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Kommentarer till uppföljningen av antalet väntande maj 2008
I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2008 anges särskilda områden
som ska vara i fokus under året. Under rubriken förbättrad tillgänglighet anges
följande:
•

En utredning ska genomföras som ska se över behov och utbud inom de
vårdområden som inte lever upp till vårdgarantins krav på tillgänglighet.

•

En översyn görs skyndsamt av hur vårdgarantin fungerar, befintliga
vårdavtal, hur redovisning av väntetider sker mm i syfte att förbättra
vårdgarantins funktionssätt.

Uppföljningen av antalet väntande har till syfte att dels på kort sikt se vad
vårdgarantin brister och dels långsiktigt, genom åtgärder från såväl landstinget
som vårdgivarna, utifrån vårdgarantins krav förbättra förutsättningarna så att
patienter inte ska behöva vänta längre än vad vårdgarantin föreskriver. På längre sikt är målet en 100%-ig inrapportering av väntande patienter.

Behandling
Det totala antalet väntande till åtgärder i maj 2008 har ökat med 983 patienter i
förhållande till apriluppföljningen, (från 14 514 till 15 497).
908 patienter rapporterades i maj hos vårdgivare som inte inkommit med rapport i april. 36 patienter rapporterades hos vårdgivare i april som inte inkommit
med rapport i maj.
Avesina hörsel har i sin rapportering av antalet väntande patienter inte uppgivit
hur stor andel av patienterna som väntat >90 dagar. Med anledning av detta är
den totala andelen patienter som väntat >90 dagar sannolikt är för låg.

Större förändringar
Arthroskopi i knäled vid Ersta närsjukvård har tillkommit som rapportör med
49 patienter. Ortopediska Huset rapporterar 41 patienter.
Operation av gråstarr vid Capio Medocular har ökat med 133 patienter S:t
Eriks ögonklinik har minskat med 83 patienter.
Skelningsoperationer vid S:t Eriks ögonsjukhus har tillkommit med 59 patienter.
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Smärta i axel, skuldra eller överarm vid Ortopediska huset har tillkommit
med 10 patienter vid Södertälje med 15 patienter och vid Täby närsjukhus med
75 patienter.
Tår vid hallux valgus vid Järva närsjukhus har tillkommit med 11 patienter,
vid Ortopediska huset 32 patienter. Ortopedi & Fotkirurgiska kliniken har
minskat med 53 patienter.
Utprovning av hörapparat vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
har tillkommit med 399 patienter

Mottagning
Det totala antalet väntande till mottagning i april 2008 har minskat med 1 237
patienter i förhållande till apriluppföljningen från (51801 till 50 564).
582 patienter rapporterades i maj hos vårdgivare som inte inkommit med rapport i april. 326 patienter rapporterades hos vårdgivare i april som inte inkommit med rapport i maj.

Större förändringar
Allergologi vid Astma & Allergimottagningen har tillkommit som rapportör
med 205 patienter.
Allmän intermedicin vid Ersta närsjukvård har tillkommit med 211 patienter
och vid Södertälje med 20 patienter. Capio S:t Göran har patientantalet minskat
med 288 patienter och vid Södersjukhuset har antalet patienter minskat med
218.
Allmänkirurgi vid Capio S:t Göran har minskat med 247 patienter.
Allmän psykiatri har totalt ökat med 209 patienter.
Barn- och ungdomsmedicin har totalt ökat med 396 patienter. Den högsta
ökningen ses på Södersjukhuset med 362 patienter.
Endokrinologi inkl diabetes har totalt ökat med 120 patienter.
Handkirurgi har totalt ökat med 112 patienter.
Hudsjukdomar har ökat med 217 patienter.
Lungmedicin har ökat med 127 patienter.
Ortopedi har totalt minskat med 714 patienter. Den största minskningen har
skett på Capio S:t Göran med 503 patienter och med 180 på Karolinska , Huddinge och 204 på södersjukhuset.
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Specialiserad smärtmottagning har totalt ökat med 71 patienter, Södersjukhuset har tillkommit som rapportör med 88 patienter.
Urologi har totalt ökat med 115 patienter.
Öron- näs och halssjukvård har totalt minskat med 1 324 patienter. Södertälje
sjukhus har minskat med 1 423 patienter från 2 185 till 762 patienter.
Vänteläget redovisas mer i detalj i separat bilaga.

