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• Patients receiving general anaesthesia (HR 
1.34 Cl 1.04, 1.73 P=0.024) are at higher risk 
than patients receiving spinal anaesthesia

• the risk for reoperation increases 6% every 
10 min of operative time (HR 1.06 Cl 1.02, 
1.09 P=< 0.001).



Helår 2022 hittils – just nu 12+ 5 över gränsen 4 resp 3 poäng

Kvalitetsindex: Utbildnig lönar sig…. 
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Smärta andel med registrerat NRS  <4 inom 4 tim på postiop.
> 77% ger 1 poäng;  < 77% - > 65% ger 0,5 poäng; <65% ger 0 poäng    

Postopsmärta: olika utmaningar på olika sjukhus



Väntan på operation
”det kommer ta 1,5 år innan han får en 
knäoperation – och läkaren sa att han 
fick stå på väntlistan med villkoret att 
han avsade sig vårdgarantin.”

”Vill du bli opererad hos oss?”



Väntetid Regioner: Cementerad knäplastik NGB49; ASA 3; helår – sept 2022 vs 2019 

Fler väntar > 12 månader än operereras inom vårdgarantin

< 3 mån 18,5 % > 12 mån 27,4 % < 3 mån 35,0 % > 12 mån 4,6% 



Väntetid Operation halsmandlarna; Barn 2-7 år helår – sept 2022



Elektiv väntetid prioritering: 3 månader ingreppskod N---- (ortopedi), Slutenvård 

Utfall prioritering: Trender din enhet



Elektiv väntetid prioritering: 1 månader ingreppskod J---- (bukingrepp), Slutenvård  

Utfall prioritering: Regioner och sjukhus 

220728-1027

Hur används priogrupper lokalt?



Styrelsearbetet i SPOR



Kontakt beslutsfattare samarbet: SPOR, SIR, ANIVA och SFAI 

www.spor.se. 
• Stora regionala skillnader i tillgänglighet
• Mycket få på sjukhusen eller egionerna

har en tydlig bild av verkliga väntetider
• Cancer går bra, många icke C diagnoser dåligt 
• Privata vården saknas i väntetidsdata
• Arbetsmiljö - behålla och rekrytera personal
• Behövs data på personal omsättning och 

hyrberoende på verksamhetsnivå


