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1 Inledning 

Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd och ordförande för 
samverkan med pensionärsorganisationerna inom Stockholms läns 
landsting, hälsar alla välkomna till dagens möte som är mandatperiodens 
sista. En ny mandatperiod och ny politisk organisation i landstinget träder 
in vid årsskiftet till 2019. 
 

2 5G-projektet – tjänster och utbyte av information 
ur ett äldreperspektiv 

5G - 5:e generationens trådlösa system och nästa stora utvecklingsfas för 
mobilnätet.  
 
Bengt Simonsson, tekniksamordnare i användarföreningen för 
äldreomsorgens teknikutveckling, Teknikmarknad, informerar om 
digitalisering och vad tekniken kan erbjuda i välfärdstjänster och utbyte av 
information. 
 
Han beskriver den mobila tekniska utvecklingen: 

• Pacemaker – en svensk uppfinning 
• 2023 - Blockkedjor hanterar våra skatteinbetalningar 
• 2024 - 90 procent av alla världsmedborgare kommer åt all data som 

finns i världens datorer 
• 2024 – Den första konstgjorda levern kommer att tillverkas i en 3D-printer 
• 2024 - De flesta apparater i hemmet är uppkopplade 
• 2026 - Artificiell intelligens utvecklas - om man ringer får man svar 

av en dator 
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Den nya tekniken ger nya utvecklingsmöjligheter för vård och omsorg 
såsom tillgång till journalen via nätet, hälsodata och sjukdomsdata lagrade i 
mobilen, läkarundersökningar på distans, trådlösa hjälpmedel för säker 
diabetesvård, trådlösa sensorer för att säkra att mediciner tas, robotkirugi, 
nätverkssjukvård, intelligenta duschar, permobiler och rullatorer, 
hemtjänst med fjärrstyrd bostadsanpassning, hemtjänst med robot, 
matleveranser med drönare och fjärrstyrd hjälp vid matlagning m.m. 
 
Frågor som pensionärsråden tar upp till diskussion är bland annat att det är 
spännande att få information om nya möjligheter men tar även upp att i det 
fortsatta arbetet och dialogen är det viktigt att beakta etiska frågor, 
den personliga integriteten och hur den ska kunna hanteras i den 
högteknologiska verkligheten, mänskliga möten, vad vill jag bestämma 
själv, supportorganisation när tekniken inte fungerar, motivation, 
finansiering, strålningsrisker m.m. 
 
Bengt Simonsson ger exempel på att den nya tekniken även kan vara positiv 
för den personliga integriteten (när den intelligenta duschen utvecklades 
fanns detta behov). Informationshanteringen och datasäkerheten i de nya 
mobila systemen är säkrare än de system vi har i dag (även 
pappershantering). Strålningen är stor i denna teknik och det pågår 
forskning kring detta. Kommunerna kommer att kunna erbjuda de nya 
möjligheterna till invånarna men alla kommer inte att använda dem 
(frivilligt).  
 
Fortsatt dialog och utbyte med pensionärsorganisationerna är viktigt. 
Användarnas och personalens kunskaper och synpunkter ska tas tillvara 
när man utvecklar tekniken. PRO och SPF är med i arbetsgrupper och 
användarföreningen hoppas att arbetet framskrider och att den nya 
tekniken tas emot på ett positivt sätt. Det behövs flera intresserade 
pensionärsorganisationer som kan delta och påverka tekniken.  
 
Presentationen sänds ut med minnesanteckningarna. 
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3 Erfarenheter av sommarsituationen i vården och 
planering för jul-nyår  

Erfarenheterna från vården under sommaren tas tillvara. Dialogmöten och 
diskussioner pågår med vårdgivarna inför jul och nyår. Alla chefläkare 
samarbetar med planeringen och förberedelserna. Kommunikation med 
kommunerna och tät samverkan med dem om utskrivning av patienter 
under helgdagarna är viktigt. 
 
Chefläkare Johan Bratt och Zaklina Milenkovski, enheten för samverkan 
och stöd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om 
sommarsituationen och planeringen i vården inför jul och nyår.  
 
Situationen under sommaren var ansträngd på grund av värmen och 
luftfuktigheten som ledde till ökad sjuklighet för personer med kroniska 
sjukdomar och ökad sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. I samarbete med 
Locum arbetades för att få ner luftfuktighet och värme i vårdlokalerna. 
Vårdplatssituationen på akutsjukhusen var ansträngd. Tillgången till 
vårdplatser inom geriatriken varierade. Tillgängligheten till avancerad 
sjukvård i hemmet var i stort sett god. Närakuterna fungerade bra som 
komplement till det akuta omhändertagandet och färre patienter gjorde 
besök på akutsjukhusen.  
 
Inför jul och nyår är det brist på sjuksköterskor, undersköterskor och läkare 
i vården. Det leder till ändrade arbetssätt. Inom geriatriken på Karolinska 
Huddinge öppnas en specialavdelning den 3 december 2018 för äldre med 
infektioner för att dessa patienter ska få snabbare hjälp. Södertälje sjukhus 
öppnar upp flera avdelningar i januari. Norrtälje sjukhus tar emot flera 
ambulanstransporter för att underlätta situationen på Danderyds sjukhus.  
 
Frågor som pensionärsorganisationerna tar upp till diskussion är vad som 
görs för att förbättra lönen och arbetsmiljön för personalen i vården och om 
det har blivit förbättringar för ett tryggt mottagande i hemmet (modell 
Stockholms stad). Johan Bratt och Zaklina Milenkovski svarar att det måste 
vidtas åtgärder inom arbetsmiljön, arbetsbelastning m.m. och en viktig 
åtgärd är att utveckla det lokala ledarskapet. Särskilt situationen för akut-, 
intensivvårds- och nattpersonal måste ses över. Förbättringar har skett för 
ett tryggt mottagande i hemmet. Även den nya lagen om utskrivning ger 
förutsättningar för förbättringar. 
 
I diskussionen tas även upp anhörigperspektivet och behovet av bättre 
samarbete mellan landsting och kommun. 
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4 Äldrepsykiatri 

Med en åldrande befolkning kommer depressioner inom några år att vara 
den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos den äldre 
befolkningen. 
 
Andreas Falk, enheten för psykiatri, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
informerar om förekomsten av psykisk ohälsa hos äldre och om 
landstingets vårdutbud. 
 
I Stockholms län lider cirka 41 000 till 50 000 äldre av depression och cirka 
18 000 till 34 000 av ångestsjukdom. Det var cirka 310 personer som 
var 65 år eller äldre i Sverige som tog sitt liv under 2014. Andelen äldre som 
vårdats för diagnoser som kan relateras till hög alkoholkonsumtion har 
ökat. 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beställer psykiatrisk vård genom att 
utarbeta avtal med landstingets egna vårdgivare eller genom upphandling 
av privata vårdgivare. Det utbud som finns för äldrepsykiatri är: 

• Norra Stockholms psykiatri (Stadshagen i Stockholm), en 
öppenvårdsmottagning för äldrepsykiatri 

• Norra Stockholms psykiatri (S:t Görans sjukhus i Stockholm), 
avdelning 23, äldrepsykiatrisk slutenvård (14 vårdplatser) 

• Södra Stockholms psykiatri (Nacka sjukhus), öppenvård och 
slutenvård (6-8 vårdplatser) 

• Karin Sparring Björksten är första specialist i tilläggsspecialiteten 
Äldrepsykiatri 

 
Som utvecklingsområden nämns bland annat rutiner och arbetssätt i 
samverkan mellan kommunerna och landstinget, kartläggning och analys 
av den psykiska ohälsan, gemensamma vårdprogram samt 
missbrukspolicyn. 
 
Frågor som pensionärsorganisationerna tar upp till diskussion är resurser i 
öppenvården för att fånga upp ensamhet och förhindra självmord, 
uppsökande verksamhet och förbättrad psykiatrisk kompetens inom 
primärvården och geriatriken. Andreas Falk informerar att avtalen i 
specialiserad psykiatri är bra, men att det är i vårdkedjan från hemtjänst 
och primärvård till den specialiserade vården som problem ofta uppstår. 
Den specialiserade psykiatrins uppdrag innehåller ingen uppsökande 
verksamhet. 
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Psykiatrins uppdrag är i en utvecklingsfas för bättre hjälp och stöd till äldre, 
till exempel KBT på nätet till äldre, även med hjälp och stöd med tekniken. 
Ökade krav på digitalisering kopplat till ersättningsmodeller håller på att 
utvecklas. 
 
Presentationen sänds ut med minnesanteckningarna. 
 

5 Framtidens färdtjänst 

Varje dag görs cirka 8 000 till 12 000 resor via färdtjänstens system. 
Per år bli det 4,1 miljoner resor. 
 
Kenneth Svärd, trafikförvaltningen, informerar om färdtjänstverksamhetens 
framtid. 
 
Från den 1 januari 2019 blir det en ny organisation för 
färdtjänstverksamheten. Färdtjänsten förs över till en färdtjänstnämnd från 
trafiknämnden i dag. Färdtjänstnämnden och dess utskott blir nya enheter. 
Det ger färdtjänsten en större dignitet genom närmare politisk styrning. 
 
Cirka 70 000 resenärer är berättigade till färdtjänst. Medianåldern för 
färdtjänstresenärer är 80 år. Färdtjänsten omsluter 1,5 miljarder kronor.  
Målsättning för nöjdhetstalet är 90 procent (i september 2018 var 
nöjdhetstalet 86 procent). 
 
Upphandling Färdtjänsttaxi är avslutad och det nya uppdraget för vinnarna 
i upphandlingen börjar den 1 april 2019. 
 
Kommande upphandlingar är: 

• Upphandling Rullstolstaxi (med kundval, utan kundval) 
• Upphandling Bårtaxi 
• Upphandling Närtrafik (fasta linjer) 
• Upphandling Närtrafik (anropsstyrd trafik) 
• Upphandling Callcenter (beställningsmottagning) 
• Upphandling Resegaranti 
• Upphandling Kundservice 

 
Några utmaningar är den ökande trafiken, växande Stockholm, trafikhinder 
och akut förarbrist. 
 
Presentationen sänds ut med minnesanteckningarna. 
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6 Övriga frågor 

Alf Andersson överlämnar en fråga från PRO och SPF-
seniorerna angående nästa samverkansmöte 2019: 
 
Nästa samverkansmöte, våren 2019. 
 
PRO och SPF seniorerna föreslår att nästa samverkansmöte - under våren 
2019 - ägnas åt samarbetet mellan landstinget (regionen) och kommunerna 
inom hälso- och sjukvård och omsorg.  
 
Det måste vara ett högst prioriterat område att det de närmaste åren 
utvecklas ett så nära samarbete inom detta område att det för den enskilde 
blir ”sömlöst”, inget strul utan ett samarbete utifrån den enskildes behov. 
Verksamheter som vid Tiohundra i Norrtälje bör uppmärksammas, inte 
som undantag utan som föregångare.    
 
Mötet förutsätts samplaneras och genomföras av landstinget/regionen, 
kommunerna/Storsthlm och pensionärsorganisationerna. Helst bör en hel 
dag avsättas för detta, och målgruppen vidgas till att även omfatta politiskt 
ansvariga. 
Svar önskas vid samverkansmötet. 
 
Vänliga hälsningar 
Alf Andersson 
enligt uppdrag 
 
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) informerar att hon är positiv till 
fortsatt samverkan med pensionärsorganisationerna och idéer om bättre 
samverkansformer. Frågan överlämnas till den nya politiska organisationen 
som fastställs senare under hösten. 
 
Jan Halldin, KPR Danderyd och SPF Idun Danderyd, 
har följande frågor angående nätdoktorer: 
 
Som jag anfört vid tidigare möten anser jag att digitala besök kan vara ett 
bra komplement i de ordinarie vårdcentralernas verksamheter speciellt om 
patienter har lång väg till sin vårdcentral. En helt annan sak är de rent 
digitala vårdbolagens verksamheter. Från början var det Kry och Min 
doktor nu är det väl minst ett tiotal andra nätläkarvårdbolag inblandade i 
dessa verksamheter. 
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Jag skulle vilja ha en redogörelse över tid till idag av utvecklingen rörande 
dels antalet nätläkarbesök för SLL:s invånare och dels SLL:s kostnader för 
dessa besök. 
 
Jag skulle vilja höra hur ni politiker ser på de rent digitala vårdbolagens 
verksamheter. Tycker ni att de kan fortsätta och ta pengar från övrig 
sjukvårdsverksamhet till allt ökande kostnader? Om inte vad gör ni politiskt 
för att stoppa de rent digitala vårdbolagens verksamheter? 
 
Joakim Jarnryd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar att i Region 
Jönköping görs flest digitala kontakter. I Södermanland har de digitala 
kontakterna ökat något. Den prognostiserade kostnaden för Stockholms 
läns landsting är 180 miljoner kronor. I januari 2018 gjordes 13 000 
digitala vårdmöten. I maj skedde en viss ökning och i september en viss 
minskning. Dessa besök faktureras hemlandstinget där patienten är 
folkbokförd. Dessa kostnader bokförs på utomlänskontot och tränger inte 
undan ersättningen till våra vårdgivare. Stockholms läns landsting kan inte 
stoppa dessa besök. Enligt patientlagen har alla rätt att söka all offentligt 
finansierad öppenvård inom eller utanför det egna landstinget. 
 
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) anser att en läkare inte enbart kan 
vara nätläkare utan patienten måste även ha tillgång till fysiska besök hos 
läkaren. Landstinget/regionen ska ha rätt att granska och följa upp dessa 
verksamheter. Digitala vårdbesök kommer att öka i framtiden. Det är bra 
att de kommunala pensionärsråden och pensionärsorganisationerna är med 
och bevakar området.  
 

7 Nästa möte  

Ny politisk organisation fastställs senare under hösten. Ordförande Marie 
Ljungberg Schött (M) lämnar över till den nya politiska organisationen att 
utforma dialogen och samverkansformerna i fortsättningen.  
 

8 Avslutning 

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla deltagare för intressanta möten 
med de kommunala pensionärsråden under mandatperioden och avslutar mötet.   
 
Vid anteckningarna 
Lisbeth Ekebom 
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Solna 

 Margaretha Persson 
 

Stockholm 

 Mikael Ottosson 
 

Österåker 

 Moa Bern 
 

Nacka 

 Mona Rudenfeldt 
 

PRO distriktet Stockholms län 

 Monica Ulfhielm 
 

Landstingsstyrelsens pensionärsråd 

 Monica Ungerholm 
 

Värmdö 

 Ola Hägg 
 

Programberedningen för äldre och 
multisjuka 
 

 Olle Eriksson 
 

Stockholm 

 Ritva Elg 
 

Österåker 

 Runo Carlsson 
 

Solna 

 Sten Fylkner 
 

Stockholm, Östermalm 

 Sven Erik Wånell 
 

Lidingö 

 Tellervo Axner 
 

Österåker 

 Ulla Lindqvist 
 

Stockholm, Östermalm 



 

 4 (4) 

 DELTAGARLISTA 
2018-11-09 
 

 
 

 

    
 

 

 Ulla Rondahl 
 

Järfälla 

 Yngve Jönsson 
 

Programberedningen för äldre och 
multisjuka 

 Yvonne Wendt 
 

Stockholm, Östermalm 

 Joakim Jarnryd Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 Joakim Pallin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 Lisbeth Ekebom, sekreterare 

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 
 

 

 



Världen är för stor för oss.

För mycket händer, för många brott, för mycket våld och 
spänning.

Hur mycket du än försöker kommer du efter i utvecklingen. 

Det är en ständigt ökande press för att orka med.

Man förlorar fotfästet. 

Vetenskapen gör nya upptäckter i en takt som gör att man 
tappar andan i sina försök att hålla reda på vem det är som 
styr. 

Allt går för högtryck. 

Mänskligheten klarar inte mer.

Atlantic Journal den 16 juni 1833
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Blockkedjor hanterar skatteinbetalningar



2024

Presentatör
Presentationsanteckningar
2024 kommer den växande datorkraften i världen att vara tillgänglig för hela 90% av jordens befolkning



2024

Presentatör
Presentationsanteckningar
År 2024 kommer den första konstgjorda levern att tillverkas i en 3D-printer.



2024

Presentatör
Presentationsanteckningar
De flesta apparater i en bostad kommer att vara uppkopplade 2024, däribland kylskåpet.



2026

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppskattningsvis år 2026 kommer administrativa och företagsekonomiska beslut att kunna tas på artificiell väg. 
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Fiber till varje ö och stuga?
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• Trådlösa sensorer för att 
skapa säkert, tryggt och 
hälsosamt kvarboende

• Även utanför bostaden



• Teknik för att understödja 
sociala aspekter. Aktiviteter, 
volontärer, grannar, 
närstående.

• Uppkoppling även utanför 
bostaden



• Trådlösa sensorer för att 
säkra att mediciner tas

• Även utanför bostaden



• Trådlösa hjälpmedel för att 
säkra diabetesvård

• Även utanför bostaden

• Mäter blodsocker och ger 
rätt dos insulin



• Trådlösa sensorer för att 
tidigt indikera ohälsa 

• Även utanför bostaden

• Mäter blodtryck, puls, 
ångest, uttorkning, mm 



• 5G-telefon för högupplöst 
läkarundersökning 
på distans (Estland)

• Även utanför bostaden

• Tittar i halsen, örat, mm 
samt  lyssnar på hjärta, 
lungor, mm 



• Multivariabla sensorer för att 
fjärrövervaka intelligenta 
installationer och hjälpmedel

• Även utanför bostaden

• Intelligent dusch, permobil, 
intelligent rullator



• Hemtjänst med fjärrstyrd 
bostadsanpassning

• Fjärrstyrd hjälp vid matlagning

• 5G – många signaler, korta 
svarstider… 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1uM_YoeHUAhVFD5oKHXNeCIgQjRwIBw&url=http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=213&sub_nav_id=232&psig=AFQjCNGcrRGosuH8ozh0b5nQRZ3hm7wA2w&ust=1498764068137108


• Intelligent rullator

• Larm och fjärrstyrd hjälp

• 5G – många signaler, korta 
svarstider… 

Foto Mikael Hansson



• Hemtjänst med fjärrstyrd robot

• Bädda säng, hänga tvätt, diska…

• 5G – många signaler, korta 
svarstider… 



Tekniken finns 2017:
NASA / GM

I anpassad form 2030:
Hemtjänst
Hemsjukvård
Funktionsstöd
Habilitering
Rehabverksamheter



• Hemtjänst med drönare

• Leverans av varma måltider, 
livsmedel, medicin…

• 5G – många signaler, korta 
svarstider… 













Världen är för stor för oss.

För mycket händer, för många brott, för mycket våld och 
spänning.

Hur mycket du än försöker kommer du efter i utvecklingen. 

Det är en ständigt ökande press för att orka med.

Man förlorar fotfästet. 

Vetenskapen gör nya upptäckter i en takt som gör att man 
tappar andan i sina försök att hålla reda på vem det är som 
styr. 

Allt går för högtryck. 

Mänskligheten klarar inte mer.

Atlantic Journal den 16 juni 1833





Färdtjänstverksamheten

framtid och lite idag

Kenneth Svärd
Trafikförvaltningen SLL



Idag…

Färdtjänsten Stockholm

SLL Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen

Regional kollektivtrafikmyndighet - Trafikhuvudman

Avtal med KSL Kommunförbundet Stockholms län för 
de 26 kommunerna ”en för alla - alla för en”
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Presentationsanteckningar
Arbetet inom SL för tillgänglighet sker i samverkan med tidigare FärdtjänstenTillgänglighetssatsningar i form av reseträning och information kan bli en utvecklad strategi (försök har funnits tidigare)SL kommer att nå 2010 målet i flertalet … tror det är bra att bearbeta synen att vi i stort når målet med några undantag…

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sl_logotyp.gif
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9I4Fqe9WN_cohM&tbnid=2iyuH2I95HvzdM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.visitskargarden.se/sv/medlemmar/u-o/waxholmsbolaget/&ei=fi-WU7bNBqOAywOXlIHQDg&psig=AFQjCNEwsKavgiIjruWWkp-5evYh5dyVvw&ust=1402437886172814


Nytt per årsskiftet…
Färdtjänsten Stockholm

SLL Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen

Samverkan består men Färdtjänsten förs över till en          
Färdtjänstnämnd från Trafiknämnden idag

Färdtjänstnämnd och dess utskott blir nya enheter
3
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Varje dag görs ca 8 000 – 12 000 resor via 
färdtjänstens system

4

Per år blir det 4,1 miljoner resor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa resor är högt i ett internationellt perspektiv. Färdtjänsten Sthlm har i många år varit störst i värden nu är vi passerade av New York och Chicago men det i totalt antal resor. Ställs dessa i relation till befolkningen är vi otvivelaktigt störst. På Manhattan bor ca 8 miljoner.Varje resa är en avgång på SL ”språk” Hir många som reser med SL blir lättare att se med nya Accesskortet – där ftj-berättigades resor kan ”tvättas” och ses i antal



Lite siffror

 Medianålder färdtjänstresenärer 80 år
 Ca 70 000 berättigade varav 82 000/år per år räknat
 Ca 3 % - Sthlm av länets befolkning
 Ca 58 000  - Grundtillstånd Färdtjänsttaxi
 Ca 12 000  - Grundtillstånd Rullstolstaxi

 Färdtjänsten omsluter 1,5 miljarder kronor
 Drygt 23 % avser Sjukresor som faktureras vården
 Tjänsteresor faktureras förvaltningar + 2 % 
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Analyssektionen Januari 2013
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Sverige 2016 – utmaningar framåt  

https://christianengstrom.wordpress.com/2017/10/10/sveriges-befolkning-2016-var-9-995-153-personer-men-vilka-ingar/


Nöjdhetstal
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2017 2018
Januari 85% 87%
Februari 86% 86%
Mars 84% 86%
April 86% 86%
Maj 84% 83%
Juni 85% 84%
Juli 85% 88%
Augusti 86% 87%
September 81% 86 %
Oktober 82%
November 83%
December 83%



Tidspassning hela dygnet
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Hela dygnet 
inom 10 
minuter

Hela dygnet 
efter 20 
minuter

Januari 89% 2,7%
Februari 89% 2,6%
Mars 88% 3,1%
April 89% 2,8%
Maj 86% 4,6%
Juni 85% 4,6%
Juli 89% 3,1%
Augusti 88% 3,7 %
September 86 % 4,55 %



 Ökande trafik

 Växande Stockholm

 Trafikhinder

 Akut förarbrist

Utmaningar



Färdtjänsttaxi upphandlad - start 1/4 2019 
 Särskilt anordnade transporter för funktionshindrade
 Lag (1997:736) om färdtjänst
 Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
 Tjänsteresor för Landstingets förvaltningar och bolag (SLL)

 Sjukresor – för dem som inte kan resa kollektivt – endast
sittande – ersättningslag…

 Av resorna är…
– Ca  75 % Färdtjänstresor ” 
– Ca  23 % Sjukresor 
– Ca   1  % Tjänsteresor
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 Redovisa hur arbete mjuka värden bearbetas och förstärks
– Mänskliga värden, bemötande

 Redovisa hur utbildning sker genomförs och dess innehåll 
– Planläggning, lärarkompetens och indelning av

 Utbildning administrativ personal och trafikledning

 Kraven ovan poängsätts och avräknas i ett 
utvärderingspris

 Värdighet och respekt - tydliggjort – Resenären i fokus

 Begreppet God taxitradition som styrbegrepp

Upphandlingen II



 33 separat utvärderade anbudsområden

 Pris anges för hela eller delar av transporterna i ett 
anbudsområde (33 st)

Utvärderingsgrund: Ekonomiskt mest fördelaktiga med 
hänsyn till pris och kvalitet.

Nytt ESPD kontroll av alla anbudsgivare och dess 
underleverantörer (ca 3000 företag kontrollerades)

Hur…



 Vinnare har lämnat anbud i följande riktningar

– Sverigetaxi Stockholm AB
 Hela länet betoning norr och Nynäshamn, Lidingö

– Taxi Kurir Stockholm AB
 Hela länet dock inte - inte norr - betoning mot 

söder och Södertälje, Värmdö, Huddinge

– Taxi Stockholm
 Centrum Tyresö, Älta, Bomma, Täby, Vallentuna 

– Prishöjning 23-25 % ----

Vinnare per första april 2019



Hur utförs trafiken…
2019 

3600 st

750 st
45 st



 Upphandling Rullstolstaxi   
– Med kundval
– Utan kundval

 Upphandling Bårtaxi
 Upphandling Närtrafik fasta linjer…
 Upphandling Närtrafik anropsstyrd trafik…
 Upphandling Callcenter (Beställningsmottagning)

 Upphandling Resegaranti

 Upphandling Kundservice

 Arbetet i en inledande fas

Upphandlingar kommande 



TACK!

Ett par frågor ?



Presentation Landstingsstyrelsens 
pensionärsråd

Psykiatri för äldre

2017-09-11                                         

Närsjukvård



Förekomst psykisk ohälsa
 Med en åldrande befolkning kommer depressioner i början av 

2020 talet vara den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning 
hos den äldre befolkningen

 I Stockholms län lider ca 41- 50 000 äldre av depression och 
ca 18 000 – 34 000 av ångestsjukdom

 År 2014 var det ca 310 personer 65 år och äldre som tog sitt 
liv i Sverige

 Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre. Sedan början av 2000 –
talet har andelen äldre som vårdats för diagnos som kan 
relateras till hög alkoholkonsumtion ökat. 
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Vårdkonsumtion i SLL
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fortsättning
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Läkemedel
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Vårdutbud i SLL 
 Öppenmottagning för äldrepsykiatri, Norra 

Stockholms psykiatri 

 Avdelning 23 Äldre psykiatrisk slutenvård, 14 
vårdplatser

 Avdelning 31 Nacka sjukhus, sluten- och öppenvård. 
Södra Stockholms psykiatri, 6-8 vårdplatser

 Karin Sparring Björksten är första specialist i 
tilläggsspecialiteten Äldrepsykiatri

2017-09-11                                         

Närsjukvård



Vårdutmaningar
 God vård- och omsorg förutsätter att det finns kompetens att 

tidigt upptäcka och utreda symtom

 Samsjuklighet – ofta svårt skilja somatiska och psykiatriska 
vårdbehov som är svåra att skilja åt

 Den största andelen finns i primärvården och äldreomsorgen 
utan tillgång till specialistpsykiatrins kompetens

 Hög andel självmord

 De äldre får ingen samtalsbehandling. Få patienter får KBT –
behandling

 Ökad riskfylld alkoholkonsumtion bland äldre. Beroendevården 
inte tillräckligt utbyggd för äldre med beroendeproblematik 

2017-09-11                                         
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Utveckling och framtid
 Utveckla samverkan mellan kommun och landsting genom att 

rutiner och arbetssätt utvecklas

 Genomföra en mer detaljerad kartläggning och analys av 
psykisk ohälsa. Bör göras utifrån ålder, kön och geografi. 

 Ytterligare aktiviteter konkretiseras utifrån kartläggningen

 Gemensamt vårdprogram för personer över 65 år med psykisk 
ohälsa och som riskerar psykisk ohälsa

 Äldre med missbruk/beroende målgrupp i missbrukspolicyn. 
Definierar vad kommunerna och landstinget åtar sig. 

 Psykiatri och äldre fokusområde i kommande revidering i 
överenskommelsen om psykisk ohälsa i länet 

2017-09-11                                         
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