
Status i arbetet med tillgängligheten 
november 2022



Sammanfattning – Västra Götalandsregionen (VGR)

Var tredje patient som väntar på ett första besök och operation har 
väntat mer än vårdgarantins gräns. 

Vid utgången av november är den ackumulerade regionala avvikelsen 
fortsatt negativ för produktionen inom egen regi och skickandet av 
remisser till extern regi, såväl för första besök som för operation. 

Avvikelsen för operationerna beror främst på bemanningsproblem 
inom:

‒ Slutenvården

‒ Operation 



För att uppnå vårdgarantin är det centralt att sjukhusen: 

‒ Genomför samtliga beställda volymer, dvs basvolymer, HSN- och RS-tillägg 

‒ Samverkar kring tillgänglig kapacitet 

‒ Nyttjar externa leverantörer enligt plan 

‒ Korrigerar felaktig information avseende data över väntande patienter 

Därtill är det centralt att vårdcentraler i första hand riktar remisser dit 
tillgängligheten är god



Utveckling av antal väntande första besök VGR 
Totalt väntar närmare 70 000 
på ett första besök. Närmare 
20 000 har väntat mer än 90 
dagar.

‒ Drygt 2 900 har väntat mer 
än ett år.

‒ Närmare 3 700 väntande i 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald 
väntan (PVV). 

Måluppfyllelsen till första 
besök är 70 procent, vilket är 
lägre jämfört med november 
2021, men en förbättring 
jämfört med senaste 
månaderna. Köerna har 
minskat med närmare 2 700 
jämfört med föregående 
månad.



Utveckling av antal väntande operation VGR 
Totalt väntar drygt 35 800 på 
en operation. Drygt 10 100 har 
väntat mer än 90 dagar.

‒ Drygt 3 500 har väntat mer än 
ett år.

‒ Drygt 4 300 väntande i 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald väntan 
(PVV). 

Måluppfyllelsen för operation 
är 68 procent, vilket är högre 
än i november 2021 och bättre 
än på länge. Antal väntande är 
fler jämfört med november 
2021.



Utveckling av antal väntande första besök BUP VGR
Totalt väntar 1 217 på ett 
första besök. 453 har väntat 
mer än 30 dagar.

‒ 188 har väntat mer än ett år.

‒ 22 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald väntan 
(PVV).

Antal väntande till första 
besök har minskat med 136 
väntande i jämförelse med 
november 2021. 
Måluppfyllelsen har 
förbättrats, till 62 procent, 
vilket är bättre än i november 
2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under hela 
året.

Lundströmsmottagningen ingår i BUP väntelista – 268 av dessa har väntat mer än 30 dagar, hade dessa exkluderats hade måluppfyllelsen varit 72% i regionen



Utveckling av antal väntande utredning BUP VGR

Totalt väntar 1 318 på en 
utredning. 971 har väntat 
mer än 30 dagar.

‒ 33 har väntat mer än ett år.

‒ 126 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV)) och patientvald 
väntan (PVV).

Antal väntande till utredning 
har minskat något och 
måluppfyllelsen på 19 
procent är i samma nivå i 
jämförelse med november 
2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.

Lundströmsmottagningen ingår i BUP väntelista – ingen av dessa har väntat mer än 30 dagar vilket inte påverkar måluppfyllelsen



Utveckling av antal väntande behandling BUP VGR
Totalt väntar 756 på en 
behandling. 505 patienter har 
väntat mer än 30 dagar.

‒ 15 har väntat mer än ett år.

‒ 89 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MVO) och patientvald 
väntan (PVV)

Måluppfyllelsen är 24 
procent, vilket är något lägre 
jämfört med november 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.

*Sänkningen från 777 till 569 

väntande beror främst på förändrade 
registreringsrutiner på SU.

Lundströmsmottagningen ingår i BUP väntelista – ingen av dessa har väntat mer än 30 dagar och påverkar därmed inte måluppfyllelsen



Utveckling av antal väntande utredning 
vuxenpsykiatri VGR

Totalt väntar drygt 1 600 på 
en utredning. Drygt 700 
patienter har väntat mer än 
90 dagar.

‒ 53 har väntat mer än ett år.

‒ Närmare 50 väntande 
patienter är medicinskt 
orsakad väntan (MVO) och 
patientvald väntan (PVV)

Måluppfyllelsen är 54 
procent, vilket är något högre 
jämfört med november 2021.

Jämfört med november förra 
året väntar 540 fler patienter 
över vårdgarantins gräns.



Utfall mot plan inom PK-områden Västra Götalandsregionen 
måluppfyllelse vecka 01 - 47

Egen regi

Första besök avviker med närmare -18 000 
besök.
‒ Gynekologi, ögon och ortopedi står för de 

största avvikelserna sett till antal.

Operationer avviker med drygt -12 500 
operationer.
‒ Övrig ortopedi, öron-näsa-hals, gynekologi 

och plastikkirurgi står för den största 
avvikelsen sett till antal.

Extern regi

Första besök avviker med närmare -3 100 
skickade remisser
‒ Allergologi, lungmedicin, allmän kirurgi och 

gynekologi står för de största procentuella 
avvikelserna.

Operationer avviker med närmare -700 
skickade remisser.
‒ Rygg, övrig ortopedi och öron-näsa-hals står 

för den största procentuella avvikelsen.



Första besök VGR november
Egen regi

Första besök har stor variation i 
positivt och negativt utfall mot 
plan.

‒ Ögon, gynekologi, ortopedi och 
handkirurgi står för den största 
negativa avvikelsen sett till antal.

‒ När produktionen över bas- och 
tilläggsvolymer räknas bort blir 
måluppfyllelsen för egen 
produktion 92 procent.

Extern regi

Första besöken avviker med 
drygt -300 skickade remisser.

‒ Allmän kirurgi, gynekologi och 
lungmedicin står för den största 
negativa avvikelserna.



Operation/behandling VGR november

Egen regi

Operation avviker med drygt         
- 1 500 operationer 

‒ Övrig ortopedi, katarakt och 
gynekologi står för den största 
avvikelsen sett till antalet.

‒ När produktionen över bas- och 
tilläggsvolymer räknas bort blir 
måluppfyllelsen för egen 
produktion 82 procent.

Extern regi

Operation avviker med närmare 
-80 skickade remisser

‒ Handkirurgi, öron-näsa-hals, 
axelprotes och allmän kirurgi 
har den största negativa 
procentuella avvikelsen.



Tillgänglighet Primärvården – medicinsk 
bedömning

Källa: www.vantetider.se

Västra Götalandsregionen har 
en tillgänglighet på 91 procent 
i november jämfört med 86 
procent i riket.



Status i arbetet med tillgängligheten
november 2022

NU-sjukvården (NU)



Sammanfattning - NU

Nästan tredje patient som väntar på ett första besök och var fjärde 
patient som väntar på  en operation har väntat mer än vårdgarantins 
gräns. 

Vid utgången av november är den ackumulerade avvikelsen negativ för 
produktionen inom egen regi och skickandet av remisser till extern regi 
för förstabesök och operation. Under november nåddes planen totalt 
sett för förstabesök och nästintill för operation.

Avvikelsen för operationerna beror främst på bemanningsproblem 
inom

‒ Slutenvården

‒ Operation 



Utveckling av antal väntande första besök NU 

Totalt väntar drygt 10 000 på 
ett första besök. Drygt  3 800 
har väntat mer än 90 dagar.

‒ Närmare 640 har väntat mer 
än ett år.

‒ Drygt 430 väntande i patienter 
är medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald väntan 
(PVV) .

Måluppfyllelsen till första 
besök är 60 procent,  vilket är 
lägre än samma period 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under hela 
året.



Utveckling av antal väntande operation NU
Totalt väntar närmare 4 400 på 
en operation. Närmare 1 000 
har väntat mer än 90 dagar.

‒ Drygt 80 har väntat mer än ett 
år.

‒ Närmare 500 väntande 
patienter är medicinskt 
orsakad väntan (MOV) och 
patientvald väntan (PVV). 

Måluppfyllelsen har ökat 
något till 73 procent, vilket är 
bättre i jämförelse med 
november 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under hela 
året.



Utveckling av antal väntande första besök BUP NU
Totalt väntar 83 på ett 
första besök. 22 har 
väntat mer än 30 dagar.

‒ En har väntat över ett år.

‒ Två väntande patienter 
är medicinskt orsakad 
väntan (MVO) och 
patientvald väntan 
(PVV). 

Måluppfyllelsen är 73 
procent, vilket är bättre i 
jämförelse med 
november 2021.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att 
bas- och 
tilläggsvolymerna utförs 
och leveransplaner följs 
under hela året.



Utveckling av antal väntande utredning BUP NU
Totalt väntar 186 på en 
utredning. 137 har 
väntat mer än 30 dagar.
‒ Nio har väntat mer än 

ett år.

‒ 15 väntande patienter 
är medicinskt orsakad 
väntan (MVO) och 
patientvald väntan 
(PVV). 

Väntetiderna för 
utredning är fortsatt 
långa och 
måluppfyllelsen är 20 
procent, vilket är något 
högre vid jämförelse 
med samma period 
2021.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att 
bas- och 
tilläggsvolymerna utförs 
och leveransplaner följs 
under hela året.



Utveckling av antal väntande behandling BUP NU
Totalt väntar 47 på 
behandling. 25 har väntat 
mer än 30 dagar.

‒ Ingen har väntat mer än 
ett år.

‒ En väntande patient är 
medicinskt orsakad väntan 
(MVO) och patientvald 
väntan (PVV). 

Väntetiderna för utredning 
är fortsatt långa. 
Måluppfyllelsen är 46 
procent, vilket är lägre nivå 
i jämförelse med november 
2021.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att bas-
och tilläggsvolymerna 
utförs och leveransplaner 
följs under hela året.



Utfall mot plan inom PK-områden NU-sjukvården 
måluppfyllelse vecka 01 - 47

Egen regi

Första besök avviker med drygt -3 100 
besök.

‒ Ortopedi, hud och gynekologi står för 
den största delen av negativ avvikelse 
sett till antal.

Operationer avviker med drygt -1 600 
operationer.

‒ Allmän kirurgi, gynekologi och protes 
står för den största delen av 
avvikelsen sett till antal.

Extern regi

Första besök avviker med drygt -200 
skickade remisser.

‒ Lungmedicin har störst negativ 
avvikelse.

Operationer avviker med -140 
skickade remisser.

‒ Rygg, övrig ortopedi och gynekologi 
står för de negativa avvikelserna.



Första besök NU november

Egen regi

Första besök avviker 
med drygt +50 besök.

‒ Gynekologi och hud 
och står för de största 
negativa avvikelserna 
sett till antalet.

‒ När produktionen över 
bas- och 
tilläggsvolymer räknas 
bort blir 
måluppfyllelsen för 
egen produktion 79 
procent.

Extern regi

Extern regi avviker med 
-52 skickade remisser.

‒ Ortopedi, lungmedicin 
och gynekologi har 
negativa avvikelser.



Operation/behandling NU november
Egen regi

Operationer avviker med 
-10  operationer.

‒ Allmän kirurgi, 
gynekologi och protes 
har lägst utfall sett till 
antal.

‒ När produktionen över 
bas- och tilläggsvolymer 
räknas bort blir 
måluppfyllelsen för 
egen produktion 76 
procent.

Extern regi

Operationer avviker med 
-17 skickade remisser.

‒ Gynekologi har negativ 
avvikelse.



Status i arbetet med tillgängligheten
november 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)



Sammanfattning - SU

Var tredje patient som väntar på en operation eller ett första besök har 
väntat mer än vårdgarantins gräns. 

Vid utgången av november är den ackumulerade avvikelsen negativ för 
produktionen inom egen regi och skickandet av remisser till extern regi 
för förstabesök och operation. I november nåddes planerna totalt sett 
inom första besök.

Avvikelsen för operationerna beror främst på bemanningsproblem 
inom

‒ Slutenvården

‒ Operation 



Utveckling av antal väntande första besök SU 
Totalt väntar drygt 20 900 på ett 
första besök. Drygt 7 700 har 
väntat mer än 90 dagar.
‒ Närmare 1 700 har väntat mer 

än ett år.

‒ Drygt 330 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MVO) och patientvald väntan 
(PVV) .

Måluppfyllelsen är 62 procent, 
vilket är i nivå som motsvarar 
samma period 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under hela 
året.



Utveckling av antal väntande operation SU
Totalt väntar drygt 11 300 på en 
operation. Närmare 5 700 har 
väntat mer än 90 dagar.

‒ Närmare 2 700 har väntat mer 
än ett år.

‒ Närmare 1 500 väntande 
patienter är medicinskt orsakad 
väntan (MOV) och patientvald 
väntan (PVV).

Väntetiderna för operation är 
fortsatt långa och 
måluppfyllelsen är på 42 
procent, vilket är något bättre 
än motsvarande period 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under hela 
året.



Utveckling av antal väntande första besök BUP SU
Totalt väntar 524 patienter 
på ett första besök. 338 
har väntat mer än 30 
dagar.

‒ 177 har väntat mer än ett 
år.

‒ 7 väntande patienter är 
medicinskt orsakad 
väntan (MOV) och 
patientvald väntan (PVV). 

Väntetiderna för första 
besök är fortsatt långa. 
Måluppfyllelsen är 35 
procent, vilket är något 
högre än motsvarande 
period 2021.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att bas-
och tilläggsvolymerna 
utförs och leveransplaner 
följs under hela året.

Lundströmsmottagningen ingår i BUP väntelista – 268 av dessa har väntat mer än 30 dagar, hade dessa exkluderats hade måluppfyllelsen varit 66 %



Utveckling av antal väntande utredning BUP SU
Totalt väntar 245 patienter 
på en utredning. 116 har 
väntat mer än 30 dagar.

‒ En har väntat mer än ett år.

‒ 56 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald 
väntan (PVV).

Måluppfyllelsen har ökat till 
39 procent,  vilket är något 
bättre jämfört med 
november 2021.

Antalet väntande till 
utredning ökar då fler 
förstabesök har utförts. 

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.

Lundströmsmottagningen ingår i BUP väntelista – 0 av dessa har väntat mer än 30 dagar vilket inte påverkar måluppfyllelsen



Utveckling av antal väntande behandling BUP SU
Totalt väntar 151 patienter på 
behandling. 72 har väntat mer 
än 30 dagar.
─ En har väntat mer än ett år.

─ 50 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald väntan 
(PVV).

Väntetiderna för behandling är 
fortsatt lång och 
måluppfyllelsen är på 29 
procent, vilket är sämre jämfört 
med november 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under hela 
året.

*Sänkningen från 211 till 70 väntande beror 
främst på förändrade registreringsrutiner.

Lundströmsmottagningen ingår i BUP väntelista – 0 av dessa har väntat mer än 30 dagar vilket inte påverkar måluppfyllelsen



Utfall mot plan inom PK-områden Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
måluppfyllelse vecka 01 - 47

Egen regi

Första besök avviker med närmare 
-2 000 besök.
‒ Hud, ögon och ortopedi står för 

den största negativa avvikelsen 
sett till antalet. 

Operation avviker med drygt – 5 
500 operationer
‒ Plastikkirurgi, handkirurgi, allmän 

kirurgi och öron-näsa-hals står för 
den största avvikelsen sett till 
antal.

Extern regi

Första besök avviker med drygt  -
450 besök.
‒ Allmän kirurgi, gynekologi och 

kärlkirurgi har de största negativa 
avvikelserna.  

Operation avviker med närmare -
350 skickade remisser
‒ Övrig ortopedi, öron-näsa-hals, 

axelprotes och allmän kirurgi har 
lägst utfall jämfört med plan.



Första besök SU november

Egen regi

Första besök har en 
måluppfyllelse på 100 procent.

‒ Ögon, ortopedi och handkirurgi 
har den största negativa 
avvikelserna sett till antal.

‒ När produktionen över bas-
och tilläggsvolymer räknas bort 
blir måluppfyllelsen för egen 
produktion 82 procent.

Extern regi

Första besök avviker med drygt 
-130 skickade remisser.

‒ Allmän kirurgi och gynekologi 
har de största negativa 
procentuella avvikelserna.



Operation/behandling SU november

Egen regi

Operationer avviker med -880 
operationer.

‒ Katarakt, plastikkirurgi och 
handkirurgi står för den största 
avvikelsen sett till antal.

‒ När produktionen över bas- och 
tilläggsvolymer räknas bort blir 
måluppfyllelsen för egen 
produktion 72 procent.

Extern regi

Operationer avviker med -34 
operationer.

‒ Ablation, handkirurgi och allmän 
kirurgi har negativa avvikelser.



Status i arbetet med tillgängligheten
november 2022

Skaraborgs Sjukhus (SkaS)



Sammanfattning - SkaS

Var tredje patient som väntar på en operation och var fjärde patient 
som väntar på ett besök har väntat mer än vårdgarantins gräns. 

Vid utgången av november är den ackumulerade avvikelsen fortsatt 
negativ för produktionen inom egen regi och skickandet av remisser till 
extern regi, såväl för första besök som för operation. 

Avvikelsen för operationerna beror främst på bemanningsproblem 
inom

‒ Slutenvården

‒ Operation 



Utveckling av antal väntande första besök SkaS 
Totalt väntar drygt 9 200 
på ett första besök. Drygt 
2 000 har väntat mer än 
90 dagar.

‒ 210 har väntat mer än 
ett år.

‒ Drygt 1 000 väntande 
patienter är medicinskt 
orsakad väntan (MOV) 
och patientvald väntan 
(PVV).

Måluppfyllelsen är 75 
procent, vilket är i nivå 
som motsvarar samma 
period 2021.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att 
bas- och 
tilläggsvolymerna utförs 
och leveransplaner följs 
under hela året.



Utveckling av antal väntande operation SkaS
Totalt väntar drygt 3 700  
på operation. Drygt 1 100 
har väntat mer än 90 dagar.

‒ 390 har väntat mer än ett 
år.

‒ Närmare 430 väntande 
patienter är medicinskt 
orsakad väntan (MOV) och 
patientvald väntan (PVV).

Väntetiderna för operation 
är fortsatt långa och 
måluppfyllelsen är på 67 
procent, vilket är högre än 
samma period 2021.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att bas-
och tilläggsvolymerna 
utförs och leveransplaner 
följs under hela året.



Utveckling av antal väntande första besök BUP SkaS
Totalt väntar 73 patienter 
på ett första besök. 18 
patienter har väntat mer 
än 30 dagar.
‒ Ingen har väntat mer än 

ett år

‒ Tre väntande patienter 
är medicinskt orsakad 
väntan (MOV) och 
patientvald väntan 
(PVV). 

Måluppfyllelsen är 74 
procent, vilket är högre 
än motsvarande period 
2021.

Totalt antal väntande har 
minskat med 130 sedan 
förra året.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att 
bas- och 
tilläggsvolymerna utförs 
och leveransplaner följs 
under hela året.



Utveckling av antal väntande utredning BUP SkaS
Totalt väntar 282 patienter 
på en utredning. 229 har 
väntat mer än 30 dagar.

‒ 14 har väntat mer än ett år.

‒ 27 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald 
väntan (PVV). 

Måluppfyllelsen är på 10 
procent, vilket är samma 
nivå jämfört med samma 
period 2021. Totalt antal 
väntande har minskat med 
148 patienter sedan förra 
året

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.



Utveckling av antal väntande behandling BUP SkaS
Totalt väntar 270 patienter 
på en behandling. 185 har 
väntat mer än 30 dagar.

‒ Fem har väntat mer än ett 
år.

‒ 32 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald 
väntan (PVV). 

Väntetiderna för behandling 
är fortsatt långa och 
måluppfyllelsen på 22 
procent är lägre jämfört 
med samma period 2021.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att bas-
och tilläggsvolymerna 
utförs och leveransplaner 
följs under hela året.

Felaktig registrerin
g 



Utfall mot plan inom PK-områden Skaraborgs Sjukhus 
måluppfyllelse vecka 01 - 47

Egen regi

Första besök avviker med drygt 
-2 700 besök.
‒ Ögon, ortopedi, kardiologi och 

allmän kirurgi har störst 
negativ avvikelse sett till antal.

Operationer avviker med 
närmare -1 900 operationer.
‒ Katarakt, protes, öron-näsa-

hals och gynekologi står för 
största delen av avvikelsen. 

Extern regi

Första besök avviker med drygt 
-600 skickade remisser.
‒ Allergologi, neurologi och 

ortopedi har negativa 
avvikelser. 

Operationer avviker med -110 
skickade remisser.
‒ Axelprotes, övrig ortopedi och 

öron-näsa-hals har de största 
negativa avvikelserna. 



Första besök SkaS november

Egen regi

Första besök avviker med drygt 
-110 besök.

‒ Ögon och hud har den största 
avvikelsen sett till antal.

‒ När produktionen över bas-
och tilläggsvolymer räknas bort 
blir måluppfyllelsen för egen 
produktion 81 procent.

Extern regi

Första besök avviker med 
närmare -15 skickade remisser.

‒ Öron-näsa-hals, urologi och 
allmän kirurgi och ögon har 
procentuella negativa 
avvikelser. 



Operation/behandling SkaS november

Egen regi

Operationer avviker med 
närmare -125 operationer. 

‒ Katarakt, övrig ortopedi 
och protes har störst 
avvikelse sett till antal. 

När produktionen över bas-
och tilläggsvolymer räknas 
bort blir måluppfyllelsen för 
egen produktion 81 procent.

Extern regi

Operationer avviker med -13 
skickade remiss.

‒ Allmän kirurgi och öron-
näsa-hals står för den 
negativa avvikelsen.



Status i arbetet med tillgängligheten
november 2022

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)



Sammanfattning - SÄS

Nästan var tredje patient som väntar på en operation eller ett besök 
har väntat mer än vårdgarantins gräns. 

Vid utgången av november är den ackumulerade avvikelsen negativ för 
produktionen inom egen regi och skickandet av remisser till extern regi 
för både första besök och operation. I november nåddes nästan planen 
för förstabesök.

Avvikelsen för operationerna beror främst på bemanningsproblem 
inom

‒ Slutenvården

‒ Operation



Utveckling av antal väntande första besök SÄS 
Totalt väntar närmare 8 600 
på ett första besök. Närmare 
2 900 har väntat mer än 90 
dagar.

‒ Drygt 300 har väntat mer än 
ett år.

‒ Drygt 650 väntande patienter 
är medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald väntan 
(PVV). 

Måluppfyllelsen är 64 
procent, vilket är något lägre 
i jämförelse med 
motsvarande period 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.



Utveckling av antal väntande operation SÄS
Totalt väntar drygt 3 200 på 
en operation. Närmare 950 
har väntat mer än 90 dagar.

‒ Närmare 260 har väntat 
mer än ett år.

‒ Drygt 380 väntande 
patienter är medicinskt 
orsakad väntan (MOV) och 
patientvald väntan (PVV). 

Väntetiderna för operation 
är fortsatt långa och 
måluppfyllelsen är på 67 
procent, vilket är något 
högre än samma period 
2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.



Utveckling av antal väntande första besök BUP SÄS
Totalt väntar 81 patienter på 
ett första besök. Elva har 
väntat mer än 30 dagar.

‒ Ingen patient har väntat mer 
än ett år.

‒ Fem väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald 
väntan (PVV). 

Måluppfyllelsen är 86 
procent, vilket är något 
bättre än motsvarande 
period 2021. Totalt antal 
väntande har minskat med 
51 jämfört med förra året.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.



Utveckling av antal väntande utredning BUP SÄS
Totalt väntar 438 patienter på en 
utredning. 363 har väntat mer än 
30 dagar.

‒ Ingen patient har väntat mer än ett 
år.

‒22 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan (MOV) 
och patientvald väntan (PVV).

Måluppfyllelsen är 13 procent, 
vilket är lägre än samma period 
2021.

För att uppfylla vårdgarantin krävs 
att bas- och tilläggsvolymerna 
utförs och leveransplaner följs 
under hela året.



Utveckling av antal väntande behandling BUP SÄS
Totalt väntar 181 patienter 
på en behandling. 148 har 
väntat mer än 30 dagar.
‒ Ingen patient har väntat 

mer än ett år.

‒ Fyra väntande är 
medicinskt orsakad 
väntan (MOV) och 
patientvald väntan (PVV). 

Väntetiderna för 
behandling är fortsatt 
långa och måluppfyllelsen 
är 16 procent, vilket är i 
lägrei jämförelse med 
samma period 2021. Totalt 
antal väntande har ökat 
med 124 sedan förra året.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att bas-
och tilläggsvolymerna 
utförs och leveransplaner 
följs under hela året.



Utfall mot plan inom PK-områden Södra Älvsborgs Sjukhus 
måluppfyllelse vecka 01 - 47

Egen regi

Första besök avviker med 
närmare -4 000 besök.
‒ Gynekologi och ögon står för 

den största avvikelse sett till 
antal. 

Operationer avviker med drygt 
-1 500 operationer. 
‒ Öron-näsa-hals, gynekologi 

och övrig ortopedi står för den 
största avvikelse sett till antal. 

Extern regi

Första besök avviker med 
närmare -650 skickade 
remisser.
‒ Allmän kirurgi och lungmedicin 

har lägst utfall mot plan.

Operationer avviker med -16 
skickade remisser
‒ Axelprotes, allmän kirurgi och 

gynekologi har negativa 
avvikelser.



Första besök SÄS november
Egen regi

Första besök avviker med 
närmare -40 besök.

‒ Öron-näsa-hals, barn-
och ungdomspsykiatri 
och gynekologi har 
största negativa 
avvikelserna sett till 
antal. 

‒ När produktionen över 
bas- och tilläggsvolymer 
räknas bort blir 
måluppfyllelsen för egen 
produktion 79 procent.

Extern regi

Första besök avviker med 
drygt -60  skickade 
remisser.

‒ Ögon och allmän kirurgi 
har lägst utfall mot plan.



Operation/behandling SÄS november

Egen regi

Operationer avviker med -345 
operationer.

‒ Allmän kirurgi, öron-näsa-hals 
och gynekologi står för den 
största negativa avvikelsen 

sett till antal.

‒ När produktionen över bas-
och tilläggsvolymer räknas 
bort blir måluppfyllelsen för 
egen produktion 66 procent.

Extern regi

Operationer avviker med -16 
skickade remisser

‒ Axelprotes, allmän kirurgi och 
gynekologi har negativa 
avvikelser.



Status i arbetet med tillgängligheten
november 2022

Sjukhusen i väster (SV)



Sammanfattning - SV

Var fjärde patient som väntar på en operation och var femte patient 
som väntar på  ett besök har väntat mer än vårdgarantins gräns. 

Vid utgången av november är den ackumulerade regionala avvikelsen 
fortsatt negativ för produktionen inom egen regi och skickandet av 
remisser till extern regi, såväl för första besök som för operation. 

Avvikelsen för operationerna beror främst på bemanningsproblem 
inom

‒ Slutenvården

‒ Operation 



Utveckling av antal väntande första besök SV 
Totalt väntar drygt 8 500 på ett 
första besök. Drygt 1 300 har 
väntat mer än 90 dagar.

‒ Drygt 25 har väntat mer än ett 
år.

‒ 575 väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald väntan 
(PVV). 

Måluppfyllelsen är 84 procent, 
vilket är något bättre i 
jämförelse med motsvarande 
period 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under hela 
året.



Utveckling av antal väntande operation SV
Totalt väntar drygt 3 700 på en 
operation. Närmare 700 har 
väntat mer än 90 dagar.

‒ Drygt 125 har väntat mer än 
ett år.

‒ Närmare 600 väntande 
patienter är medicinskt 
orsakad väntan (MOV) och 
patientvald väntan (PVV). 

Måluppfyllelsen har ökat till 79 
procent, vilket är något bättre 
än motsvarande period 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under hela 
året.



Utveckling av antal väntande första besök BUP SV
Totalt väntar 342 patienter på 
ett första besök. Tre har 
väntat mer än 30 dagar.

‒ Ingen patient har väntat mer 
än ett år.

‒ Fyra väntande patienter är 
medicinskt orsakad väntan 
(MOV) och patientvald 
väntan (PVV). 

Måluppfyllelsen är på 92 
procent, vilket är högre än 
motsvarande period 2021.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.



Utveckling av antal väntande utredning BUP SV
Totalt väntar 119 patienter 
på utredning. 86 har väntat 
mer än 30 dagar.

‒ Två patienter har väntat mer 
än ett år.

‒ Sex väntande är medicinskt 
orsakad väntan (MOV) och 
patientvald väntan (PVV). 

Väntetiderna för utredning är 
fortsatt långa och 
måluppfyllelsen är 24 
procent, vilket är något högre 
jämfört med samma period 
2021. Totalt antal väntande 
har minskat med 90 
patienter sedan förra året.

För att uppfylla vårdgarantin 
krävs att bas- och 
tilläggsvolymerna utförs och 
leveransplaner följs under 
hela året.



Utveckling av antal väntande behandling BUP SV
Totalt väntar 92 patienter 
på behandling. 64 har 
väntat mer än 30 dagar.
‒ Två patienter har väntat 

mer än ett år.

‒ Två väntande är 
medicinskt orsakad 
väntan (MOV) och 
patientvald väntan 
(PVV). 

Väntetiderna är fortsatt 
långa och måluppfyllelsen 
är på 29 procent, vilket är 
lägre jämfört med samma 
period 2021.

För att uppfylla 
vårdgarantin krävs att 
bas- och 
tilläggsvolymerna utförs 
och leveransplaner följs 
under hela året.



Utfall mot plan inom PK-områden Sjukhusen i väster 
måluppfyllelse vecka 01 - 47

Egen regi

Första besök avviker med drygt 
-6 000 besök.

‒ Gynekologi, öron-näsa-hals, 
allmän kirurgi och kardiologi har 
största avvikelserna sett till antal. 

Operationer avviker med drygt 
-1 900 operationer. 

‒ Övrig ortopedi, gynekologi, protes 
och öron-näsa-hals har största 
avvikelserna sett till antal. 

Extern regi

Första besök avviker med drygt 
-1 100 skickade remisser.

‒ Kärlkirurgi och gynekologi står för 
de negativa avvikelserna.

Gynekologi står för den 
negativa avvikelsen.



Första besök SV november

Egen regi

Första besök avviker med 
drygt -700 besök.

‒ Gynekologi, allmän kirurgi och 
öron-näsa-hals har största 
avvikelserna sett till antal. 

‒ När produktionen över bas-
och tilläggsvolymer räknas 
bort blir måluppfyllelsen för 
egen produktion 76 procent.

Extern regi

Första besök avviker med 
närmare -70 skickade 
remisser.

‒ Gynekologi står för den 
negativa avvikelsen.



Operation/behandling SV november

Egen regi

Operationer avviker 
med -190 operationer. 

‒ Övrig ortopedi, öron-näsa-
hals, gynekologi och 
protes står för den 
negativa avvikelsen sett till 
antal. 

‒ När produktionen över 
bas- och tilläggsvolymer 
räknas bort blir 
måluppfyllelsen för egen 
produktion 79 procent.

Extern regi

Ingen negativ avvikelse



Status i arbetet med tillgängligheten
november 2022

Privata vårdgivare



Sammanfattning – Privata vårdgivare VGR

Var femte patient som väntar på ett besök och var tjugonde patient 
som väntar på en operation har väntat mer än vårdgarantins gräns. 

Leverantörer som har tillgänglighetsavtal tar emot patienter som 
redan står på sjukhusens väntelistor för förstabesök eller operation, 
där patientens väntetid följer med till leverantörens utfall i denna 
mätning. Leverantören har i dessa fall 30 dagar på sig att ta emot 
patienten för att inte bryta mot VGRs avtal.

VGR använder andra regioners kapacitet och deras avtal, exempelvis 
region Stockholm. Denna redovisning visar de vårdgivare som har 
tecknade avtal med VGR



Utveckling av antal väntande privata vårdgivare 
för första besök

Totalt väntar närmare 9 800 
på första besök hos privata 
vårdgivare.  Det är ökning 
jämfört med november 2021. 
Närmare 1 700 har väntat 
mer än 90 dagar. 

‒ 43 har väntat mer än 1 år.

‒ 625 väntande i medicinsk 
orsakad väntan (MOV) och 
patientvald väntan (PVV)

Måluppfyllelsen till första 
besök är 81 procent, vilket är 
lägre än i november 2021. 

September är första månaden då samtliga vårdgivare rapporterat in



Utveckling av antal väntande privata vårdgivare 
för operation/åtgärd

Totalt väntar närmare 3 100 
på operation/åtgärd hos 
privata vårdgivare. Drygt 200 
har väntat mer än 90 dagar. 

‒ Ingen har väntat mer än 1 år.

‒ Drygt 760 väntande i 
medicinsk orsakad väntan 
(MOV) och patientvald 
väntan (PVV)

Måluppfyllelsen till operation 
är 91 procent, vilket är något 
lägre än i november 2021. 



Fokus-område



Informationskampanj om vårdgarantin 2022

Under 2022 har en informationskampanj kopplat till vårdgaranti pågått i 
regionen. Följande insatser har genomförts:

Brev till patienter i kö

Affischer till sjukhus och vårdcentraler

Radio-/poddreklam

Skyltar i kollektivtrafiken

Annonsering i gratistidningar

Inlägg i sociala medier



Budskap

Information om vårdgarantin, möjlighet till 
kontakt med Vårdgarantiservice och 
hänvisning till 1177.se för mer information.



Resultat av informationskampanjen

Många samtal till vårdgarantiservice och flera har kunnat lotsas vidare 
till en vårdgivare med bättre tillgänglighet

Många besök på 1177:s webbsida om vårdgarantin

Kritiskt tonläge i sociala medier mot VGR:s hantering av 
vårdkösituationen. Dock synliggjordes vad som inte fungerar på ett 
konstruktivt sätt.

Många positiva till att VGR informerar om vårdgarantin



Status planering inför sommar 2023

Arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga sjukhusförvaltningar, 
koncernkontoret och explicit förlossningsvården i form av verksamhetschefen från SU

Arbetet omfattar behov och förutsedd resurstillgång av:
‒ IVA-platser/beläggning

‒ Slutenvårdsplatser/beläggning

‒ Utvalda canceroperationer, väntetider

‒ Övrig prioriterad kirurgi (inom 30 dagar)

‒ Obstetrik, normalförlossningar, planerade sectio samt induktioner.

Nästa steg är att genomföra en analys för att identifiera områden att arbeta vidare 
med.



Uppföljning av Operationsutredningen

I operationssalsutredningen (RS 2019-04551) visade på ett behov av 110 000 operationer 
idag, med en ökning till 135 000 operationer 2040.

Nuläges analys: 
‒ Antal: under 2021 minskade operationerna med ca 10% jämfört med 2019. Hittills i år har operationerna 

minskat med 3% jämför med 2019
‒ Operationstid: under 2021 minskade operationstiden med 10%. Hittills i år har operationstiderna 

minskat med 1%.
‒ ASA 1 och 2 har minskat med 8% i antal och 7% i operationstid
‒ ASA 3 och 4 har ökat med 5% i antal och 7% i operationstid, vilket är en grupp av patienter som ofta 

kräver mer resurs

Slutsats: Sedan 2019 har antalet operationer minskat något pga pandemin, medan 
operationstiden i stort sett är oförändrad som en effekt av att patienter med mer vårdtyngd 
opereras.  Detta syns framförallt då patienter med lägre ASA-klass (i stort sett friska patienter) 
har minskat något och patienter med högre ASA-klass har ökat något i antal och något mer i 
operationstid. Detta innebär totalt sett att beläggningsgraden anses vara oförändrad, om inte 
fler salar har tillskapats sedan 2019. 

https://sfai.se/wp-content/uploads/2015/02/ASA-klassifikation-p%C3%A5-svenska-151101.pdf
https://sfai.se/wp-content/uploads/2015/02/ASA-klassifikation-p%C3%A5-svenska-151101.pdf

