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Förvaltningsnamn  

 

 

 

  

Svar på interpellation från Sibylla Jämting, 
Miljöpartiet: Varför accepterar regionen 
medicinskt risktagande och dålig 
tillgänglighet för de av länets invånare som 
behöver akut ögonsjukvård på jourtid 
respektive för reumatisk sjukdom?  
I en interpellation från Sibylla Jämting, Miljöpartiet, ställs frågorna: 

1. Av vilken anledning väljer Region Jönköpings län att, till skillnad från de 

flesta andra regioner i Sverige, avstå från att erbjuda sina länsinvånare med 

akuta ögontillstånd möjlighet att få akut bedömning av ögonläkare inom 

länets gränser hälften av dygnets 24 timmar, med den ökade risken för 

fördröjning av viktig behandling och åtföljande komplikationer som detta 

innebär?  

2. Av vilken anledning misslyckats vår region att erbjuda upp till 40% av 

patienterna säker eller misstänkt reumatisk sjukdom ett första besök till 

reumatologklinik inom den nationella vårdgarantin? Vilka åtgärder har 

vidtagits eller planeras för att försöka lösa den bristande tillgänglighet för 

dessa patienter?  

 

 

Svar 1: Hösten 2015 gjordes en utredning inför beslut om eventuella förändringar i 

det akut omhändertagandet av ögonpatienter på jourtid. Utgångspunkten var att 

patienter med behov av specialiserad ögonsjukvård ska tas omhand på ett säkert och 

likvärdigt sätt, oavsett när på dygnet de söker vård. 
 

I utredningen genomfördes också en omvärldsanalys genom att en enkät skickade ut 

till ett antal verksamheter i landet på motsvarande vårdnivå. Svar inkom från åtta av 

totalt femton tillfrågade sjukhus. Hur, var och vilken kompetens som hanterar 

ögonpatienter jourtid varierar.   

 

Övergripande målsättning är att alla patienter som inte behöver specialistnivåns 

resurser skall handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourcentralens 



 

Interpellationssvar 9   

2018-02-06 RJL 2018/207 

 
 

 

öppettider. Därefter är akutmottagningarna på sjukhusen första instans. I Region 

Jönköpings län finns ögonmottagningarna öppna dagtid 8.00-16.30 och ögonjour 

vardagar 16:30–20:00 samt helg 09:00-20:00 på ögonkliniken Länssjukhuset 

Ryhov. Kvällar och helger sker förstalinjens vård för ögonpatienter på 

jourcentralerna och akutmottagningarna. Vardagar 20:00-08:00 samt helg 20:00-

09:00 finns samverkan med ögonkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping 

som har jour i beredskap, för mer avancerade ögonskador. De fall som behövt 

remitteras till Linköping på nätterna är dock få och hittills har det handlat om 

mindre än 5 fall per år (2017 var det 3 patienter).  

 

Svar 2: Region Jönköpings län arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten 

inom den reumatologiska vården. En anledning till att tillgängligheten ser ut som 

den gör är svårigheten att rekrytera reumatologer. Vilket inte är unikt för Region 

Jönköpings län utan samma problem finns i stora delar av landet. 

 

Det pågår fortsatta försök att rekrytera specialist i reumatologi och den 1 maj 

2018 börjar en ny specialist. Under tiden läggs det även mycket tid på att utbilda 

ST-läkare.  

 

Just nu har Region Jönköpings län mindre än tre månaders väntetid på nybesök. 

Vecka 3 genomfördes en ”nybesöksvecka” för att korta väntetiderna. Under 

senare delen av 2017 och i januari 2018 har tillgängligheten till nybesök legat 

mellan 80-90 procent inom 90 dagar.   

 

 

Maria Frisk  

Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 


