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Du håller i din hand kortversio-
nen av landstingets årsredovis-
ning för 2007. Årsredovisningen 
redovisar verksamheternas 
resultat utifrån landstingspla-
nens mål och budget. Lands-
tingsplanen innehåller tre 
nyckelbegrepp som ska genom-
syra landstingets verksamhe-
ter: tillgänglighet, kvalitet och 
kostnadseffektivitet. Kortver-
sionen beskriver i stora drag de 
verksamheter som landstinget 
bedrev under 2007, vilka re-
sultat som uppnåddes och hur 
arbetet ska fortsätta framöver. 
Årsredovisningen i sin helhet 
kan du beställa via e-post: 
landstinget@lul.se 

Landstingsstyrelsens 
ordförande har ordet

Uppsala län har en ganska ung 
befolkning och är Sveriges tredje 
snabbast växande län. Den 1 janu-
ari 2007 införlivades Heby kom-
mun med sina 13 000 invånare i 
länet. Därefter ökade befolkningen 
med ytterligare 3 345 personer un-
der året. Vid årets slut bodde här 
323 270 personer. Men med Heby 
kommun följde inte bara fler invå-
nare utan också tre nya enheter, en 
till primärvården och två till folk-
tandvården. Länet består nu av åtta 
kommuner.

Invånarna i länet har en förhållan-
devis god hälsa. Våra 19-åringar 
har till exempel bäst tandhälsa av 
alla 19-åringar i hela landet. Även 
bland övriga barn och ungdomar 
är tandhälsan mycket god. Men 
det finns också några stora pro-
blemområden som rör befolkning-
ens hälsa: Antalet personer med 
övervikt och fetma ökar. Alkohol-
konsumtionen är hög bland både 
ungdomar och vuxna. Och psykisk 
ohälsa, som finns i alla åldersgrup-
per, är särskilt vanlig bland flickor 
på högstadiet och gymnasiet. De 
upplever ofta stress och ångest. De 
här problemområdena är exem-
pel på utmaningar som vårt unga, 
friska och växande län står inför. 
Utmaningarna reser krav på både 
politik och verksamheter i lands-
tinget. Arbetet måste bedrivas 
med hög kvalitet, åstadkommma 
god tillgänglighet och vara kost-
nadseffektivt. 

Landstinget fick ett ekonomiskt 
överskott 2007. Det ger en trygg-
het inför en osäker framtid, men är 
också en nödvändig grund för de 
utmaningar som väntar komman-
de år. Och trots det goda resultatet 
så krävs åtgärder framför allt från 
Akademiska sjukhusets sida för att 
inte fortsätta överskrida budget. 
Hälso- och sjukvården är lands-

tingets största ansvarsområde och 
för väljarkåren är det enligt en 
nationell undersökning (SOM-un-
dersökningen, som undersöker och 
kartlägger allmänhetens vanor och 
attityder när det gäller samhälle, 
politik och medier) den viktigaste 
valfrågan. Samtidigt är sjukvården 
den institution i samhället som 
åtnjuter störst förtroende. Patien-
tenkäter har visat att landstingets 
verksamheter är uppskattade. En 
enkät som gjordes med patienter 
i folktandvården förra året gav till 
exempel folktandvården 91 av 100 
möjliga poäng. Medborgarnas för-
troende ställer i sin tur krav på oss 
som är verksamma i landstinget att 
fortsätta att leva upp till förvänt-
ningarna. 

Under året fattades många viktiga 
beslut. Bland annat beslutades att 
landstinget under 2008 ska upp-
handla mammografiverksamheten 
på Akademiska sjukhuset, Sjuk-
vårdsrådgivningen 1177 och de tre 
vårdcentralerna Sävja vårdcentral, 
Liljeforstorgs vårdcentral och En-
köpings vårdcentral. 

Jag kan också berätta att ett arbete 
med att utveckla närvården inled-
des och flera viktiga byggprojekt 
påbörjades och slutfördes. Samar-
betet med andra aktörer utveckla-
des och fördjupades dessutom, till 
exempel med länets kommuner, 
Uppsala universitet och övriga 
landsting i sjukvårdsregionen.

Vi kan således se tillbaka på det år 
som gått med tillfredsställelse, och 
se fram emot kommande år med 
tillförsikt. Landstinget i Uppsala 
län fortsätter att utvecklas och står 
väl rustat inför kommande utma-
ningar.

Erik Weiman, landstingstyrelsens 
ordförande





En tillgänglig hälso- 
och sjukvård 

”Ledstjärnan för Landstinget i 
Uppsala län är att all hälso- och 
sjukvård ska finnas lättillgänglig för 
invånarna och ges på lika villkor. En 
okomplicerad väg till den vård som 
efterfrågas bidrar till ökad trygghet, 
bättre hälsa och en god samhällseko-
nomi. En lättillgänglig vård känne-
tecknas av korta och rimliga vänte-
tider, gott bemötande och kompetent 
behandling.”
 (Ur Landstingsplan 2007-2010)

 
Landstinget i Uppsala län blev allt 
bättre på att leva upp till vårdga-
rantin under 2007. Av de patienter 
som behövde träffa en husläkare 
fick 85 procent en tid inom sju 
dagar. Antalet patienter som fick 
vänta mer än 90 dagar på behand-
ling inom kirurgi, ortopedi och 
urologi minskade successivt under 
året. Vidare prioriterade folktand-
vården tillgängligheten genom ge-
nerösare öppettider på telefon och 
för klinikbesök. Och Sjukvårds-
rådgivningen 1177 besvarade 150 
597 samtal, vilket är 12 000 fler 
samtal än året innan. De allra flesta 
samtalen besvarades inom några 
minuter. 

Fler åtgärder under 2007 för att 
uppfylla vårdgarantin och korta 
väntetiderna i vården
• De fasta telefontiderna på vård-
centralerna på vårdcentralerna togs 
bort. Dessutom utökades öppetti-
derna på vissa vårdcentraler.  
• Länskirurgirådet inledde sitt ar-
bete i början av året. Rådet arbetar 
med frågor som rör samordning 
och effektivisering av länskirurgin. 
Främst handlar det om samordnad 
produktionsplanering, utformning 
av regelverk för olika administra-
tiva rutiner, kompetensutveckling 
och personalförsörjning. 

• Några verksamheter fick statliga 
bidrag, så kallade stimulansme-
del, för att klara att uppfylla vård-
garantin. På ryggmottagningen, 
tarmmottagningen och onkolo-
gimottagningen på Akademiska 
sjukhuset användes bidragen för 
att korta väntetiderna till behand-
ling. På kvinno- och barndivisio-
nen användes bidragen för att ge-
nomföra operationer av patienter 
med inkontinens eller framfall. På 
Lasarettet i Enköping användes bi-
dragen för att göra fler höft- och 
knäplastikoperationer.

Hög Kvalitet

”En god förebyggande vård är en 
fråga om kvalitet. Genom att arbeta 
hälsofrämjande ger landstinget män-
niskor möjligheten att själva påverka 
sin livsstil så att de inte drabbas av 
ohälsa.”
(Ur Landstingsplan 2007-2010)

I nationella jämförelser står sig 
vården som ges av vårt landsting 
mycket bra. Framför allt utmärker 
sig vår hjärtsjukvård, strokebe-
handling, cancervård och förloss-
ning. Landstinget planerar stän-
digt nya åtgärder för att ytterligare 
höja kvaliteten på verksamheterna. 
Några exempel från 2007:

Samarbete med 
kommunerna
Samordningen mellan landstinget 
och länets kommuner måste fung-
era bra för att resurserna ska kunna 
utnyttjas optimalt. Därför besluta-
de landstinget att se över vad som 
behöver utvecklas eller förändras i 
samarbetet mellan Heby kommun 
och Landstinget i Uppsala län. 
Dessutom beslutades att lands-
tinget och Knivsta kommun ska 
samordna sjukresor och färdtjänst 
med Knivsta kommun genom att 
upphandla en gemensam beställ-
ningscentral.
 

Patientsäkerhet
För att patienter och personal ska 
känna sig trygga i vårdmiljön tog 
landstinget fram en policy och en 
handlingsplan för arbetet med pa-
tientsäkerhet. Utifrån dessa ska 
förvaltningarna arbeta systema-
tiskt med att förbättra patientsä-
kerheten. 

Vårdprogram
Landstinget antog två nya vård-
program, ett om cancer och ett om 
demenssjukdomar. Patienterna rör 
sig mellan olika delar av vården 
och därför ska programmen förtyd-
liga de olika vårdgivarnas ansvar. 
Programmet om cancer lyfter dess-
utom fram det förebyggande arbe-
tet mot riskfaktorer som rökning, 
osunda kostvanor och ett oförsik-
tigt solande.

Äldre 
Andelen äldre beräknas öka kraf-
tigt i vårt län fram till år 2010. 
Vård och omsorg av äldre är därför 
viktiga uppgifter. Samverkan med 
länets åtta kommuner kring vården 
av de mest sjuka äldre fördjupades 
under året. I Uppsala har till exem-
pel en hemvårdsenhet för äldre med 
flera diagnoser byggts upp tillsam-
mans med Uppsala kommun.

Barn och ungdomar 
Vanor som rör hälsa och fysisk ak-
tivitet grundläggs tidigt i livet och 
har stor betydelse för den framti-
da hälsan. Landstingets satsning 
på Hälsoäventyret i Uppsala och 
Skutskär ger barn och ungdomar 
i grundskolan kunskaper om häl-
sofrämjande levnadsvanor. Det får 
de dels genom att uppleva, dels ge-
nom att inspirera och aktivera olika 
sinnen i en spännande miljö. Häl-
soäventyret fick under året resurser 
för fortsatt utveckling och för att 
bygga upp en egen hemsida.  





Landstinget inledde under 2007, 
tillsammans med fem andra lands-
ting, en studie som ska utveckla ett 
arbetssätt för att förebygga barnfet-
ma. Det nya arbetssättet ska sedan 
användas av barnavårdscentralerna, 
som bland annat har till uppgift 
att hjälpa småbarnsföräldrar att 
göra förändringar i livsstilen.

Psykiatri
Landstinget och länets kommuner 
vill samarbeta kring omhänderta-
gandet av personer med psykiska 
funktionshinder, men det har inte 
fungerat bra. Dels beror det på svå-
righeten att rekrytera och behålla 
specialistläkare inom psykiatrin, 
dels på att tillgängligheten till 
psykiatrin inte har varit god. 

Under 2007 beslutades att lands-
tingets barnpsykiatri och länets 
kommuner ska bilda team som ska 
ge stöd till barn och ungdomar och 
deras familjer. Ofta är det fråga om 
tonårsflickor som mår dåligt och 
har självskadande beteenden. På 
så vis räknar man med att omhän-
dertagandet av barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa ska förbättras.

Förebyggande arbete 
mot rökning och alkohol
På Akademiska sjukhuset nästan 
fördubblades rökslutarstödet under 
året och inom primärvården ökade 
antalet patienter som får hjälp med 
tobaksavvänjning betydligt.  Det 
alkoholpreventiva arbetet ”Drick 
mindre” fortsatte. Det riktar sig 
till patienter som har en riskfylld 
konsumtion av alkohol. 

Forskning
Forskningssamarbetet med Uppsa-
la Universitet fortsatte. Satsningar 
gjordes till exempel på forskning 
om endokrina buktumörer, inflam-
mationer, hjärt- och kärlsjukdomar 
och nervskador i samband med 
olyckor. 

Miljö
Sedan 2005 är hela landstinget 
miljöcertifierat, vilket innebär att 
miljöarbetet är kvalitetssäkrat av 
externa revisorer och att lands-
tinget förbinder sig att ständigt 
förbättra miljöarbetet.

Landstinget har elva miljömål som 
ska vara uppfyllda senast 2010. Ett 
av målen är att nio av tio person-
bilar som landstinget använder ska 
drivas med förnyelsebara bränslen 
år 2010. I fjol var andelen sex av 
tio och slutmålet ser ut att kunna 
uppnås. Ett annat mål är att en 
tredjedel av de livsmedel som köps 
in ska vara ekologiskt producerade 
år 2010. År 2007 var en femtedel 
av livsmedlen ekologiskt produce-
rade. Det placerade Landstinget i 
Uppsala län bland rikets tre bästa 
landsting och kommuner när det 
gäller inköp av ekologiska livs-
medel.

Medarbetare – personal 
År 2007 var drygt 11 000 perso-
ner anställda av landstinget. Tiden 
som de anställda arbetade under 
2007 ökade med 198 heltidstjäns-
ter jämfört med året innan. Bland 
annat berodde ökningen på per-
sonaltillskottet från Heby och att 
landstinget anställde fler sjukskö-
terskor med specialistutbildning, 
kuratorer och ST-läkare.

Under året antogs en policy för hur 
landstinget som arbetsgivare ska 
hantera frågor som rör arbetsmiljö, 
jämställdhet och ledarskap. Det 
togs även fram handlingsplaner för 
jämställdhet, etnisk mångfald och 
arbetsmiljö. Flera förvaltningar 
genomförde utbildningar för att 
motverka, förebygga och hantera 
etniska trakasserier. 

Förändringar i arbetstidslagen 
gjorde att vårdpersonalen fick fler 
pass under varje schemaperiod och 
att läkarna nu har arbetstid till 21 
på vardagar.

Kostnadseffektivitet

”Invånarna i Uppsala län ska få 
bästa möjliga hälso- och sjukvård för 
sina skattepengar. Vården ska hålla 
hög kvalitet, men det får aldrig ske 
till priset av att landstingets, med-
borgarnas eller samhällets ekonomi 
äventyras.”
(Ur Landstingsplan 2007-2010)

Ekonomiskt resultat 2007
Det ekonomiska resultatet 2007 
visar på ett överskott på 182 mil-
joner kronor. Det är 82 miljoner 
kronor bättre än budget. Större 
skatteintäkter, tack vare den goda 
konjunkturen, samt vinster från 
försäljning av fastigheter och bo-
stadsrätter bidrog i hög grad till 
det goda resultatet. 

För att garantera en god ekono-
misk hushållning på lång sikt 
måste landstinget spara en stor del 
av överskottet som en buffert för 
att klara framtida utmaningar, till 
exempel ökade pensions- och fast-
ighetskostnader. 

Försäljning av vård
Det finns inget annat landsting 
som säljer så mycket högspecialise-
rad vård och är så beroende av dess 
intäkter som landstinget i Uppsala 
län. Landstingets totala intäkter 
från riks- och regionvård var 1547 
miljoner kronor under 2007, av 
vilka Akademiska stod för 1521 
miljoner kronor. Det var en ökning 
med sex procent, eller 82 miljoner 
kronor, jämfört med föregående år. 

Akademiska sålde framför allt neu-
ro- och thoraxkirurgi, samt annan 
kirurgi som saknas på länssjuk-
husen i regionen. De närbelägna 
landstingen, Dalarna, Gävleborg 
och Västmanland, var de största 
kunderna. Där Akademiska har 
specialiteter som nyttjas av hela 
landet, bidrog vården av bränn-





skador, behandlingar av endokrina 
buktumörer och intensivvårdsheli-
koptern till en stor del av försälj-
ningen.

Produktionsutveckling
Både produktion och konsumtion 
av vård i Uppsala län var större 
2007 än under föregående år. 
Akademiska sjukhuset ökade sin 
produktion av vårdtillfällen och 
blev dessutom mer kostnadsef-
fektivt i vården och behandlingen 
av patienter med olika diagnoser. 
Ökningen berodde till viss del på 
Hebys länsbyte som innebar att lä-
net fick 13 000 nya invånare och 
tre nya enheter inom primärvården 
och folktandvården. 

Antalet vårdenheter blev också fler 
eftersom antalet privata vårdgivare 
i länet ökade. Nästan hälften av 
alla läkarbesök i den landstingsfi-
nansierade primärvården gjordes 
hos privata husläkare under 2007.

Investeringar
Investeringarna i fastigheter upp-
gick till 301 miljoner kronor. In-
vesteringarna i utrustning och in-
ventarier uppgick till 193 miljoner 
kronor. Av de 193 miljonerna lades 
den största delen på medicintek-
nisk utrustning, till exempel rönt-
genutrustning.

Resultat och viktiga 
händelser på förvalt-
ningarna

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset redovisar 
ett negativt resultat på 88 miljo-
ner kronor. Ett av skälen till un-
derskottet är merkostnaderna för 
förebyggande insatser i samband 
med Klebsiellaepidemin. 
Intäkterna från såld riks- och re-
gionvård ökade jämfört med året 
innan. 

Akademiska fick under våren en ny 
sjukhusdirektör. 

Sjukhuset engagerade sig i försla-
get om den framtida regionindel-
ningen, som kommer att få stor 
betydelse för sjukhusets riks- och 
regionvård. 

När den tragiska bussolyckan öster 
om Uppsala inträffade i början av 
året kom landstingets katastrof-
plan till användning. Den visade 
sig fungera bra.

Sjukhusets planerade expansion 
fortsatte då en arkitekttävling om 
Psykiatrins hus avgjordes. Bygg-
start beräknas till 2009. 

Lasarettet i Enköping
Lasarettet i Enköping redovisar ett 
resultat på 12,1 miljoner kronor. 

Lasarettet fick en ny sjukhuschef i 
augusti. 

Röntgenavdelningen lyckade få 
bort köerna, sänka priserna och öka 
antalet undersökningar med tio 
procent jämfört med 2006. Avdel-
ningen har även nyanställt för att 
kunna utföra ännu fler undersök-
ningar.  

Antalet läkarbesök på lasarettet 
minskade med nästan sju procent, 
bland annat tack vare bättre sam-
verkan med primärvården. 

Primärvården
Primärvårdens redovisar ett resul-
tat på minus 12,4 miljoner kronor. 
Fullmäktige godkände resultatet 
eftersom det är betydligt bättre än 
resultatet året innan och ett steg i 
riktning mot ett balanserat resul-
tat. 

Den nya primärvårdsdirektören 
presenterade i början av året en 
strategi för hur länets primärvård 
ska utvecklas. En del i strategin var 
att få ekonomin i balans. Antalet 

vårdcentralschefer minskades från 
48 till 29. Dessa fick ett tydligare 
uppdrag än tidigare, med ansvar 
för verksamhet, personal och eko-
nomi. En annan del i strategin var 
att förlänga öppettiderna på vissa 
vårdcentraler och att göra det lät-
tare för länsinvånarna att komma 
fram på telefon. En tredje del i 
strategin var att arbeta med attity-
der till och bemötande av patien-
ter, vårdsökande och kollegor. 

Folktandvården
Folktandvården redovisar ett resul-
tat på 9,4 miljoner kronor.

Tandhälsan hos barn och ungdo-
mar i Uppsala län förstärktes. Lä-
nets 19-åringar hade bättre tand-
hälsa än deras jämnåriga i något 
annat län. 

En patientenkät som genomfördes 
på samtliga kliniker gav ett gott 
betyg åt folktandvården. Svarsfrek-
vensen var 93 procent och betyget 
91 av 100 poäng. 

Habilitering och 
hjälpmedel
Habilitering och hjälpmedel redo-
visar ett resultat på 1,2 miljoner 
kronor. Ett viktigt arbete var mot-
tagandet av nya brukare från Heby 
kommun. Enheterna inom Habili-
tering och hjälpmedel tog tillsam-
mans emot 56 000 besök.

Tolkcentralen lyckades genom att 
samordna olika tolkuppdrag ge 
service åt 99 procent av alla som 
beställde tolk. Det är mer än någon 
annan tolkcentral i landet. 

Kultur i länet
Kultur i länet redovisar ett resultat 
på 1,6 miljoner kronor tack vare 
att verksamheten på Wikområdet - 
Wiks folkhögskola och Wiks slott 
och konferens - gick med vinst. 
Slottet redovisar för första gången 
ett positivt resultat: 406 000 kro-
nor.





Verksamhetens kostnader 2007 
totalt 8680 miljoner kronor

Landstingets kostnader 2007
totalt 9051 miljoner kronor

Landstingets intäkter 2007
totalt 9233 miljoner kronor

Skatteintäkter 5495 mkr

Riks- och regionsjukvård/
utomlänsvård 1547 mkr

Generella stadsbidrag 
och kommunal utjämning 954 mkr

Övriga bidrag 345 mkr

Patientavgifter 260 mkr

Försäljning av tandvård, medicinska tjänster 
och uthyrning av lokaler 250 mkr

Försäljning av lokaler och bostadsrätter 67 mkr

Finansiella intäkter 31 mkr

Utskrivningsklara patienter 22 mkr

Övrigt 262 mkr

Akademiska Sjukhuset 5276 mkr

Lasarettet i Enköping 292 mkr

Primärvården 1005 mkr

Habilitering och hjälpmedel 155 mkr

Folktandvården 310 mkr

Regional verksamhet inkl. UL 216 mkr

Övriga centrala funktioner 240 mkr

Kultur i länet 101 mkr

Hälso- och sjukvårdstyrelsen 283 mkr

Landstingsservice 852 mkr

Varuförsörjningen 73 mkr

Finansförvaltningen 248 mkr 

Löner, ersättningar 
och andra sociala avgifter 4546 mkr

Pensionskostnader 481 mkr

Övriga personalkostnader 95 mkr

Köp av hälso- och sjukvård 507 mkr

Läkemedel 921 mkr

Lämnade bidrag 291 mkr

Lokal- och fastighetskostnader 307 mkr

Energi m.m. 120 mkr

Sjukresor och patientransporter 66 mkr

Övriga kostnader 1346 mkr

Avskrivningar 328 mkr

Finansiella kostnader 43 mkr 

Stiftelsen Musik i Uppland gav 
514 konserter för totalt 111 500 
besökare. 

Upplandsmuseet etablerade verk-
samhet i Heby kommun och med-
verkade med olika utställningar i 
Linnéjubileet. Totalt 72 458 per-
soner tog del av Upplandsmuseets 
verksamhet. 

Landstingsservice
En ny organisation med två nya af-
färsområden bildades: Akademiska 
och Länet. Ett nytt energilednings-
system togs fram för att effektivi-
sera energianvändningen. 

Kollektivtrafik 
Landstinget i Uppsala län är till-
sammans med länets kommuner 
ägare till Upplands Lokaltrafik 
AB. Totalt gjordes under året nio 
miljoner resor med buss och tre 
miljoner resor med tåg i Region-
trafiken. 

Resandet med Upptåget har blivit 
stabilt med omkring 10 000 rese-
närer dagligen. Landstinget beslu-
tade att ett nytt tågsätt ska inför-
skaffas under 2008 för att komma 
till rätta med platsbristen på vissa 
avgångar. Både Västerås och Enkö-
ping betjänas nu av direkta förbin-
delser med expressbuss.
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