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§ 16 Yttrande över remiss RUFS 2010 - underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet 
HSN1310-1099 

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet har inlett en regional dialog kring 
den regionala utvecklingsplanen och begärt Hälso- och sjukvårdsnämndens 
synpunkter på underlaget "RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet 
och användbarhet". I ärendet redovisas förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-11-08 
Förvaltningens yttrande över remissen, 2013-11-08 
RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Beslut 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att till Tillväxt- och regionplaneringsutskottet överlämna förvaltningens 
yttrande över remissen RUFS 2010 - underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet 

att omedelbart justera beslutet. 

Vid protokollet 
Lisbeth Ekebom 

Rätt utdraget intygas 

Lisbeth Ekebom 

Ärendebeskrivning 

Expedieras till: 
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet 
Akten 
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Handläggare: 
Birger Forsberg 

Hälso- och s jukvå rdsnämnden 
2013-12-11 , P16 

Amalia Vinogradova 

Yttrande över remiss RUFS 2010 - underlag för att 
bedöma aktualitet och användbarhet 

Ärendebeskrivning 
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet har inlett en regional dialog kring 
den regionala utvecklingsplanen och begärt Hälso- och sjukvårdsnämndens 
synpunkter på underlaget "RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet 
och användbarhet". I ärendet redovisas förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-11-08 
Förvaltningens yttrande över remissen, 2013-11-08 
RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Förslag till beslut 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att till Tillväxt- och regionplaneringsutskottet överlämna förvaltningens 
yttrande över remissen RUFS 2010 - underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet 

att omedelbart justera beslutet. 

Förvaltningens motivering till förslaget 

RUFS 2010 har nu fungerat som länets regionplan och regionala 
utvecklingsprogram i tre år. Planens styrka och legitimitet bygger på att 
innehållet upplevs som relevant och aktuellt av regionens aktörer. Av den 
anledningen har förvaltningen yttrat sig över RUFS 2010, där det även 
beskrivs hur RUFS 2010 används och får genomslag i förvaltningens arbete. 

Förvaltningen upplever att RUFS 20io:s vision och mål fortfarande anger 
regionens samlade vilja, och att utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande är 
relevanta en lång tid framöver. Förvaltningen anser dock att vissa 
utmaningar är särskilt viktiga i Stockholmsregionen framöver. 
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För fullständigt yttrande hänvisas till förvaltningens remissvar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför oförändrade ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för patientsäkerhet 

Beslutet medför oförändrade konsekvenser för patientsäkerhet. 

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 

Beslutet medför oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård. 

Miljökonsekvenser 
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. 

Catarina Andersson Forsman 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Kitty Kook Wennberg 
Avdelningschef 
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Hälso- och s jukvardsdirektören REMISSVAR 
2013-11-08 

Diarienummer: 
HSN 1310-1099 

Handläggare: 
Telefon: 
E-post: 

Birger Forsberg, Amalia Vinogradova 
08-12313195, 08-12313838 
birger.forsberg@sll.se, amalia.vinogradova@sll.se 

Mottagare: 
Landstingsstyrelsens förvaltning, registrator.lsf@sll.se 

Remiss RUFS 2010 - underlag för att 
bedöma aktualitet och användbarhet (dnr 
LS 1304-0578) 

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande synpunkter på de 
frågor som ställs i remissen. 

Anger RUFS 20io:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
För att kunna möta befolkningsökningen i regionen med dess utmaningar 
behöver man kontinuerligt utveckla de värden och egenskaper som anges i 
RUFS fyra mål. Det krävs en långsiktighet för att kunna bli Europas mest 
attraktiva storstadsregion, och en region där många vill bo, leva och verka i 
framtiden. Vi anser därför att RUFS 2010:s vision och mål fortfarande 
anger regionens samlade vilja. 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 
Att värna om och vidareutveckla Stockholmsregionens attraktionskraft är 
en viktig del av landstingets uppdrag. Under 2013 har landstinget därför 
tagit viktiga steg för att omvandla planer och beslut till verklighet. 

För att i framtiden kunna möta befolkningens växande behov av hälso- och 
sjukvård behöver stora delar av vårdsystemet genomgå en omfattande 
utveckling, och därför sker en storsatsning på hälsa och vård. Landstinget 
vill ta ett helhetsgrepp över vården genom utveckling av en plan för 
framtidens hälso- och sjukvård med syftet att trygga kapaciteten, 
tillfredsställa behoven och att utveckla vården mot att bli mer högkvalitativ, 
effektiv, tillgänglig, jämlik och patientfokuserad. 

I arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård beaktade förvaltningen 
regionala stadskärnor såsom de föreslagits i RUFS 2010, bl. a. genom att 
föreslå utveckling av specialistcentra jämnt fördelat över länet. 
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Arbetet med att utveckla en flerkärnig och tät bebyggelsestruktur bör 
fortsätta eftersom det ger förutsättningar för resurseffektivitet, 
tillgänglighet och dynamik. 

Ett stärkt samarbete mellan universitet, landsting och företag är 
betydelsefullt för att utveckla Stockholms län till en internationell ledande 
arena för forskning. Det innebär också möjligheter till förbättrad hälso- och 
sjukvård för invånarna i landstinget. Det görs stora satsningar på forskning 
och innovation i landstinget. Ett av de viktigare projekten för att utveckla 
regionen är 4D, som både knyter landstingets verksamheter närmare 
Karolinska Institutet och kopplar ihop dessa med näringslivet och dess 
behov av stora patientunderlag för medicinsk forskning. Genom 4D ska 
forskningsresultat snabbare kunna omsättas i nya och bättre behandlingar. 

Vad ser ni som RUFS 20io:s styrkor och svagheter, från ert perspektiv? 
RUFS 20io:s styrkor ser vi som följande: 

Det är viktigt att kunna hålla ihop planens alla delar på grund av dess 
komplexitet. Att RUFS 20io:s utvecklingsplan därför fungerar som ett 
paraply för att samla olika operativa insatser, och ger vägledning i det 
regionala utvecklingsarbetet ser vi som en styrka. 

Det är också bra att det finns tydliga åtaganden beskrivna som ger 
regionens aktörer vägledning till konkreta planeringsinsatser och operativt 
arbete, då det effektiviserar hela arbetet med den regionala 
utvecklingsplanen. 

En regelbunden uppföljning av genomförande och resultat för att komma 
framåt i utvecklingen är ytterligare en styrka på grund av arbetets 
komplexitet och långsiktighet. 

RUFS 20io:s svagheter ser vi som följande: 
• Tätare uppföljning på grund av planens komplexitet vore givande att ha. 
• Ökade kontakter mellan TMR, HSN och RUFS vore också av värde. 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
Nej. 

Är utmaningarna i RUFS fortfarande relevanta? 
Utmaningarna i RUFS 2010 är fortfarande relevanta en lång tid framöver 
då de måste mötas kontinuerligt på grund av olika faktorers inverkan, som 
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regionens ständigt förändrade förutsättningar, befolkningsökningen, de 
ökade strömmarna från asylsökande samt trycket från omvärlden. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 
Vi anser att samtliga utmaningar är viktiga men de som är viktigast för 
utvecklingen av folkhälsan i Stockholmsregionen framöver är följande: 

Utmaning nr i - Bli allt fler och må allt bättre: 
Utmaningen blir att hantera expansionen så att stockholmarna i framtiden 
inte bara blir fler utan också mår bättre. 

Utmaning nr R - Åtgärda kapacitetsbrister när behoven fortsätter att växa: 
Regionens transporter, bostäder och utbildning har inte utvecklats i takt 
med befolkningsökningen. Utmaningen är fortsatt att åtgärda bristerna 
samtidigt som behoven hela tiden ökar. Inom hälso- och sjukvården är 
tillgången till vissa personalkategorier en begränsande faktor som bl a 
hänger ihop med bostadssituationen i regionen. 

Utmaning nr 6 - Öppna regionen och minska utanförskapet: 
Stockholmsregionen ska präglas av öppenhet. För att bryta segregationen 
behövs mötesplatser där personer med olika bakgrund kan lära känna 
varandra. Detta blir särskilt viktigt i takt med befolkningsökningen och den 
ökade invandringen i regionen, och det kräver ett kontinuerligt och 
långsiktigt arbete. 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
Det är bra att RUFS 2010 utgår från de förändringar som sker i omvärlden, 
regionens särskilda förutsättningar och långsiktiga bedömningar av 
utvecklingen, i utvecklingsplaneringen. Samtliga faktorer är viktiga att ta 
hänsyn till i visionsarbetet. Vi tror dock att befolkningsökningen och 
flyktingproblematiken är underskattade faktorer, då trycket på att ta emot 
asylsökande exempelvis har ökat. Det är viktigt att ta hänsyn till detta i den 
fortsatta regionplaneringen. 


