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Sammanfattning
Tiden det tar att komma i kontakt med vården och få vård kan
vara livsavgörande. I den här rapporten vill Moderaterna i Region
Stockholm på ett lättförståeligt sätt visa hur vårdköerna vuxit
lavinartat under Socialdemokraternas regeringstid. Vi vill också visa
vad Moderaterna i Region Stockholm kan göra, gör och vill göra för
att ta bort vårdköerna lokalt.
Även innan pandemin växte vårdköerna och fördubblades
mellan år 2014 och 2018. Vi uppmanar regeringen till att släppa
sin Stockholmsfixering av sjukvården och i stället lyfta blicken
mot landets övriga delar och möta konsekvenserna av sin egen
sjukvårdspolitik: mer än fördubblade vårdköer och stora skillnader i
vårdkvalitet beroende på var du bor. Nu behövs nationella reformer
för ökad valfrihet och fler aktörer i vården, såväl som lokala riktade
insatser för att komma till rätta med köerna. Vården ska inte vara ett
postkodlotteri.

"Nu behövs nationella
reformer för kortare vårdköer
och ökad valfrihet"

"Om alla regioner var lika bra på
måluppfyllnad som Stockholm
skulle antalet som väntat för
länge på operation minska med
nära 40 procent."

Några nedslag
från rapporten
•

När den socialdemokratiska regeringen tog över 2014 fick
85 procent sin operation i tid. Den siffran har sjunkit för varje år
och var i november 2021 nere på 61 procent.

•

Skillnaderna mellan regionerna är stora. I Region Stockholm får 90
procent sin operation inom vårdgarantins gräns om 90 dagar år 2020.
I Region Västernorrland får bara 66 procent d
 etsamma. Om alla
regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm skulle antalet
som väntat för länge på operation minska med nära 40 procent.1
Det motsvarar nästan en kvarts miljon människor färre i vårdkö.

•

I Region Skåne får 97 procent av barn och unga som söker sig
till barn- och ungdomspsykiatrin påbörja en utredning inom 30
dagar år 2020. I Region Västerbotten är samma siffra 29 procent.

•

Vården är idag ransonerad och därför skapas köer, det är dock
inget förutbestämt utan något som kan lösas. Det är uppenbart
att om regioner tar hjälp av fristående vårdgivare är det också
enklare att hålla vårdköerna korta. För att korta köer behövs
också valfrihet i hela landet inom öppen och sluten specialistvård.
Om regionen inte lyckas erbjuda vård i tid borde en annan region
kunna ta över.

•

Moderaterna i Region Stockholm vill fortsätta korta köer lokalt,
bland annat genom att aktivt söka upp de patienter som riskerar
att vänta för länge och matcha dem mot en ledig vårdplats.

•

För varje år med S-styre får allt färre vård när de behöver. Det
spelar roll vem som styr och särskilt under pandemin hade det
varit önskvärt med ett större nationellt ledarskap. Regionerna har
ett stort ansvar för hälso- och sjukvården men ytterst krävs också
ett samlat nationellt ledarskap och en politik för att korta köer i
hela landet.

1

Egna beräkningar baserat på ”Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd
inom specialiserad vård” år 2020 på Vården i siffror.

Vårdköer – ett livshotande problem

5

Inledning
Sjukvård är en av väljarnas viktigaste frågor och sällan har en debatt
om sjukvården varit mer aktuell än nu, när covid-19-pandemin
förhoppningsvis börjar ebba ut. Vårdpersonal har jobbat outtröttligt
och förtjänstfullt när både regioner och fristående vårdgivare fått
ställa om. Samtidigt står vi nu inför en vårdskuld som växer för varje
dag som går. Bara med rätt politik och styrning kommer den att
kunna arbetas av inom en överskådlig tid. Efter en titt i backspegeln
kan vi konstatera att en sådan politik inte drivs bäst av den
socialdemokratiska regeringen.
Internationellt anses Sverige ha en sjukvård i världsklass. Vad som
sticker ut är dock våra långa vårdköer. Sedan 2014 har framför allt
köerna till operation vuxit lavinartat. I augusti 2021 stod 91 582
personer i en vårdkö och hade
väntat mer än 90 dagar på sin
operation. Det motsvarar hälften
av alla de som väntade på en
personer stod i vårdkö i november operation eller åtgärd i Sverige då.
År 2014 opererades 85 procent i
2021 och hade väntat mer än
tid, en siffra som sjunkit varje år
90 dagar på operation.
sedan dess, fram till pandemin.

69 856
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Efter valet 2018 är Moderaterna med och styr i nästan alla regioner.
Det blev tydligt att väljarna vid det senaste valet inte var nöjda med
Socialdemokraternas sjukvårdspolitik. I regioner där Moderaterna
styrt länge, så som Stockholm och Halland, har köerna i flera år
varit kortast i landet. Många nya styren tog däremot över i ett tufft
utgångsläge och har haft en mandatperiod präglad av covid-19-
pandemin. Med rätt förutsättningar och en nationell politik för att
korta köer och öka vårdkvaliteten kan fler regioner prestera på topp
i framtiden.
Moderatstyrda regioner jämfört med icke moderatstyrda
regioner innan 2018
Före valet 2018.

Efter valet 2018.

Regioner där Moderaterna är med och styr
Regioner där Moderaterna inte är med och styr
Vårdköer – ett livshotande problem
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Det moderata receptet
för korta köer
•

Minskad administration och rätt resurser till vården

•

Valfrihet för patienter att välja vårdgivare

•

Fler fristående aktörer i primär- och specialistvård

•

Stor möjlighet för sjukvårdens medarbetare att välja arbetsgivare

•

Hög kvalitet och skärpt vårdgaranti

•

Attraktiva arbetsgivare i vården

Metod och material
Det finns en lång rad källor till information om väntetider i vården
och vårdkvalitet. I den här rapporten använder vi oss till stor del
av den data som regionerna själva rapporterat in, via databaser
som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Väntetider i
vården och vården i siffror är två exempel. Väntetider i vården mäter
främst det aktuella månatliga vårdgarantiläget. Vissa fristående
vårdgivare i några regioner saknas dock i underlaget för Väntetider
i vården. Vården i siffror är en samlingssajt för vårddata som samlar
400 indikatorer från ett 50-tal olika register och datainsamlingar. Till
viss del används också Kolada som drivs av Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA) och samlar 5 000 indikatorer.
För mer information om specifika sjukdomsdiagnoser, sjukhus eller
kliniker finns data på Vården i siffror eller i enskilda myndigheter eller
verksamheters data. Det kan exempelvis vara Cancerregistret eller
Socialstyrelsen.
Indikatorerna som redovisas i rapporten är utvalda för att de är en
del av den nationella vårdgarantin eller avser vanliga sjukdoms
tillstånd, som exempelvis cancer. Dessutom har vi valt att särskilt
lyfta de aktuella områdena barn- och ungdomspsykiatri och
kvinnosjukvård. Vi har också valt att redovisa exempelvis andelen
inhyrd personal och oplanerade återinskrivningar eftersom det är
välanvända och relevanta mått. Utöver det har vi valt att inkludera
andra mått än vårdköer i denna rapport för att se till en större bild
av vårdsystemet. Det finns även relevans i ett resonemang kring vad
som ligger bakom att vårdköer uppstår.
För att ge en rättvis bild av väntetiderna redovisas utvecklingen av
dessa med nedslag i flera år under tidsspannet 2014–2021. Detta för
att påvisa en utveckling även innan utbrottet av covid-19. Där inget
annat finns angivet avser siffrorna år 2020.

Vårdköer – ett livshotande problem
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Vad är vårdgarantin?
Du har rätt till vård inom en rimlig tid oavsett var i Sverige du bor.
Den nationella vårdgarantin är reglerad i lagen. Den innebär att du
ska få:
•
•
•
•

Kontakt med primärvården samma dag.
Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar.*
Ditt första besök inom den planerade specialiserade vården
inom 90 dagar.
Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar från beslut
om behandling.

Det var alliansregeringen som först införde vårdgarantin. I flera
regioner finns vårdgarantikanslier eller vårdlotsar dit du kan vända
dig för att få alternativ på andra vårdgivare du kan vända dig till om
du väntat längre än vad vårdgarantin anger.
För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) gäller samma 90 dagars
vårdgaranti som för övrig specialiserad vård. Dock har regionerna en
gemensam tidsgräns om 30 dagar för första bedömning, fördjupad
utredning och behandling i BUP.

*
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Innan 2019 gällde inte medicinsk bedömning inom tre dagar utan i stället skulle
alla ha rätt att träffa läkare inom sju dagar. Därför finns inte statistik om medicinsk
bedömning inom tre dagar att tillgå längre tillbaka.
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Stockholmsmodellen
Vad är vårdval?
Det är ingen tillfällighet att Stockholm har bland de kortaste
vårdköerna i Sverige. Här är nämligen också valfriheten för
patienterna som störst. Våra vårdval, som innebär att stockholmarna
inom primärvård och en lång rad specialistområden kan välja vilken
vårdgivare de vill och att vårdgivare kan etablera sig var de vill,
har gett goda resultat. Vårdval Stockholm ska öka mångfalden i
vårdutbudet och göra det lättare för invånare att välja vårdgivare.
Vårdvalet bygger på Lag om valfrihetssystem, LOV. Region
Stockholm har infört vårdval på flest vårdområden och möjligheten
för fristående aktörer och vara med och bidra till en god, köfri vård är
som störst just här.
Vårdvalen har kritiserats för att de är kostsamma då
vårdkonsumtionen ökar. Om fler människor söker vård och
faktiskt får den är det dock något positivt i våra ögon. Det
finns väsentliga politiska skillnader i vem som kommer först
när prioriteringar ska göras i svensk vårdpolitik. Antingen ska
patienten anpassas till systemet, eller är det tvärtom. Innebär
det att stockholmarna träffar en läkare någon gång ”för ofta”
är det trots allt att föredra framför en helt ”rättvis” kö där
systemets väl och ve kommer först.
Vi kommer alltid att prioritera vård i rimlig tid framför en
socialdemokratisk kö-lapp. Människor i vårdkö är billigare, för i
kön bedrivs nämligen ingen vård. För att vårdvalen ska fungera så
bra som möjligt har vi bland annat justerat och höjt ersättningen
till husläkarmottagningarna under flera år så att kroniskt sjuka och
äldre nu får en ännu bättre och mer sammanhållen vård, där doktorn
kan träffa patienten under lite längre tid än förut. Vi ser också över
vårdvalen och ersättningarna kontinuerligt.
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Förutom att bidra till ökad valfrihet så bidrar också vårdvalen till
att mer vård flyttas ut från de stora akutsjukhusen och att deras
uppgift kan bli mer renodlad. Dessutom bidrar fler vårdgivare i
regionen till kortare köer både på akutsjukhusen, i primärvården
och i specialistvården när fler kan vara med och bidra till att erbjuda
stockholmarna vård.

Människor vill kunna välja
Idag är människors rätt att själva välja vård, skola och omsorg
en självklarhet. Hela 85 procent av Sveriges befolkning uppger
att de anser det vara rätt att kunna välja vilket sjukhus och vilken
vårdcentral man vill. Likväl anser 87 procent att det är rätt att kunna
välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med.1 Så många som
7 av 10 av de som studerar till sjuksköterska, barnmorska eller
fysioterapeut tycker att det är viktigt att kunna välja sin arbetsgivare
– fristående eller offentlig.2
Fördelen med Stockholms valfrihetsmodell är att husläkar
mottagningar och specialistmottagningar finns där människor
lever och verkar, annars får de inga patienter. Människan går
därmed före systemen. Den splittrade oppositionen riktar ofta
kritik mot att det öppnar fler nya vårdmottagningar i stadskärnan
än i kranskommunerna. Det tycker vi är ett märkligt argument och
anledningarna är många. Många människor i arbetsför ålder vill ha
sin mottagning nära en tunnelbanestation eller pendeltågsstation,
eller sitt arbete och inte nödvändigtvis i första hand nära sin bostad.
För det andra leder vänsterns politik att aktivt avskaffa vårdvalen till
att mottagningarnai kranskommuner och ytterstadsdelarna skulle
behöva stänga. Exempelvis skulle över 40 gynekologmottagningar
behöva stänga om Socialdemokraterna fick igenom sin budget för
2021 i Region Stockholm, då de vill lägga ner detta vårdval.

1
2

Almega Privat Vårdfakta 2021
Almega Privat Vårdfakta 2021 / Novus (2017). Frågor om framtida arbetsgivare och
karriärmöjligheter – vårdstudenter.
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En attraktiv arbetsgivare
Region Stockholm har jobbat aktivt med att vara en attraktiv arbets
givare och när Framtidsföretagen rankar topp tio populäraste arbets
platser för sjuksköterskestudenter hamnar Region Stockholms
sjukhus på fem av platserna.
Vi har exempelvis drivit igenom att s juksköterskor kan vidareutbilda
sig till barnmorskor eller specialistsjuksköterskor med bibehållen
lön under tiden. Självklart ska det räknas in att det finns en stor
dragningskraft till Stockholm som region av sig självt ändå.
Bemanning är ofta en utmaning i regionerna och ett stort problem
är att erfaren sjukvårdspersonal slutar och många nya kommer
in. Som ny väntar en stor inlärningsprocess vilket tar mycket
personalresurser i anspråk och kan påverka kvaliteten inledningsvis.
Det är mycket viktigt att behålla de erfarna och i Stockholm lyckas
vi nu bättre med det, då personalomsättningen minskar för tredje
året i rad. Politiken har ett ansvar i att möjliggöra för sjukhus
och vårdgivare att vara bästa möjliga arbetsgivare. Förändringar
och förbättringar i arbetsmiljö måste dock ofta komma till lokalt i
överenskommelser mellan chefer och medarbetare, snarare än att
politiken är inne och detaljstyr.
Moderaterna kommer alltid försvara patientens rätt till vård i tid med
hög grad av valfrihet och tillgänglighet. Vi värnar invånarnas frihet
framför systemens byråkrati, vi kommer alltid stå på patienternas sida.
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Utveckling av vårdköerna över tid
Jämförelse mellan år 2014, 2018, 2019, 2020 och november
2021 på nationell nivå.

Väntat högst
90 dagar på
första besök i
specialiserad vård

2014
2018
2019
2020
2021

Väntat högst
90 dagar på
operation/åtgärd i
specialiserad vård

2014
2018
2019
2020
2021

Kontakt med
primärvården
samma dag

2014
2018
2019
2020
2021 våren
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Västra Götaland

Medicinsk bedömning inom tre dagar per region 2020
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Jämtland Härjedalen
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Gävleborg
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Västerbotten Saknas
2014
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Västerbotten

Stora skillnader mellan
regioner i hur länge
patienter får vänta

Kontakt med primärvården samma dag per region 2020
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Under stora delar av 2020 och även bitvis våren 2021 var nästan alla elektiva
operationer och åtgärder inställda. Därför speglar statistiken för 2020 delvis
inte verkligheten. De operationer som faktiskt genomfördes, genomfördes ofta
i tid men ett stort problem var att så många operationer sköts upp i och med
pandemin. Därför har vi även inkluderat siffror för 2019 för en mer rättvis bild.

Genomförda första besök i specialistvården inom 90 dagar
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Västmanland
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Väntande som Väntat högst 90 dagar på operation/åtgärd i
specialiserad vård
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Måttet väntande som väntat i högst 90 dagar på operation/åtgärd mäter de som
vid det givna tillfället fortfarande väntar på en planerad operation/åtgärd och som
just då väntat kortare tid än 90 dagar. De som väntat mer än 90 dagar motsvarar
de som just nu står i en vårdkö och har väntat längre än vad vårdgarantin anger.
Detta är således det bästa måttet för att mäta vårdköer vid ett särskilt tillfälle.
Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar mäter andelen operationer/
åtgärder i specialiserad vård som faktiskt genomfördes inom 90 dagar. Detta kan
alltså mätas först efter en operation/åtgärd är utförd. De två måtten skiljer sig
åt eftersom indikatorn väntande som väntat i högst 90 dagar mäter hur många
som stod i kö just då och indikatorn genomförda operationer/åtgärder inom 90
dagar i efterhand mäter hur många operationer som faktiskt genomfördes inom
vårdgarantins gräns.

"Det är ingen tillfällighet att
Stockholm har bland de kortaste
vårdköerna i Sverige. Här finns
många olika vårdgivare som bidrar."
18
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Dalarna
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Gävleborg

Jämtland Härjedalen

Kalmar län

Västra Götaland

Norrbotten
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Primärvård

Andel primär- och specialistvård som utförs av aktörer i
privat regi 2020
Köp av specialiserad somatisk vård i procent

Köp av primärvård i procent
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Nettokostnad för primärvård per invånare 2020

5 750
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Barn- och ungdomspsykiatri
Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar
i barn- och ungdomspsykiatri, 2020
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Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är ofta
alldeles för dålig, vilket har uppmärksammats vid flera tillfällen.
Hade vi haft alla svar på vad det beror på hade vi troligen inte haft
några köer. En slutsats som dragits är att fallen generellt är mer
komplexa idag och därmed svårare att behandla. Ofta gör också
BUP utredningar av exempelvis ADHD, utredningar som ökat i antal
de senaste åren och tar mycket tid i anspråk. När fallen blir svårare
är det viktigt att rätt problematik behandlas på rättvårdnivå. I Region
Stockholm arbetar vi nu aktivt med en förstärkning av första linjen
för att främja psykisk hälsa, där fler barn och unga ska kunna få
hjälp redan på husläkarmottagningarna. Uppdraget riktar sig till
barn och unga (6–17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa eller
psykisk sjukdom som har behov av omhändertagande med särskild
kompetens. Det medför att fler kommer kunna få hjälp snabbare och
frigör också resurser för BUP att ta hand om tyngre fall. I Region
20
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Stockholm tillför vi mer resurser till BUP och satsar på större och
bättre mottagningar. Det är helt oacceptabelt när barn och unga med
ångest, självskadebeteende eller självmordstankar inte får den hjälp
de behöver. Ett köfritt BUP med hög kvalitet måste bli verklighet.
Vård på rätt vårdnivå är ett steg på vägen för att alla ska få den hjälp
som just de behöver där och då.
Det är ett problem att personalen i BUP kan lägga så lite tid på att
faktiskt träffa och behandla patienter. Det genomsnittliga antalet
besök per helårsarbetande behandlande personal i BUP öppenvård
nationellt per dag är 1,6 besök.3 Det vore mycket önskvärt att få
upp det talet så att fler barn kunde få träffa behandlande personal
snabbare.

"Personalen i BUP måste
få möjligheter att kunna träffa
fler än 1,6 patienter per dag."

3

Uppdrag psykisk hälsa, Psykiatrin i siffror – barn och ungdomspsykiatrin,
kartläggning 2020
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Cancervård
Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år.4
Andelen cancerpatienter som genomgår SVF* inom den
angivna ledtiden
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*SVF = Standardiserat vårdförlopp. Det beskriver vilka utredningar
och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos
samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad
misstanke till start av första behandling. Tidsgränsen/ledtiden skiljer
sig åt mellan olika cancerformer men en första målsättning är att 80
procent ska få påbörjad behandling inom den tid som anges.
De två vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, som
är den vanligaste formen bland män, och bröstcancer, som är den
vanligaste formen bland kvinnor.5

4
5
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https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik
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Överlevnad prostatacancer och bröstcancer
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Västmanland

Uppsala

Gävleborg

Blekinge

Kronoberg

Kalmar län

Stockholm

Halland

Västerbotten

Norrbotten

Östergötland

Västra Götaland

Skåne

Örebro län

Dalarna

Jämtland Härjedalen

Värmland

Jönköpings län

Sörmland

Gotland

Västernorrland

30%

Överlevande bröstcancer
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Det är mycket bra att det finns nationella riktlinjer för vårdförloppen,
även om det inte betyder att vården ser exakt likadan ut i alla regioner.
Exempelvis hur många vårdgivare man får träffa i en utredning ser
olika ut beroende på hur vårdsystemet i regionen är uppbyggt.
Överlevnadsgraden i cancer i en region beror också på faktorer
så som demografi. Det varierar också hur screening så som
mammografi fungerar och hur stort deltagandet är. I exempelvis
Stockholm har deltagandet i mammografi varit lågt i vissa stadsdelar.
Två tredjedelar av alla fall av bröstcancer upptäcks under screening
så att ha ett fungerande program för detta är mycket viktigt för en
region.6
Skåne och Västra Götaland har inlett ett pilotprojekt för organiserad
screening för prostatacancer. Stockholm ligger snäppet efter
och har nyligen startat ett. Socialstyrelsen rekommenderar inte
6

Vården i siffror. Avser Q2 år 2021.
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nationell screening med hänvisning till att PSA-testerna som
idag används tenderar att leda till överdiagnostisering och
därmed överbehandling.7 Det finns andra metoder för testning för
prostatacancer, exempelvis Stockholm3 utvecklat på Karolinska
Institutet som skulle kunna minska onödiga biopsier och hittar
fler behandlingskrävande fall av cancer. Det används idag på
några vårdmottagningar i Sverige.8 Vi arbetar för att organiserad
prostatascreening blir verklighet i Stockholm inom en snar framtid.
Välfungerande screening tillsammans med korta väntetider kommer
att rädda liv.

"Välfungerande screening
tillsammans med korta vänte
tider kommer att rädda liv."

7
8
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https://www.cancerfonden.se/psa-provet-racker-inte-som-screening-for-prostatacancer
https://sthlm3.se/stockholm3-in-english/
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Kvinnosjukvård
Kvinnor lever i snitt längre än män och har hälsosammare levnads
vanor, ändå skattar män sin egen hälsa högre än vad kvinnor gör.9
Det rapporteras också kring att kvinnor har svårt att få rätt vård och
diagnos för exempelvis besvär kopplat till mens och kronisk smärta.
Särskilt unga kvinnor upplever att de glöms bort i sjukvården och
söker sig därför till alternativ vård.10 Kvinnor konsumerar mer vård
än män. En del av skillnaden beror på kostnader som hänförs till
reproduktion och förlossning, men en del beror på att kvinnor i högre
utsträckning än män konsumerar sjukvård vid psykisk ohälsa och vid
sjukdom i muskler och leder.11
Det kan finnas flera anledningar till att kvinnor känner sig b
 ortglömda
i vården. En anledning kan vara att kvinnor och män kan få olika
symptom och behöva olika typer av behandling vid exempelvis
hjärtinfarkter.12 Om vården brister i kunskap om medicinskt relevanta
biologiska skillnader mellan könen kan resultatet bli en upplevelse av
att inte bli lyssnad på. En annan anledning kan vara långa vårdköer
och lång väntan på remiss.
Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller förtroende för
sjukvården i sin helhet är liten. Däremot finns en större skillnad vad
gäller förtroendet för att vård ges på lika villkor.
Förtroende för att vården ges på lika villkor
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Region Stockholm Sjukvårdskostnader och läkemedelskonsumtion hos kvinnor och
män i Region Stockholm, 2019.
10 Se exempelvis https://veckorevyn.com/nyheter/unga-kvinnor-alternativ-vard/
11 Region Stockholm, Sjukvårdskostnader och läkemedelskonsumtion hos kvinnor och
män i Region Stockholm, 2019.
12 https://www.ds.se/jobba-hos-oss/mot-oss/hogre-risk-for-kvinnor-att-do-av-hjartinfarkt/
9
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I världens mest jämställda land ska inte unga kvinnor behöva söka
sig till alternativ vård för att de inte får rätt hjälp inom en rimlig tid
i vården. Det är viktigt att hålla nere väntetiderna men också att
rätt kunskap för att ta hand om kvinnosjukdomar och se skillnad
i symptom mellan kvinnor och män finns i vården. Som tur är går
utvecklingen hela tiden framåt och idag bedriver flera regioner,
däribland Stockholm, exempelvis nationell högspecialiserad vård
för endometrios. Med mer forskning på sjukdomar som alltid eller
oftast drabbar kvinnor kan fler få hjälp snabbare. Likväl krävs
riktade insatser för att korta köerna till exempelvis gynekologisk
specialistvård, där köerna varierar kraftigt mellan regionerna.
Köer till gynekologi i specialistvården (första besök och
operation per region)
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Vårdgarantin uppfyld första besök
Vårdgarantin uppfyld operation/åtgärd
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Korta vårdköer innebär för Region Stockholms del inte att vi tummar
på kvaliteten. Här är några viktiga kvalitetsmått, fler finns på Kolada
och Vården i siffror.
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Covid-19-pandemin
och vårdskulden
I takt med att fler och fler vaccinerar sig mot covid-19 öppnar också
samhället upp. Fortfarande är belastningen på vården hög på vissa
håll men en stor utmaning framöver kommer att vara att arbeta
av all den uppskjutna och undanträngda vård som uppstått under
pandemin. Operationer, utredningar och besök har behövt skjutas
fram och många har säkerligen också avstått från att söka den vård
som de egentligen behövt. Att beta av den uppskjutna vården bör nu
ges högsta prioritet i hela landet.
Under 2020 och fram till i juni 2021 har i snitt 200 färre operationer
genomförts per dag i hela landet, vilket sammantaget lett till 126 266
färre operationer. Det skulle ta 125 dagar med full arbetskapacitet att
bara jobba i kapp den vården, förutsatt att lika många operationer
som tidigare år skulle ha behövt genomföras under pandemin. Att ta
igen 125 dagar utöver ordinarie produktion tar hela 3,4 år även om
arbetsbelastningen ökar till 110 procent.13
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13 https://www.svt.se/datajournalistik/vardskulden-fran-installda-operationer/ / SPOR:s
publika rapporter - Akutprioritering

30

Vårdköer – ett livshotande problem

I hela landet genomförs i juli 2021 27 procent färre icke-akuta opera
tioner än en normalvecka. Det skiljer sig mycket mellan regionerna
där exempelvis Region Sörmland endast genomför 6 procent färre
operationer medan Region Jämtland Härjedalen genomför hälften så
många operationer som ett vanligt år.14
Antal avlidna per 100 000 invånare per region
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Totalt har 7 929 personer varit inskrivna på en intensivvårdsavdelning
(IVA) sedan pandemins start. Det rör sig om 10 637 vårdtillfällen.15
Drygt en tredjedel av dessa har varit inskrivna på en IVA-mottagning
i Region Stockholm.16
Region Stockholm som haft högt tryck på IVA, många smittade och
dessutom tagit emot IVA-patienter från andra län har alltså ändå
klarat att hålla operationstakten bättre än de allra flesta regionerna.
Under pandemin har IVA-kapaciteten i Stockholm fyrdubblats.
14 https://www.svt.se/datajournalistik/corona-uteblivna-operationer/
15 Svenska Intensivvårdsregistret. Hämtat i september 2021.
16 Svenska intensivvårdsregistret
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Att arbeta bort
vårdskulden
Utgångsläget för att arbeta bort vårdskulden ser olika ut för olika
regioner. Sjukvårdsköernas längd varierade kraftigt regioner emellan
redan innan pandemin. Antalet inställda vårdtillfällen under pandemin
har också varierat mellan regionerna. Dessutom skiljer det mycket
vad gäller i hur stor utsträckning regioner tar hjälp av fristående
utförare. I Stockholm har vi dessutom skjutit till 500 miljoner extra till
att kapa köer och omhänderta vårdbehov som uppstått i och med
pandemin, inte alla regioner har gjort detta eller har möjlighet till
detta.
I stort sett alla opererande vårdgivare inom vårdvalen i Region
Stockholm uppger att man kommer att kunna ta igen den vård som
skjutits upp under 2021. En av regionens löpande strategier är att
skapa möjlighet och incitament för vårdgivare att utöka sin kapacitet
att omhänderta kö-ställda patienter från akutsjukhusen, för att på
så sätt avlasta och frigöra utrymme för att kunna omhänderta de
patienter som har störst behov av just akutsjukhusens resurser så
snart som möjligt. 17
En studie från Vårdföretagarna visar hur uppskjuten vård kan
arbetas av med hjälp av fristående utförare. Fristående vårdgivare
kan utföra fler operationer för samma belopp. Det genomförs
alltså fler operationer till en lägre peng i den privata vården i de
exempel (operation av höftproteser och gråstarr) som undersökts i
studien. Upp till 53 procent fler patienter skulle exempelvis kunna få
höftprotesoperationer för samma belopp som regionen anslår idag,
om dessa operationer skulle genomföras av privata vårdgivare.18

17
18
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Region Stockholm, Rapport beställarplansarbetet köställd vård, 2021
Sirona på uppdrag av Vårdföretagarna, Hur uppskjuten vård kan arbetas bort med
stöd av privata vårdgivare, 2021
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Patienten ska komma
först
Människor söker sig till vården för att få hjälp när de behöver. Logiskt
borde då vården vara anpassad efter människor, inte tvärt om. Idag
tvingas människor ofta anpassa sig till att stå i kö eller att vända sig
till en viss vårdgivare som inte vore ens eget förstahandsval.
Vårdgarantin innebär att du som patient ska vara garanterad första
besök eller operation/åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar.
Idag är det långt från alla patienter som det blir verklighet för.
Dessutom är 90 dagar en lång tid bara det. Ska du efter ditt första
besök få en operation kan det ha hunnit gå 180 dagar, ett halvår, från
det att du sökte vård till att du faktiskt blir av med dina symptom. Ett
halvår är inom vårdgarantin men fortfarande en väldigt lång tid att
vänta. Dessutom händer idag inget särskilt efter 90 dagar mer än att
du får fortsätta vänta. Sverige kan bättre än så.
Eftersom vården finns till för människorna är det främsta fokuset att
så många som möjligt får rätt hjälp så fort som möjligt. I moralisk
mening, vems ansvar är patienten om regionerna som ansvarar för
patienternas vård inte kan leverera enligt lagstiftningen? Är ansvaret
nationellt bör också hela Sverige kunna få ansvara för att operera
köställda patienter. Regionerna kan inte se prestige i att behandla
patienterna hos sig. Alla regioner bör vara redo att låta patienten
söka vård i en annan region som kan erbjuda vård snabbare. Det
behöver inte vara särskilt långt att åka till sin grannregion. Den som
vill borde ha möjligheten att göra det.

"I moralisk mening, vems ansvar
är patienten om regionerna som
ansvarar för patienternas vård inte
kan leverera enligt lagstiftningen?"
Vårdköer – ett livshotande problem
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Reformer för att fortsätta
korta köer i hela landet
För oss moderater går människan alltid före systemet. Hur vi bygger
upp vår sjukvård måste baseras på hur människor vill ha det och vad
de behöver. Du har rätt att förvänta dig vård i tid, utan att behöva
sitta i telefonkö eller undra vad som hände med din remiss som
skickades för flera månader sedan.
Vi är stolta över resultaten i Region Stockholm, men långt från nöjda.
Exempelvis behöver vi bli bättre på telefontillgänglighet i primär
vården samma dag. Men också köerna i hela landet måste kortas
och de regionala skillnaderna måste bli mindre. Du ska ha rätt till
vård i tid oavsett var du bor. Här är några förslag som vi vill ska
genomföras nationellt:

• Valfrihet i hela landet inom öppen och sluten
specialistvård – nationellt lagstadgat vårdval
I Stockholm får 93 procent av alla som behöver ett första besök
i ortopedisk vård det inom 90 dagar. I Västerbotten får bara 45
procent det. 92 procent får i Stockholm operation inom den
gynekologiska specialistvården inom 90 dagar. I Norrbotten
är siffran 18 procent. Det är inte rättvist, och ofta har någon
annan region kapacitet att ta emot en patient som väntat länge
i den specialiserade vården i sin egen hemregion. Idag får du
välja precis vilken vårdcentral du vill i hela Sverige men inte
vilken vårdgivare du vill inom den specialiserade vården. Det är
orättvist. Ett sådant nationellt lagstadgat vårdval hade kunnat
fungera genom att regionernas nationella patientkontor agerar
förmedlare.

• Skärpt vårdgaranti i hela landet
Region Stockholm hade innan pandemin en förstärkt
vårdgaranti om 30 dagar i stället för 90 dagar. Detta borde
implementeras även nationellt vad gäller första besök och
operation i specialistvården. Dessutom ska alla regioner uppfylla
vårdgarantin.
34
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• Nationell patientportal för att hitta och jämföra
vårdgivare och väntetider
För att stärka patienternas möjlighet att välja den vårdgivare som
passar deras behov och önskemål bäst måste möjligheterna
att jämföra vårdgivare i hela landet öka. I en patientportal skulle
också vänteläget kunna framgå. Valfrihet fungerar som allra bäst
när det är lätt att veta vilka alternativ som finns att välja bland
och vad de kan erbjuda. Arbetet med att ta fram en portal måste
färdigställas omgående.

• Avskaffad vårdmoms
Moderaterna vill jobba för att avskaffa vårdmomsen som drabbar
personaluthyrning i vården och försvårar kompetensförsörjning
såväl som samverkan mellan regionens egenregi och fristående
aktörer. Det måste vara lätt att anställa personal och under
leverantörer på en mottagning.

"Vi är stolta över resultaten
i Region Stockholm, men
långt från nöjda."
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Lokala reformer
Lokalt i Region Stockholm vill vi genomföra följande reformer.
Det kan också genomföras lokalt i andra regioner:

• Uppsökande matchningsarbete för de
som har väntat eller riskerar att få vänta
mer än 90 dagar
I flera regioner finns idag så kallade vårdgarantikanslier eller
liknande, dit patienter kan vända sig om de har eller riskerar
att få vänta i mer än 90 dagar. I vissa regioner arbetar kansliet
uppsökande, det vill säga att de aktivt ringer upp en patient och
matchar denna med en ledig vårdplats någon annanstans än där
patienten primärt sökt eller blivit hänvisad. I Region Kronoberg
där detta arbete finns har andelen som får vård inom 90 dagar
ökat från 56 till 71 procent. Liknande arbete bör finnas i alla
regioner och möjligheten ska också finnas att matchas mot en
vårdplats någon annanstans i landet om patienten så önskar.
Vi kommer under 2022 utveckla ett sådant arbete i Region
Stockholm.

• Möjlighet att välja annan arbetsgivare
än offentlig sektor
När fler aktörer än regionen får bedriva sjukvård ökar mångfalden
av arbetsgivare. Möjligheten att välja bort en arbetsgivare som
inte passar dig ökar, precis som möjligheten att söka sig vidare till
ett annat alternativ. För att behålla erfaren personal i vårdyrket är
detta avgörande. Att erfaren personal stannar har stor påverkan
på både köer och kvalitet.

• Minskad administration för vårdpersonal
och patienter
Det finns flera goda exempel på effektiviseringar i vården
som gör att vårdpersonal får mer tid till att ge vård snarare
än administrativt arbete. Ett exempel är helt automatiserade
vårdförlopp för prostatascreening som finns på S:t Görans
sjukhus som sparar tid för både vårdpersonal och patienten.
Det är också möjligt att arbeta med hemmonitorering och följa
36
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upp resultaten, i stället för att patienter ska behöva vara på
sjukhuset under hela monitoreringen. Artificiell intelligens (AI) kan
i framtiden bidra till stora minskningar av administration. Just nu
provas ett projekt med AI som avläsare av mammografiresultat
och på sikt skulle det kunna räcka med en mammografisköterska,
snarare än dagens två, som tillsammans med AI läser av resultat.
Det skulle innebära dubbelt så många avläsningar per dag. Politik
eller administration får aldrig stå i vägen för vårdens utveckling.
Med fler förändringar i stil med de som nämnts ovan skulle både
tid och ekonomiska resurser sparas.

• Vårdval inom BUP
I Stockholm är BUP idag indelat i olika geografiska områden.
Vården i några få områden har upphandlats och bedrivs av
privata aktörer, något som fungerar bra. Etableringsfrihet genom
vårdval och LOV leder till att fristående vårdgivare kan öppna upp
och ta patienter från vårdgivare som idag inte kan ge vård i tid.
Region Kronoberg har infört vårdval i BUP och efter det kunde
ytterligare en aktör öppna, något som kortat köer och varit en
populär arbetsplats för vårdpersonal. Fler aktörer i BUP kan leda
till både bättre tillgänglighet och ökad konkurrens där alla måste
höja kvaliteten och produktionen.

• Konkurrenskraftig vård oavsett driftsform
Väljer du som patient att vända dig till en nätläkare eller vissa
fristående vårdgivare blir du ofta garanterad att få komma i kontakt
med någon inom den närmsta kvarten eller halvtimmen. Det finns
ingenting som säger att Region Stockholms andra vårdgivare
ska vara sämre. Tillgängligheten till en första kontakt, exempelvis
via telefon eller digitala lösningar, måste öka. På sikt ska den
tillgänglighet som digitala vårdgivare bidragit till, bli standard
överallt. Vår målsättning är att den bästa husläkarmottagningen i
Region Stockholm ska drivas i egenregi. Inte för att systemet är så
väl uppbyggt, utan främst för att vi är en bra arbetsgivare och kan
erbjuda patienterna vård av hög kvalitet. Därför måste vi fortsätta
ge bättre ersättning till husläkarmottagningarna för att korta köer
och öka kvaliteten. All vård ska vara konkurrenskraftig, även den
som är i regionens egen regi.
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Slutsatser
•

Vården är idag ransonerad och därför skapas köer, det är dock
inget förutbestämt utan något som kan lösas. Innovation och
utveckling kommer att leda till kortare vårdköer och ökad kvalitet
till patienterna. Det är därför viktigt att värna både offentliga och
fristående aktörer inom den offentligt finansierade vården.

•

Det är uppenbart att om regionen tar hjälp av fristående
vårdgivare är det också enklare att hålla vårdköerna korta. De
fristående aktörerna kommer också att spela stor roll vad gäller
att arbeta av vårdskulden efter pandemin, då de bidrar till en
sund konkurrens och ofta kan utföra fler operationer för samma
peng eller lägre än de regiondrivna verksamheterna. Trots detta
motarbetar regeringen vårdföretagen och hot om att stoppa
vinster i välfärden hänger ständigt över företagarna.

•

Vården ska inte vara ett postkodlotteri. Det ska inte behöva vara
så stora skillnader i hur länge du får vänta på vård eller vilken
vård du får beroende på var i landet du bor. Mer behöver göras
för att korta köer i alla landets regioner. Om alla regioner var lika
bra på måluppfyllnad som Stockholm skulle antalet som väntat
för länge på operation minska med nära 40 procent.19

•

Rätt resurser till vården är viktigt. Sedan 2006 har vårdbudgeten
i Stockholm ökat med nästan 100 procent.20 Bra vård kostar
pengar men mycket kan göras billigare och bättre om politikerna
slutar detaljstyra.

•

Regionerna behöver lita på professionen och styra mot få
och tydliga mål. Moderaterna vill ställa få men tydliga krav på
verksamheterna, ge goda ekonomiska förutsättningar men sedan
låta professionen själva få avgöra hur de ska uppnå bästa möjliga
resultat.

19 Egna beräkningar baserat på ”Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd
inom specialiserad vård” år 2020 på Vården i siffror.
20 Från 37 miljarder år 2006 till nästan 70 miljarder år 2022.
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•

Tillgänglighet handlar inte bara om köer. Det handlar också om
att känna en trygghet att man kommer att bli omhändertagen
i vården, att förstå sin vård och kunna vara med och påverka
den. Där måste Region Stockholm bli bättre, förtroendet för
sjukvården ligger förhållandevis lågt. Det kan sannolikt bero på
att vi inte varit tillräckligt bra på att förklara hur systemet fungerar
och var man ska söka vård och när. Sjukvården måste anpassas
efter patienten och inte tvärt om.

•

Att behålla kompetens är avgörande. Erfarna medarbetare
behöver kunna växa för att stanna kvar. Då krävs en god
arbetsmiljö och möjlighet att premieras för ökad ansträngning
och kunskap. Individuell lönesättning och minskad personal
omsättning är två framgångsfaktorer för Stockholm. Det krävs
också tydliga signaler från regeringen om att det lönar sig att
utbilda och vidareutbilda sig.

•

En försvårande faktor i arbetet med att kapa vårdköer är
utjämningsskatten. Även om pengar inte är hela svaret hade
det betytt mycket för Region Stockholm att få behålla de
miljarderna som varje år går till utjämningsskatt i det kommunala
utjämningssystemet. Region Stockholm är den enda regionen
som betalar, alla andra får pengar. Utjämningsskatten är 2,8
miljarder år 2022 och kommer att fortsätta öka, för att i framtiden
kosta lika mycket som att driva ett helt Danderyds sjukhus.

•

Även bristen på nationellt ledarskap är en försvårande faktor.
Det är ett faktum att vårdköerna har vuxit under nuvarande
regering. Vi har inte hela förklaringen till varför men kan
konstatera att den kömiljard som alliansregeringen införde
och som innebar stimulansmedel till de regioner som lyckades
korta köer, fungerade. Den valde den socialdemokratiska
regeringen att avskaffa när de tillträdde. Regeringen har tillsatt
en tillgänglighetsdelegation men hittills har konkreta åtgärder lyst
med sin frånvaro. Regionerna har ett stort ansvar för hälso- och
sjukvården men ytterst krävs också ett nationellt ledarskap och
en politik för att korta köer i hela landet.
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"Bristen på nationellt ledarskap
är en försvårande faktor. Det är
ett faktum att vårdköerna har vuxit
under nuvarande regering."

Vill du veta mer om rapporten eller siffrorna?
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Det här är en rapport från Moderaterna i Region Stockholm. Kontakta Sofia
Andersson, regionrådssekreterare, på sofia.andersson@moderaterna.se
eller besök Väntetider i vården eller Vården i siffror.

