukhus.   
 
Enligt Framtidsplanen var det meningen att Psykiatri Nordväst skulle samla all 
sin vuxenpsykiatriska slutenvård till Danderyds sjukhus genom att flytta dit den 
allmänpsykiatriska vårdverksamheten från Löwenströmska sjukhuset (Löwet). 
Danderyds sjukhus var dock inte villigt att upplåta lokaler varför planerna 
ändrades. Verksamheten på Löwet har i stället flyttats till S:t Görans sjukhus 
och samtidigt flyttade den rättspsykiatriska klinikens vårdavdelningar på S:t 
Göran till Löwet.  
 
Psykiatri Södra Stockholm har idag sina verksamheter utspridda på sex 
enheter. Detta upplevs inte som optimalt varför SLSO söker efter en lämplig 
lokal där samtliga enheter kan samlas. Rosenlunds sjukhus har utretts, men har 
avskrivits som alternativ. Förfrågan har nu ställts till Nacka sjukhus.  
 
SLSO deltar i planeringen av psykiatriska vårdplatser på NKS. Idag planeras 
för tio vårdplatser placerade i thoraxhuset och för 5-10 psykiatriska vårdplatser 
integrerade på somatisk vårdavdelning med stöd av psykiatrisk vårdpersonal.  
 
Vid Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus pågår en succesiv upprustning av 
lokalerna. Målsättningen är att skapa fler enkelrum som bedöms som särskilt 
viktigt inom den psykiatriska vården där många patienter vårdas under lång tid. 
Förändringsarbetet hanteras i första hand av medarbetare på lokal nivå och leds 
av den administrativa chefen.  
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SLSO är också involverade i diskussioner kring ett nytt hus för psykiatrisk 
verksamhet på S:t Görans-området, men detta ska enligt landstingets 
investeringsplan ske först efter år 2021. 

5.3 Utflyttad somatisk specialistvård 
Den samordnande chefen för geriatriken har fått i uppdrag att planera 
överflyttningen av patienter från Karolinska till den nya öppenvårds-
rehabiliteringen av cancerpatienter och till den reumatologiska specialistvården 
i SLSO:s regi. I dag planeras för att båda verksamheterna ska bedrivas i 
SLSO:s nya lokaler på Torsplan.  

5.4 Primärvården 
Primärvården ska enligt Framtidsplanen få ett utökat uppdrag som koordinator 
i nätverkssjukvården. Detta uppdrag har dock inte definierats varför 
primärvården ännu inte påverkats särskilt mycket av FHS-arbetet. De fortsätter 
sitt interna utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till FHS.  

5.5 Utvecklingsprojekt  
Vid sidan av FHS-uppdragen arbetar SLSO med förbättra processerna inom 
samtliga vårdgrenar. Utvecklingsarbetet drivs av de samordnande cheferna och 
sker på SLSO:s eget initiativ, men följer i hög grad intentionerna i 
Framtidsplanen. Utvecklingsarbetet handlar bl.a. om att skapa gemensamt 
arbetssätt så att patienterna ges likvärdig vård oavsett var de vårdas. Exempel 
på utvecklingsarbeten som pågår är ”Psykiatri 2015” och ”Framtidens 
primärvård”. Utvecklingsarbete bedrivs också inom geriatrik och habilitering.  

5.6 Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer att SLSO utifrån givna förutsättningar arbetar på ett 
målmedvetet och engagerat sätt för att anpassa verksamheten till intentionerna i 
FHS. 
 
Arbetet tar dock längre tid än beräknat eftersom SLSO måste anpassa sig till 
nya förutsättningar för omställningsarbetet. Det är till exempel fortfarande 
oklart vad som ska hända med Sabbatsbergs och Jakobsbergs sjukhus samt om 
vårdval geriatrik kommer att införas. Vidare har inriktningen för den 
psykiatriska vården på NKS förändrats flera gånger och för de sex psykiatriska 
enheterna inom Psykiatri Södra Stockholm har den planerade lokalisationen 
ändrats.  

6 Tillgänglig och patientsäker 
vårdproduktion med en ekonomi i balans 

6.1 Vårdproduktion  
SLSO uppger att omställningsarbetet ännu inte påverkat produktionen negativt, 
men påtalar att de bara är i början av omställningen. En förutsättning för 
omställningsarbetet är att planerade vårdplatser inom FHS ska räcka till, dvs. 
att ”vårdutbudskartan”21 är rätt. För de samordnande cheferna och 

                                                      
21 Vårdutbudskartan som tagits fram av PFHS ger en samlad bild av var vård ska bedrivas och i vilken 
omfattning. Vårdutbudskartan utgår från analyser av vårdbehovet kommande år. I kartan sammanställs 
utbyggnaden av vårdens kapacitet utifrån prognosticerade vårdbehov. Antaganden baseras på medelvårdtider 
samt kapacitetsutnyttjande de senaste åren. Det görs även en framskrivning utifrån förändringarna i 
befolkningssammansättningen och förekomsten av sjukdomar.  
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verksamhetscheferna ingår omställningsarbetet som en naturlig del i 
planeringen inför framtiden. I takt med att verksamheterna blir berörda av 
arbetet kommer fler personer på lokal nivå att bli involverade, vilket kan 
komma att påverka vårdproduktionen negativt.  
 
Vid utflyttningen av öppenvårdspsykiatrin från Sollentuna sjukhus påverkades 
inte vårdpersonalen och vårdproduktionen i någon högre grad. Påverkan var 
framför allt under några packdagar och själva flyttdagen. Personalen på 
Danderydsgeriatriken har medverkat i planeringsarbetet inför flytten till 
Sollentuna men vårdproduktionen uppges inte ha påverkats av detta. 
Primärvårdens verksamheter är än så länge inte alls påverkade av 
omställningsarbetet.  
  
För att säkerställa att vårdproduktionen inom allmänpsykiatrin ska kunna 
upprätthållas under omställningsprocessen har avtal utformade som en totalram 
för hela SLSO tecknats med HSF. Tidigare tecknades separata avtal med 
respektive psykiatrisk klinik.  

6.2 Patientsäkerhet 
Inför alla större förändringar/omflyttningar genomför SLSO riskanalyser och 
åtgärdsplaner upprättas, bland annat för att garantera patientsäkerheten och 
tillgänglighet. 
 
Danderydsgeriatriken, som ska flytta till Sollentuna sjukhus, anger att själva 
införandefasen på det nya sjukhuset, med nya rutiner, nya arbetssätt och 
troligen mycket ny personal, kan innebära en patientsäkerhetsrisk. Det tar tid 
innan nya rutiner och arbetssätt sitter hos personalen och det finns också risk 
för att man kommer att vara underbemannade på grund av att det är svårt att 
behålla och rekrytera medarbetare. 
 
Inför den psykiatriska vårdens överflyttning från Löwet till S:t Görans sjukhus 
minimerades patientriskerna genom att platsantalet reducerades och färre 
patienter behövde därmed flyttas. När patienterna anlände till S:t Göran var 
lokalerna dock inte helt färdigställda vilket innebar att patienterna under en 
kort tid fick vistas i en miljö som bedömdes vara inte helt patientsäker.  

6.3 Ekonomi 
SLSO har av landstingsfullmäktige beviljats ett omställningsbidrag för FHS- 
arbetet på totalt 242 mnkr under åren 2015-2018, varav 47 mnkr för 2015.  
 
SLSO har inte budgeterat för några extra kostnader under 2015, såsom högre 
personalkostnader för att behålla personal eller för extrapersonal. Hittills har 
omställningsmedel framför allt använts till att bekosta programkontorets arbete. 
Enligt SLSO:s delårsrapport per augusti beräknas omställningskostnaderna till 
20 mnkr för 2015, jämfört med budgeterade 47 mnkr. 
 
Omställningskostnaderna bokförs separat så att de ska vara lätta att identifiera 
både på central nivå och ute i verksamheterna. Verksamheterna upplever 
emellertid att det är oklart vad som ingår i omställningskostnader och vilka 
kostnader som verksamheten själva ska stå för.  
 
SLSO anser att resurserna, både avseende personal och ekonomi, är tillräckliga 
nu i början av omställningsarbetet. När antalet evakueringar/ flyttar ökar 
kommer behovet av resurser att öka. Geriatriken kommer också att behöva 
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utöka sin personal i och med att antalet platser för geriatrisk vård ska öka 
väsentligt.  
 
Centralt inom SLSO upplevs att reglerna för hur omställningskostnader får 
användas är tydliga men att det är svårt att ha kontroll över vilka kostnader som 
omställningsarbetet kommer att leda till och huruvida den totala budgeten på 
242 mnkr är tillräcklig. De beräknade omställningskostnaderna, för t.ex. 
omflyttningar, visar sig, redan nu, inte stämma utan ytterligare kostnader 
tillkommer. På grund av de många oklarheter kring vad som ska hända med 
SLSO:s verksamheter i framtiden är kostnadskontroll på längre sikt svår att 
säkerställa. SLSO framhåller vikten av att förändringar som görs i 
verksamheterna, t.ex. tillkommande uppdrag, följs av vårdavtal med beställaren 
så att förändringarna inte påverkar de ekonomiska förutsättningarna för 
befintlig verksamhet.  
 
Den nuvarande avtalsmodellen, där avtal tecknas mellan HSN och respektive 
resultatenhet, påtalas som en ekonomisk risk under omställningsprocessen. 
Detta då produktionsvolymer och ersättningar fastställs per resultatenhet. För 
att lättare kunna hantera förändringar som sker i och med omställningsarbetet 
framhålls att det kan komma att behövas en mer central styrning för att kunna 
omfördela resurser mellan resultatenheter och över tid.  

6.4 Revisionens bedömning 
Omställningsarbetet har inte påverkat produktionen och ekonomin nämnvärt, 
vilket sannolikt beror på att SLSO bara är i början av sitt omställningsarbete. 
Det innebär att inte heller patientsäkerhet och tillgänglighet har påverkats 
nämnvärt av omställningsarbetet. 
 
Om beviljat omställningsbidrag kommer att motsvara kostnaderna för 
omställningsarbete är fortfarande osäkert på grund av att det fortfarande finns 
flera osäkra faktorer om hur SLSO:s verksamheter ska utvecklas i framtiden.  
 
För akutsjukhusens omställningsarbete har LS och HSN ingått särskilda 
omställningsavtal. Huruvida något motsvarande är planerat för psykiatrin och 
geriatriken inom SLSO är inte känt. Revisionen anser att SLSO:s arbete skulle 
underlättas om det fanns någon form av omställningsavtal. Det nya avtalet för 
vuxenpsykiatri 2015-2016 kan möjligen ses som ett steg i den riktningen.  

7 Personal- och kompetensförsörjning 

Personal- och kompetensförsörjningen ses av SLSO som den allra största 
risken för genomförandet av FHS. En risk som alla verksamheter utsätts för 
under omstrukturering är att personal söker sig till andra arbetsplatser som 
upplevs som mer stabila. Detta på grund av att beslut dröjer och det då råder 
osäkerhet kring vad som ska hända med verksamheten. SLSO genomför därför 
riskanalyser. Hittills har riskanalyser gjorts för bland annat Sollentuna sjukhus.  
 
Vid Sollentuna sjukhus ska en utökning ske med närmare 100 geriatriska 
vårdplatser. Enligt riskanalysen är den största risken/utmaningen är att ha 
tillräckligt antal medarbetare och tillräckligt många med geriatrisk 
specialistkompetens. Det gäller både sjuksköterskor och läkare. Det finns också 
en risk att Danderydsgeriatriken kommer att tappa en del av personalen i och 
med flytten. Analys har gjorts av var de anställda bor, hur kommunikationerna 
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ser ut till Sollentuna sjukhus och vilka parkeringsmöjligheter som finns i 
närheten av sjukhuset. Enligt analysen finns risk att de kommer att förlora 
många medarbetare. Förhoppningsvis ska ett nytt sjukhus och nya arbetssätt 
locka personal att stanna i verksamheten och även locka till sig nya 
medarbetare. Än så länge är det inga problem att rekrytera undersköterskor, 
men enligt uppgift kommer det troligen att bli svårare framöver. Anledningar 
till detta är t.ex. att Stockholms sjukhem ska utöka sin verksamhet och även att 
kommunerna behöver rekrytera fler undersköterskor.  
 
I och med att avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) har byggts ut kraftigt har 
konkurrensen om sjuksköterskor ökat ytterligare.  
 
Inom SLSO pågår diskussioner om bemanningsmixen och vilka möjligheter 
som finns för att låta andra personalkategorier komma in och avlasta framför 
allt sjuksköterskor.  
 
För att täcka behoven av sjuksköterskor och undersköterskor behöver fler 
utbildas. LSF har även i år gjort en satsning på specialistutbildning av 
sjuksköterskor och det har gjorts en central lönesatsning på 
specialistsjuksköterskor. Dessa satsningar gäller endast vissa bristområden och 
ingen av dessa berör SLSO, trots att det råder brist på specialistsjuksköterskor 
inom både psykiatrin och geriatriken. Det har lett till att SLSO har gjort egna 
satsningar på personalsidan. I samverkan med Röda korsets högskola, 
Sophiahemmet Högskola och Ersta Sköndal Högskola har SLSO utvecklat 
program för specialistutbildning av sjuksköterskor inom psykiatri och geriatrik. 
Utbildningen finansieras helt av SLSO och de som går utbildningen får helt 
eller delvis behålla lönen under utbildningstiden. En annan viktig del när det 
gäller kompetensförsörjning är att ta hand om studerande på ett bra sätt och 
därmed öka chanserna att attrahera och rekrytera framtida medarbetare.  

7.1 Revisionens bedömning 
En väl genomförd personal- och kompetensförsörjning är den viktigaste 
framgångsfaktorn för att lyckas genomföra intensionerna i FHS. Det handlar 
bl.a. om att behålla, rekrytera och kompetensutveckla personalen.  
 
Landstingets satsningar på bl.a. utbildning av specialistsjuksköterskor har inte 
berört SLSO:s verksamhetsområden. För att klara det framtida behovet av 
specialistsjuksköterskor har SLSO därför själva tillsammans med högskolor 
utvecklat specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatri och geriatrik.  
 
Revisionen konstaterar att SLSO är medvetna om riskerna, inte minst i 
samband med omflyttningen av geriatriken från Danderyd till Sollentuna. 
SLSO agerar på ett målmedvetet och aktivt sätt för att klara den framtida 
personal- och kompetensförsörjningen.  

8 Nätverkssjukvård 

Inom SLSO upplevs inte att den i Framtidsplanen beskrivna nätverks-
sjukvården innebär några större förändringar för deras verksamheter jämfört 
med idag. Det utökade uppdrag som primärvården ska få som koordinator för 
patientens väg i vården har dock ännu inte definierats. SLSO som har mycket 
samarbete med kommunerna är oroliga för att länets kommuner inte är 
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involverade i FHS-arbetet och att de därmed inte är förberedda på de 
förändringar som ska ske inom sjukvården.  
 
Geriatriken har redan idag många kontakter med andra vårdgivare, t.ex. med 
akutsjukhusen, primärvården, kommunerna samt med anhöriga. Geriatriken 
anser dock att kontakterna med primärvården behöver stärkas då de upplever 
att primärvården inte avsätter tillräckligt med tid för samverkan, t.ex. när 
patienter ska skrivas ut. Orsaken till detta är oklar men intervjuade menar att 
ersättningsmodellen kan vara en förklaring.  
 
Psykiatrin ser många möjligheter med nätverkssjukvården och utvecklings-
projektet ”Psykiatri 2015” handlar i stor utsträckning om detta. För att 
nätverkssjukvården ska kunna fungera behöver ersättningssystemet bl.a. kunna 
hantera konsultationsverksamheten, som är vanligt förekommande inom 
psykiatrin. Mer nytänkande och fler flexibla lösningar efterfrågas av de 
intervjuade.  
 
Även primärvården anser att de redan idag bedriver nätverkssjukvård. De 
uppfattar sig som en ”god mottagare” av den vård som enligt Framtidsplanen 
ska överföras till primärvården från andra vårdnivåer. Det som möjligen 
upplevs som nytt är att samverkan har fått en delvis ny innebörd baserad på att 
skapa en sammanhållen vårdkedja för patienten. För att möjliggöra detta bör 
beställaren via ersättningsmodellen stödja samverkan mellan olika 
vårdgivare/specialiteter. 

8.1 Revisionens bedömning 
Revisionen anser att det fortfarande är otydligt hur nätverkssjukvården, som 
beskrivs i Framtidsplanen, ska utformas och bedrivas. Exempelvis har 
primärvårdens utökade uppdrag som koordinator för patientens väg i vården 
ännu inte definierats. Enligt revisionen kan ersättningssystemen behöva 
utvecklas för att stödja en utveckling mot mer samverkan för att skapa 
gemensamma vårdprocesser.  
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