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Förvaltningsnamn  

 

 

 

  

Svar på interpellation från Thomas 
Bäuml (M)- Vårdskulden 

I en interpellation från Thomas Bäuml (M) ställs frågan: 

 

 Hur avser den styrande ledningen att lösa hösten och kommande års 

vårdskuld? 

Svar 

Den pågående corona-pandemin har sedan mitten av mars haft stor påverkan på de 

elektiva operationerna. Antalet genomförda operationer har sjunkit drastiskt och 

kön av väntande har ökat i ungefär samma utsträckning. Bedömningen är idag att 

omkring 2000 patienter fler i augusti jämfört med augusti 2019 väntar på en 

operation. Detta motsvarar en hel månads produktion i en högproduktiv månad 

som exempelvis oktober. Den verksamhet som har påverkats mest är de 

ortopediska klinikerna, då majoriteten av dessa operationer inte är livsnödvändiga 

på samma sätt som exempelvis operationer för cancer eller andra mer akuta 

ingrepp. Samtliga opererande kliniker har en stor påverkan på de ingrepp som har 

lägre medicinsk prioritet. Väntetiderna, där normalt en hög andel får sitt ingrepp 

inom 90 dagar är nu på en nivå där väldigt få får sitt ingrepp inom 90 dagar. 

Region Jönköpings län har ett bra utgångläge med få väntande innan 

coronapandemin bröt ut och tillsammans med att det finns två nya 

operationsenheter i Eksjö och Värnamo finns goda möjligheter att komma tillrätta 

med den uppskjutna vården.   

 

Ett uppdrag har tilldelats Verksamhetsområde kirurgisk vård, att sammanställa en 

handlingsplan för att nå en nivå som motsvarar antalet väntande hösten 2019. 

Handlingsplanen är ännu inte färdig men preliminärt kommer det krävas både 

interna insatser i form av effektivare planering, följsamhet till starttider samt köp 

av vård från externa utförare. Hittills i år har remisserna till exempelvis Artclinic 

nästan tredubblats från 120 (2019) till 317 (2020). Utöver detta har runt 200 

patienter opererats för bröstcancer och ortopedi i Artclinics lokaler med Region 

Jönköpings läns egna läkare. Denna verksamhet planeras fortsätta åtminstone 

under hösten 2020. Ett arbete med att etablera kapacitets- och produktionsstyrning 

(KPS) som styrmetod har pågått sedan 2019, förhoppningen är att detta arbete ska 

kunna ge effekt under 2021.  
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Under pandemin har all vård som inte kan anstå ur ett medicinskt perspektiv 

genomförts. En daglig avstämning har gjorts sedan mars månad mellan de 

opererande klinikerna för att utifrån behov (medicinsk prioritering) göra bästa 

möjliga planering. Dessa möten kommer att fortsätta när de elektiva operationerna 

nu återupptas. 

 

 

 

Rachel De Basso 

Ordförande för nämnd folkhälsa och sjukvård 

 

 


