
VERKSAMHETSPLAN 2013

Patienten alltid först

Alla tar ansvar för förändringsarbetet
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Vårt uppdrag
Vi har i uppdrag att vara Stockholms läns landstings universitetssjukhus med  
ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Uppdraget omfattar 
huvudansvar för landstingets forskning och utbildning av studenter i samverkan 
med Karolinska Institutet och andra universitet och högskolor. Till uppdraget  
hör att planera för verksamhetsinnehåll och driftsättande av nya Karolinska. 

Vår vision
Patienten alltid först

Vi ger vård av 
utmärkt kvalitet 
och säkerhet

Vi är tillgängliga, effektiva 
och ger våra patienter ett 
personligt bemötande

Vi är en förebild inom 
forskning, utveckling 
och utbildning

Långsiktiga mål 2015 
Säker vård
•	 Vi	har	halverat	antalet	vårdskador
•	 Minst	80%	av	våra	verksamheter	arbetar	systematiskt	enligt	våra	flödesprinciper

Rätt vård i tid
•	 Vi	är	över	riksgenomsnittet	vad	gäller	vårdresultat		
•	 Vi	uppfyller	vårdgarantin	och	flödesmålen
•	 Vi	har	en	patientnöjdhet	högre	än	75%	avseende	delaktighet
•	 Forskning	och	utbildning	är	integrerad	med	vården

Hållbar kostnadsutveckling med ändrat uppdrag
•	 Vi	har	anpassat	produktionen	till	vårt	uppdrag	med	ekonomi	i	balans
•	 Rätt	kompetens	i	rätt	tid	på	rätt	plats

Ansvar
Vi tar ansvar för våra patienter, 
uppgifter och varandra. Vi säger 
ifrån om vi anser att något är fel.

Våra 
värderingar

Medmänsklighet
Vi möter våra patienter och varandra med 
omtanke och respekt. Vi utgår från varje 
patients unika behov.

Helhetssyn
Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge 
bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras 
insats och ber om hjälp när det behövs.

Fortsätta kulturförändringen
•	 Skapa	en	högsäkerhetskultur
•	 Utveckla	ledarskapet	och	medarbetarskapet	utifrån	våra	värderingar
•	 Hälsofrämjande	synsätt	genomsyrar	vårt	arbete

Bredda och fördjupa flödesarbetet
•	 Införa	standardiserade	arbetssätt	och	nya	samarbetsformer
•	 Alla	chefer	och	medarbetare	arbetar	aktivt	med	ständiga	förbättringar
•	 Synliggöra	kvalitet	och	resultat	med	fokus	på	patientnytta

•	 Vidareutveckla	lednings-	och	stödsystemen

Klara för nya Karolinska och Framtidens hälso- och sjukvård
•	 Driva	nätverk	för	sjukvård,	forskning,	utveckling	och	utbildning
•	 Strukturförändra	med	stor	delaktighet
•	 Stabil	kompetensförsörjning	som	matchar	behov

Långsiktiga strategier



Perspektiv Samhälle/Kund Medarbetare Process/Utveckling Ekonomi

Vårt nuläge •	 Karolinska bidrar till stor sam hälls nytta 
genom att leverera hög  specialiserad 
och banbrytande vård

•	 Patientnöjdheten är hög men fler  
arbetssätt kan utgå från patient ens 
behov

•	 Vår tillgänglighet inom den elek tiva 
vården	uppfyller	inte	alltid	vård- 
garantin

•	 Det	stora	intresset	för	sjukvårdsfrågor	
gör	att	Karolinska	och	dess	med-
arbetare ofta granskas av myndigheter 
och media  

•	 Framtidens	hälso-	och	sjukvård	ställer	stora	 
krav på kompetensförsörjning

•	 Karolinskas medarbetare har hög kompetens
•	 Bemanning och arbetssätt är inte alltid  

effektiva
•	 Ledarskapsindex är fortsatt högt. Alla chefer 

behöver ta ett ökat ansvar för flödesarbetet  
och ständiga förbättringar 

•	 Chefers och medarbetares kunskap om och  
medverkan i flödesarbetet och ständiga 
 för bättringar behöver öka  

•	 Medarbetarindex	har	ökat	men	medarbetar-
undersökningen visar att arbetsmiljön kan  
för  bättras  

•	 Många medarbetare använder våra värder ingar  
i det patientnära arbetet

•	 Flödesarbetet	har	breddats	men	 
arbetet med ständiga förbättringar 
genom syrar ännu inte hela organisa-
tionen

•	 Vår	kvalitet	är	inte	över	riksgenom-
snittet för alla verksamheter enligt 
Öppna jäm förelser

•	 Systematisk utvärdering av befintliga 
och nya behandlingsmetoder görs  
inte i till räcklig utsträckning

•	 Förberedelserna	för	nya	Karolinska	
sker planenligt

•	 Karolinska är fortsatt nationellt  
ledande när det gäller forskning  

•	 Förutsättningarna	för	Karolinska	 
på verkas av lands tingets ansträngda  
ekonomi

•	 Efter tre år med ekonomi i balans  
har vi en för hög kostnadsökning som 
resul terat i ekonomiskt underskott

•	 Vi har fördelat ekonomiska medel  
innan vi skapat utrymme genom  
effektiviseringar

•	 Vi har inte klarat att fullt ut hantera de 
ekonomiska	effekterna	av	omvärlds-
förändringar, t ex vårdval

•	 Vi	har	initierat	ett	omfattande	åtgärds-
program för att klara ekonomin

Aktiviteter •	 Se	över	styrning	av	sjukhusgemen-
samma resurser med fokus på opera-
tion, radiologi och akutvård 

•	 Säkerställa operationskapaciteten  
i Huddinge

•	 Analysera hur vi kan mäta vård kvalitet  
förhållande till kostnad

•	 Införa ”Mina vårdkontakter” vid alla 
mottagningar

•	 Implementera handlingsplan för ett 
hälsofrämjande synsätt

•	 Säkra systematisk kompetensförsörjning
•	 Inkludera	FoUU	i	chefsutvärderingen	
•	 Förbereda	och	pröva	framtidens	arbetssätt	 

och organisation
•	 Samordna	stabsstödet	i	produktionsplane-

ringen i linje med flödesarbetet

•	 Genomföra förberedelser för nya  
Karolinska

•	 Tydliggöra	sambandet	mellan	flödes- 
arbetet och medicinska resultat

•	 Utbilda i flödesarbetet
•	 Fullfölja	införande	av	produktions-	 

och resursplanering
•	 Genomföra pilotprojekt för  

bemanningsplanering för läkare

•	 Fullfölja	sjukhusets	åtgärdsprogram	 
för ekonomi i balans

•	 Ta bort kostnadsdrivande moment  
och förenkla styrningen

•	 Skapa årlig effektivisering genom  
ständiga förbättringar och flödesarbete

 

Sjukhusövergripande

Att alla arbetar med ständiga förbättringar
•	 Utgå	ifrån	patientnyttan
•	 Rätt	från	mig	till	dig
•	 Följa	överenskomna	arbetssätt	och	metoder

Att alla tar ansvar för ökad patientsäkerhet
•	 Följa	våra	säkerhetsrutiner
•	 Se	och	påtala	risker	och	avvikelser

Att alla tar ansvar för våra resurser
•	 Ta	tillvara	allas	kompetens
•	 Underlätta	för	andra
•	 Ta	ekonomiskt	ansvar	i	alla	situationer

”Mina
utmaningar”

* 100%	utförd	vård	i	förhållande	till	beställning

* Högst	3%	kostnadsutvecklings	takt

* Högst 400 patienter väntar mer än 90 dagar på operation/behandling

Våra 
viktigaste 
mål 2013

* Minst	295	förbättringstavlor	används	systematiskt	i	arbetet	med	ständiga	
  förbättringar

* Minst	50%	av	våra	vårdresultat	är	bättre	än	riksgenomsnittet	i	Öppna	jämförelser



Mätetal Målvärde 2012 Nuläge juni 2012 Målvärde 2013 Långsiktigt mål 2015

Samhälle/Kund

Patientnöjdhet via minienkät – delaktighet 70% 61% 70% >75%

Antal patienter som väntat mer än 30 dagar till nybesök* <500 994 <300 0

Antal patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/behandling* <500 793 <400 0

Andel	uppfyllda	mål	i	miljö-	och	hållbarhetsprogrammet* 10% 25% 90%

Medarbetare

Medarbetarindex* 72 72 73 75

Ledarskapsindex* 70 68 70 75

Plats	i	nationell	AT-läkarranking 44	(S)	resp	51	(H) Topp 30 Topp 20

Andel	divisions-,	stabs-	och	verksamhetschefer	som	utvärderats
avseende	sitt	stöd	för	FoUU 80% 90%

Medarbetare som stannar kvar på Karolinska över 24 månader
-	Alla	medarbetare
-	Specialistläkare	och	-sjuksköterskor

88%
88%

88%
>89%

Frisktal	–	andel	medarbetare	med	mindre	än	5	sjukdagar	per	år 60% 58% 60% 60%

Sjukfrånvaro – andel av tillgänglig arbetstid 5% 5,1% <5% <4,5%

Process/Utveckling

Andel patienter på akuten klara inom 4 tim* 80% 70% 76% 80%

Andel patienter som skrivs ut före kl 12 33% 32% 33% 33%

Antal utlokaliserade patienter per dag kl 06 5 16 10 5

Följsamhet	till	vårdprogrammet	för	MRSA-screening* 87% 74% 93% 100%

Vårdkvalitet (index) 90 86 90 100

Vårdresultat i Öppna jämförelser (andel över eller lika med genomsnittet)* 44%	(2011) 50% 75%

Andel	nationella	kvalitetsregister	med	täckningsgrad	över	90%* 60%	(2011) 70% 90%

Antal förbättringstavlor som systematiskt används i ständiga förbättringar* 205 295 330

Ekonomi

Helårsresultat jämfört med budget 0 mkr -255	mkr 0 mkr 0 mkr

Utförd vård i förhållande till beställning* 100% 101%	(öv)	99%	(slv) 100–102% 100%

Kostnadsutvecklingstakt* 4,8% 3% 3%

Karolinskas externfinansierade forskning 1 200 mkr 1 124 mkr 1 160 mkr 1 240 mkr

* Ska ingå i divisioners och klinikers styrkort om tillämpligt.
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