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GEMENSAMMA STRATEGISKA MÅL FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE (SLSO)

Patientens fokus • Allas lika värde • Arbetsglädje
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SLSO:s Uppdrag
SLSO svarar för produktion av landstingsägd primärvård, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård,
hjälpmedelsverksamhet, habilitering, tolkcentral, syncentral, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad
palliativ slutenvård samt geriatrik. De olika verksamheternas inriktning, innehåll och ersättning regleras närmare i
avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden, i enlighet med SLL:s beställare/utförarmodell.
I samverkan med Karolinska Institutet (KI) bedriver SLSO forskning och utbildning inom allmänmedicin,
psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, palliativ vård och folkhälsa.
Samverkan sker med övriga produktionsenheter inom landstinget och berörda kommuner.

Verksamhetsidé
SLSO erbjuder patientsäker, värdeskapande och hälsofrämjande vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vården präglas av delaktighet för patienten, helhetssyn, gott bemötande och en hög tillgänglighet.
Inom SLSO får våra medarbetare möjlighet till utveckling. Tillsammans skapar vi arbetsglädje i en trygg,
stimulerande och hälsofrämjande miljö.
SLSO:s miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn där alla våra verksamheter tar sitt miljöansvar.
Vi ska förebygga och minska skadliga utsläpp samt sträva efter resurseffektivitet och minsta möjliga miljöbelastning
vid såväl inköp och upphandling som nyttjande av varor, tjänster och arbetsmetoder.
SLSO arbetar aktivt och målinriktat med informationssäkerhet. Patienterna ska kunna lita på att den information som
SLSO hanterar har ett tillräckligt skydd och är korrekt. Informationen ska vara tillförlitlig, tillgänglig och spårbar.
Vårt systematiska arbete med kvalitet, arbetsmiljö, miljö och informationssäkerhet kännetecknas av helhetssyn och
ständiga förbättringar. Vi följer gällande lagstiftning och myndighetskrav.
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Långsiktiga mål
•
•
•
•
•

Förbättrad tillgänglighet och kvalitet
Attraktiv arbetsgivare
Konkurrenskraftig FoUU
Hållbar tillväxt
Ekonomi i balans

Långsiktiga strategier
Vårdprocesser
• Vidareutveckla processorienterat arbetssätt genom metoden ”Värdelyftet” för att
säkerställa god vård, hög patientsäkerhet, nöjda medarbetare och hög tillgänglighet
• Aktivt medverkande i utveckling av nätverkssjukvården
• Satsning på eHälsa/IT-stöd
Företaget i företaget
• Utveckla den systematiska styrningen, uppföljningen och analysen
• Kraftsamla genom att samordna resurser för att skapa tid för vårdprocessarbete
Medarbetare
• Utveckla innovativa lösningar för kompetensförsörjning
• Säkerställa rätt använd kompetens
• Integrera FoUU i det dagliga arbetet
• Alltid ha hållbarperspektivet med i allt vi gör
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Mål

Mätetal

Mätmetod

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015*

Mål 2016

Förbättrad
tillgänglighet
och kvalitet

Andel resultatenheter som uppnår tillgängligheten enligt vårdavtalen

Månadsuppföljning

-

-

72%

75%

Andel resultatenheter som upprättat en patientsäkerhetsberättelse/
handlingsplan för patientsäkerhetsarbetet

Årsbokslut

-

-

Nytt mål
2016

100%

Attraktiv
arbetsgivare

Andel resultatenheter som har ett medarbetarindex som är lika med
eller högre än föregående år

Medarbetarenkät

61%

57%

Nytt mål
2016

75%

Andel resultatenheter som har ett medarbetarindex som är lika med
eller högre än föregående år

Medarbetarenkät

65%

58%

Nytt mål
2016

65%

Andel ambassadörer

Medarbetarenkät

29%

28%

28%

>35 %

Konkurrens
kraftig FoUU

Antal medarbetare med magister- masterexamen/disputation

Årsbokslut

Hållbar tillväxt

Andel förnybart bränsle av den totala drivmedelsvolymen

Årsbokslut

29%

26%

Redovisas
under
januari 2016

>50 %

Kassation av läkemedel

Årsbokslut

6883 kg

7902 kg

Redovisas
under
januari 2016

<7800 kg

Andel resultatenheter med en ekonomi i balans

Månadsuppföljning

54%

60%

61%

80%

Andel resultatenheter med en positiv produktivitetsutveckling

Månadsuppföljning

-

61%

64%

75%

Ekonomi i balans

*Senast tillgängliga uppgifter

510

