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Beställning av ytterligare insatser med anledning av vårdgarantin
Ärendet
I detta ärende föreslås att ytterligare beställningar får ske inom bl a ortopedi,
kirurgi och hörapparatutprovning för att säkerställa att vårdgarantin kan
hållas. Ytterligare 70 miljoner kronor behöver anvisas för ändamålet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
att

godkänna att ytterligare beställningar av insatser för att klara
vårdgarantin får göras inom de områden som anges i detta
tjänsteutlåtande

att

hos landstingstyrelsen begära tilläggsanslag med 70 miljoner kronor
för att finansiera åtgärderna samt

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
För år 2006 finns i hälso- och sjukvårdsutskottets budget särskilda medel
med 103 miljoner kronor för att möjliggöra extra beställningar för att
säkerställa att vårdgarantin kan hållas. Dessa medel har nu tagits i anspråk
genom att extra produktion utförts eller att beställning gjorts med avsedd
produktionsperiod under juni och juli månad.
Informationsinsatserna gällande vårdgarantin har varit framgångsrika och
sjukhusen och andra vårdgivare har på ett bra sätt informerat patienterna om
möjligheterna att få behandlingen utförd hos annan vårdgivare. Fler än
förväntat vänder sig nu till vårdgarantikansliet för att få hjälp med att få
operation eller annan insats utförd inom tre månadersperioden. För att kunna
upprätthålla vårdgarantin behöver ytterligare beställningar göras och
ytterligare medel ställas till förfogande. Som redovisats i månadsbokslutet

LS 0509-1588

till och med april månad är bedömningen att ytterligare insatser krävs till en
kostnad av cirka 70 miljoner kronor.
Väntetidsläget
Väntetidsläget till behandling/operation alternativt specialistläkarbesök är
inom flertalet områden balanserat. Det finns dock områden där behov finns
att vidta ytterligare åtgärder.
Vårdgarantikansliets arbete
Sedan garantin infördes den 1 november 2005 har ca 3 500 ärenden av mer
omfattade karaktär hand lagts vid vårdgarantikansliet. Därutöver har mer än
1 500 ärenden av enk lare slag hanterats. Trycket har ökat och det har blivit
vanligare att patienter ringer för att påminna om sitt åberopande av garantin.
Det har blivit allt svårare att placera patienterna. Detta beror dels på
minskad kapacitet under sommarperioden och dels på att ytterligare
beställningar behövs för att täcka behoven. Årligen sker neddragningar
under sommaren för att kunna bereda personalen semesterledighet. På
akutsjukhusen minskar produktionen av elektiv vård under
semesterperioden för att garantera att den akuta verksamheten skall
upprätthållas. Beställare Vård har vid förhandlingar med akutsjukhusen
framfört vikten av att neddragning av elektiv vård begränsas och då framför
allt inom ortopedin. Tilläggas kan också att vissa patienter ej önskar
behandling/operation under sommarperioden. I avtal med privata
producenter som inte har akutvård framgår att produktionen skall spridas
jämnt under årets alla månader.
Grundläggande beställningar uppfylls
Ett problem som uppstått tidigare år är att producenterna inte i alla lägen har
uppfyllt sina grundåtaganden i gällande avtal. En granskning i år visar att
detta nu är sällsynt. Så kommer till exempel enligt de periodiserade
uppföljningarna de höft- och knäledsplastiker som beställts att bli utförda
Behov av kompletterande beställningar
Det är främst inom ortopedin som behovet av ytterligare resurser är stort.
Situationen vid S:t Görans sjukhus som är länets överlägset största producent när det gäller höft- och knäledsplastiker är mycket ansträngd. Ett remisstopp under några månader har övervägts under en tid. I dagsläget väntar
2 000 patienter på nybesök vid den ortopediska mottagningen och 1 000
patienter väntar på ortopedisk operation.
Hos vårdgarantikansliet finns idag mer än 100 patienter aktuella som är i
behov av höftledsplastik och som är svåra att placera. Ett 100-tal patienter
väntar på knäledsplastik och många väntar också på
korsbands/meniskoperation. Ett relativt stort antal väntar på axeloperation.
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För att säkra situationen som dock ändå innebär att åtgärderna inte kan
aktualiseras förrän efter semestrarna behövs kompletterande beställningar.
Bedömningen är följande för höft-, knä- och axeloperationer:
-

200-250 höft-/knäledsplastiker
100 korsbandsoperationer
100 axeloperationer

14 mkr
ca 1,5 mkr
ca 1,5 mkr

Inom det ryggkirurgiska området har stora insatser gjorts för att komma till
rätta med situationen på Stockholm Spine Center. Extra ryggoperationer
behöver dock beställas vid såväl Spine Center som Ryggkirurgiska kliniken
i Strängnäs och Nacka närsjukhus.
Bedömningen för ryggkirur gi är följande:
-

100 ryggoperationer

8 mkr

Sammantaget för ortopedi

25 mkr

Inom området urologi behövs förstärkning när det gäller robotoperationer
vid prostatacancer. En utökad beställning om 100 operationer bedöms
nödvändig. Styckpriset är f n ca 70 000 kronor.
- 100 robotoperationer mot prostatacancer

7 mkr

Inom området barnkirurgi finns besvärande väntetider främst när det gäller
dagkirurgiska urologinsatser
- operationer inom barnkirurgin

9 mkr

Inom området allmänkirurgi är det främst överviktsoperationer som kräver
ökat utrymme.
- 80 överviktsoperationer

4 mkr

Inom området plastikkirurgi finns behov av extra insatser inom bröstrekonstruktion efter cancer, bröstreduktion och bukreduktion.
- 80 plastikkirurgiska operationer

3 mkr
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Inom området thoraxkirurgi bedöms en extra produktion om 30 operationer som nödvändig. Väntetiden för krankärlsoperation är idag 20 veckor och
patienter har flyttats till Uppsala Akademiska sjukhus.
- 30 hjärtoperationer

4 mkr

Situationen när det gäller utprovning av hörapparat är alltjämt besvärande. Trots stora extrabeställningar är väntetiden fortfarande ogynnsam.
Detta gäller särskilt den största utprovaren vid Sabbatsbergs sjukhus där
man får vänta 8-9 månader. En omfattande extrabeställning behövs.
- 1500 utprovningar av hörapparat inkl apparater

10 mkr

Behov finns av extra utredningar av personer med neuropsykiatriska
frågeställningar.
- 85 neuropsykiatriska utredningar

3 mkr

I övrigt bedöms extra operationer inom området handkirurgi samt
specialistlä karbesök inom ortopedi, handkirurgi och hudsjukvård behövas.
Det stora antalet extraoperationer kräver också att rehabiliteringsområdet
efter främst hjärt och höft-/knäledsoperationer stärks.
- extrabeställningar i övrigt avseende operatio ner/besök/rehab 5 mkr
Sammantaget gör Beställare Vård den bedömningen att 70 miljoner kronor
behöver tillföras hälso- och sjukvårdsutskottets budget för ändamålet
De behov av extrainsatser som redovisats ovan utgår från den bedömning
som nu kan göras. Mindre omfördelningar inom totalramen kan behöva
göras av Beställare Vård vid den kontinuerliga uppföljning av garantiläget
som görs.
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