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Remissvar över betänkandet SOU 2022:22  

–Vägen till ökad tillgänglighet  
 

Ett gemensamt remissvar från nationella kvalitetsregistren Svenskt perioperativt register (SPOR) och 

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)  samt professionsföreningarna för läkare Svenska Föreningen för 

Anestesi och Intensivvård (SFAI) och för specialistsjuksköterskor Riksföreningen Anestesi och 

Intensivvård (RF ANIVA).  

 

 

 

 

  



Sammanfattning  

Storas skillnader i väntetid mellan och inom regioner  
Utredningen föreslår att Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten för viss vård. 

Förslaget är bra. Få, även hos vårdgivare och centralt inom regionerna, är idag medvetna om hur 

väntetiderna verkligen ser ut. Att informera om vad man kan förvänta sig kan möjligen minska 

variationen i väntetid inom samma region, dels för patienter som väntar på samma typ av ingrepp, 

dels mellan olika ingrepp men även mellan regioner. Här behövs ett speciellt fokus på de individer 

och de ingrepp där en större andel har mycket långa väntetider, mer än 12-18 månader.  

Väntetider för operationer är ett stort problem som fanns även innan pandemin men har förvärrats.  

Det skiljer stort mellan regionerna och även för patientgrupper med liknande prioritering inom 

samma region.  

Behovet av standardiserat vårdförlopp och definitioner  
Utredningen har återkommande diskussioner om tidsgränser mellan bedömning och behandling 

inom specialistvården. Det saknas ett förslag om behovet av en standardiserad informatik, ett 

nationellt  standardiserat vårdförlopp med  tydliga definitioner av olika aktiviteter . Utifrån dagens 

situation där oklara definitioner medfört att vården väljer olika arbetsätt ser vi svårigheter att följa 

upp effekterna vid ett genomförande av utredningens förslag. Viktigt med nationell informatik och 

en tydlig beslutsprocess som klargör roll mellan primär och slutenvård och inför ”hårda” mått att 

mäta processdelarna på. Då måste det vara tydligt vad som menas med preoperativ utredning, 

operationsbeslut, preoperativa förberedelser, operationsanmälan, operationsutredning m.m…. 

Socialstyrelsens termbank saknar definition kring ”beslut om behandling” och operationsanmälan 

 

Man bör dels kunna följa hela ledtiden från kontakt med primärvården till genomförd behandling 

inom specialistvården och dels delarna i vårdförloppet. Följs ledtiden i hela vårdförloppet minskar 

riskerna för ej jämförbara/manipulation av data. Genom att i en uppföljning inkludera  även patienter 

som avsagt sig vårdgarantin minskar risken för manipulation. Man kan anta att andelen som avsäger 

sig vårdgarantin är lika mellan regioner/vårdgivare.  

Att minska påverkan av skillnader i arbetssätt och möjligheten till manipulation av data är speciellt 

viktigt om man skulle välja att använda väntetidsdata för att styra ekonomiska stimulansmedel. 

All vård måste ingå i väntetidsdata för att bedöma prioritering mellan patientgrupper  
Mindre elektiva enheter med mindre komplexa vårduppdrag har, oavsett verksamhetsform,  

förutsättningar att ge högre produktivitet. Man måste hitta rätt balans mellan mindre elektiva 

enheter och akutsjukhus i sjukvårdssystemet. Då de elektiva enheterna inte kan hantera mer 

komplexa uppdrag med större kirurgi och sjukare patienter. Det är viktigt att all sjukvård följs upp 

med tillgänglighetsdata för att säkerställa att man följer Hälso- och sjukvårdslagen med högre 

prioritering av patienter som har störst behov av vård. Väntetidsdata måsta samlas på individ nivå 

inte som aggregerad rapportering per region. Det är viktigt att data samlas på individnivå för att man 

även ska kunna följa upp medicinsk kvalitet t.ex. behov av reoperationer av egen enhet eller offentlig 

vårdgivare. Den struktur som idag används av kvalitetsregister skulle kunna användas om även de 

mindre enheterna var skyldiga att leverera data.  (se exempel nedan)  

Då stor del av den privata vården idag saknas i kvalitetsregistret går det inte bedöma  hur väntetiden 

är där och om patientgrupper med mindre komplexa vårdbehov som får operationer här har kortare 

väntetider. Är så fallet skulle det  strida mot Hälso och sjukvårdslagens skrivning om vård efter 

behov. Vi ser att flera av utredningens förslag går i rätt riktning i att stärka patientens ställning i 

vården och möjlighet att välja annan vårdgivare vid långa väntetider. Vi saknar här ett tydligt 



ställningstagande om att all operationsverksamhet ska registrera data på individnivå i 

kvalitetsregister eller på annat sätt så man kan jämföra väntetider  

Övrigt att beakta 

Idag tillgängliga väntetidsdata.  
I kvalitetsregistret SPOR finns väntetidsdata för patienter som genomgått kirurgi. SPOR täcker i 

princip all offentlig vård och en mindre andel av den privata. I figuren nedan redovisas faktiska 

väntetider för helårsdata 210901-220831 mot 2019. I data för 2019 saknas Regionerna Blekinge och 

Jämtland Härjedalen, Gotland deltog bara sista veckorna av året och har enstaka patient. Data är 

delvis osäkra för privata vårdgivare, i vissa fall har patienter först stått i kö inom offentlig vård och 

sedan överflyttats till privata vårdgivare. Man måste kunna följa patienter i ett förlopp  över 

vårdgivargränser.  

SPORs väntetidsdatavisar stora skillnader inom och mellan regionerna. Data av den här typen bör 

göras tillgängliga för att ge både vårdgivarna och  allmänheten en bild av väntetidsläget hos aktuell 

vårdgivare och hos möjliga alternativ. SPOR har en enklare variant av rapporten upplagd publikti. I 

SPORs data saknas data för mindre privata vårdgivare.  

SPORs data är från tidpunkten för operationsanmälan till operation. Om en vårdgivare väljer att 

genomföra operationanmälan senare i det preoperativa förloppet kommer det nedan redovisade 

siffrorna att vara tillsynes bättre än verkligheten.  

I figur och tabell ovan redovisas väntetid för planerad operation av den vanligaste typen av knäprotes –cementerad 

knäplastik –ingreppskod NGB49 . Här selekterat för en patientgrupp  ASA 3 definierat som: patient med allvarlig 

systemsjukdomii. Gruppen opereras sällan på mindre privata enheter. Gränsen för vårdgaranti är markerad med sträckad 

linje.  

210901-220831 190101-191231 



Kortsiktiga kösatsningar med långsiktigt negativa konsekvenser 
Vi uppfattar att den nuvarande traditionen av tillfälliga statliga kösatsningar ger långsiktigt negativa 

konsekvenser. Tillfälliga kösatsningar bemannas ofta med personal från grannregioner och via 

bemanningsbolag till kraftigt ökade ersättningar. Kösatsningarna ger ökad personalomsättning och 

försvårar en utveckling mot effektivare vård.  

Kompetensförsörjningen är central för att långsiktigt kunna lösa tillgängligheten till behandling. Det 

gäller både sköterskor på vårdavdelningar och specialistsjuksköterskor och läkare inom 

operationsverksamheterna. Regionerna måste lyckas att dels minska personal omsättningen, locka 

tillbaka personal som valt andra sysselsättningar och öka utbildningarna.  

Effektiv vård - kontinuitet, kompetensförsörjning och stabil bemanning  
I SOU 2016:2 Effektiv vård betonades kontinuiteten vårdgivare patient och sammanhållna ansvar för 

vården inom geografiska områden. Man bör här även betona att en stabil och rätt bemanning med 

lågt beroende av hyrpersonal ger bättre möjligheter att långsiktigt förändra vården till högre 

effektivitet,  kortare väntetider och högre patientsäkerhet.  Vi ser få tendenser till att vården i stort 

utvecklas i den riktningen.   

Pandemin fick en kraftig och idag kvarstående påverkan på operationsverksamheten. Svensk 

intensivvård saknade robusthet att hantera problemet. Vi har bland OECDs lägsta antal IVA-platser 

och var tvungna att förstärka med personal som arbetade inom operationsverksamheterna. 

Erfarenhetsmässigt, från t.ex. 90-talskrisen vet man, att ökad personalomsättning uppstår med några 

års fördröjning efter större påfrestningar. Vi kan idag sannolikt inte överblicka nuvarande och 

kommande effekter av pandemin på tillgängligheten i sjukvården.  

Det saknas idag nationellt jämförbara data får kompetensförsörjning, personalomsättning och 

hyrberoende på verksamhetsnivå. Dessa är en förutsättning för att bedöma om åtgärder får avsedd 

effekt.  

Möjlighet att förbättra sjukvårdens effektivitet och därmed minska väntetider.  
I SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet föreslogs att  Regeringen ska under 5 år stimulera ett 

regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter inom olika områden 

för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Inom kvalitetsregistret SPOR har vi visat på 

mycket stor skillnad i produktivitet och ledtider även mellan operationsverksamheter med liknande 

förutsättningariii. Vår bedömning är att det finns möjlighet till förbättringar och det vore värdefullt 

om initiativet togs upp som ett led i att korta väntetiderna.  

Patienten som uppgiftslämnare. 
Frågan är om man kan patienterna delaktiga för att på ett tydligare sätt kunna mäta vårdens 

processtider. I flera länder finns PRED, patient registered data, dvs inte hur man upplevde det utan 

konkreta datum och beslut som patienten registrerat m.m. En aktiv patient vars delaktighet 

synliggörs genom ex hur patienten uppfattat det, vilka beslut som tagits, vilka tidsangivelser eller 

förberedelser som man kommit överens om. Det sista vilka beslut har tagits utifrån patientens 

förutsättningar och hur har patienten informerats om behov extra utredningar som röntgen, etc. 

  



  

 

 

 

 

I remissvaret exemplifierade väntetidsdata är en begränsad del av patientens totala väntetid mätt från operationsanmälan 

till operation. Nationella riktlinjer saknas. Väljer en vårdgivare att lägga operationsanmälan senare i processen kommer 

patientens verkliga väntetid från operationsbeslut till operation att vara längre.  

 

För Svenskt perioperativt register -SPOR 

 

 

Bengt Cederlund, ordförande 

För:  

Svenskt Intensivvårdsregistret-SIR: Johnny Hillgren ordförande 

Svenska föreningen för anestesi och intensivvård –SFAI: Maja Ewert ordförande  

Riksföreningen Anestesi och Intensivvård –RfANIVA: Ing-Marie Larsson ordförande 

i https://register.ucr.uu.se/sporpublic/web/vantetider 
ii https://sfai.se/wp-content/uploads/2015/02/ASA-klassifikation-p%C3%A5-svenska-151101.pdf 
iii https://spor.se/spor/benchmarking/ 
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