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Bakgrund
Regionerna står inför stora utmaningar att upprätthålla god tillgänglighet till hälso- och sjukvården. 

Uppdämda vårdbehov till följd av Coronapandemin har accentuerat behovet att stärka och 

vidareutveckla gemensamma processer och sjukvårdsregional arbetsfördelning. 

Syfte
Genom samverkan förbättra tillgängligheten i hela sjukvårdsregionen och säkerställa god och jämlik 

vård efter behov.

Mål
Arbetet ska resultera i:

- operativa samverkansformer som bidrar till bättre tillgänglighet

- förslag på former för hur regionerna från och med 2022 ska arbeta solidariskt och gemensamt för 

att nå målen i överenskommelsen om tillgänglighet samt hur sådant arbete ska förvaltas.

Uppdraget är avgränsat till specialiserad vård

Uppdrag gemensamt tillgänglighetsarbete till SÖSR från RSL



Källa: Specialiserad vård | Väntetider i vården | SKR

Vad vi och andra behöver veta

https://skr.se/vantetiderivarden/vantetidsstatistik/specialiseradvard/specialiseradvard.43536.html


- Indexberäkning som utgår från antal väntande och hur länge de väntat är sammanställd

Arbetssätt – insamling av data



Arbetssätt – visualisering



Arbetssätt – visualisering



Arbetssätt – visualisering



Utmaningar

- Data som underlag för att följa antal väntande över tid (2018 – 2021) är inte tillgänglig i alla våra tre regioner

- Registrerar på lite olika sätt, innebär handpåläggning för att möjliggöra jämförelser

- Data ger (ännu) inte möjligheter att ta ställning till prioritering av åtgärder och horisontell prioritering 

- Hantering av MOV/PVV skiljer sig åt i våra tre regioner

Arbetssätt – utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer

Möjligheter och framgångsfaktorer

- Utgångspunkt områden och åtgärder - patientfokus

- Fokus på behov – transparens antal som väntar och hur länge de väntat, skillnader i våra regioner

- Förtroende för varandra

- Återkommande mötesplatser – täta korta möten



Frågor i grupprum

Vad behövs för att skapa möjligheter till 

fortsatt aktivt samarbete, så att de patienter 

som behöver våra insatser inte ska behöva 

vänta i onödan?



Sammanfattning och visioner 


