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Förord
En del patienter får tillgång till planerad vård relativt snabbt, men många
måste vänta längre tid för att få hjälp med sin sjukdom eller skada. Långa
väntetider på sjukhusens akutmottagningar är också vanliga. En del
vårdcentraler har god tillgänglighet medan den är betydligt sämre på
andra vårdcentraler. Långa väntetider är negativa både för patienter och
berörda vårdverksamheter. Väntetider skapar lidande, frustration och
leder till att förtroendet för sjukvården urholkas.
Bristande tillgänglighet till vård har varit ett problem i svensk sjukvård
sedan 1980-talet. Köerna till planerad vård ökade. Ett särskilt statsbidrag
till landstingen tillkom 1987 för att öka antalet operationer vid grå starr,
höftartros och kranskärlssjukdom. Den första nationella vårdgarantin
infördes 1992. Olika statliga åtgärder för att förbättra tillgängligheten har
prövats sedan dess. Vissa har lett till tillfälliga förbättringar men ingen av
åtgärderna har haft en varaktig effekt. Landstingen har på 30 år inte
lyckats lösa problemen med långa väntetider till vård.
För oss har det känts angeläget att undersöka vad de ofta långa
väntetiderna till planerad vård kan bero på. Är orsaken bristande resurser
som så ofta nämns i debatten om vårdens tillgänglighet? Vilka möjligheter
kan finnas att varaktigt minska köerna till vården?
I detta kunskapsunderlag analyseras möjliga orsaker till den bristande
tillgängligheten. Vidare görs en genomgång olika möjligheter att förbättra
tillgängligheten till planerad vård. Många exempel ges från vårdens
vardag runtom i Sverige. Därtill diskuteras hur sjukvårdens ledningar kan
stödja verksamheternas arbete för en förbättrad tillgänglighet.
Rapporten riktar sig till alla som är intresserade av tillgänglighetsfrågor i
vården patienter, vårdpersonal, politiker m fl. Syftet är att bidra till ökad
förståelse för hur väntetiderna i vården kan minskas. Det behövs en
konstruktiv dialog om vad som behöver göras. Vi utgår från att det finns
ett starkt allmänt intresse för kortare väntetider i vården.
En arbetsgrupp med Hans Andersson, Axel Bergh, Bo Bergman, Anita
Danielsson, Bo Hallin och Christer Wettervik har utarbetat rapporten. Bo
Hallin har varit huvudförfattare. Per-Olof Brogren och Ingvar Karlberg
har bidragit med värdefulla synpunkter på manuskript. Annelie Petersson
har förtjänstfullt redigerat och skapat ett e-häfte av texten.
Arbetsgruppen ingår i nätverket för hälso- och sjukvård (NHS) med sin
bas i Göteborg.
Vi hoppas att rapporten ska förmedla kunskaper om möjliga vägar för att
förbättra tillgängligheten i sjukvården. Rapporten går självklart att
vidareutveckla och vi är tacksamma för era synpunkter till bo@hallin.nu.
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Del 1 Problem med långa väntetider
Tillgänglighet har stor betydelse
En god tillgänglighet med rimliga väntetider till vård har stor betydelse
för patienter och befolkning. Långa väntetider kan skapa oro, stress och
rädsla. Det kan också leda till att en sjukdom förvärras och/eller att man
måste vara sjukskriven och borta från arbetet under längre tid än
nödvändigt. Väntetider innebär också resurskrävande administration av
köer inklusive återkommande frågor från patienter och närstående.
Undersökningar behöver ofta göras om för att patientens hälsotillstånd
har förändrats. Behandlingar kan bli mer resurskrävande och
komplicerade ju längre tid en patient får vänta.
Patienter kan söka vård på flera mottagningar för att försöka komma till
vård så snart som möjligt. Långa väntetider kan leda varaktiga
hälsoförluster för patienter, merarbete och ökade kostnader för
sjukvården.
Långa köer kan också skapa etisk stress hos vårdpersonalen och
medverka till en sämre arbetsmiljö och ökad personalomsättning.
Patienter och närstående blir missnöjda om de får vänta länge på vård.
Större missnöje kan leda till sämre förtroende för vården. Förtroendet
kan urholkas ytterligare av beskrivningar i massmedia om långa köer och
väntetider till vård. Det är lätt att det uppstår en negativ spiral.
Internationella jämförelser visar ofta att den svenska hälso-och
sjukvården har en god kvalitet särskilt gäller det de medicinska resultaten
som inom flera vårdområden är bland de bästa i världen. Men det finns
också områden där jämförelser visar att den svenska vården har
betydande brister. Det gäller bland annat tillgänglighet, information och
delaktighet i den egna vården samt samordning av vårdens olika delar.
Det finns också indikationer på att befolkningens förtroende för hälsooch sjukvårdssystemet minskar. Andelen av befolkningen som anser att
hälso- och sjukvården i Sverige fungerar bra sjönk från 44 till 31 procent
mellan 2010 till 2016 (1). Brister i tillgängligheten är en viktig förklaring
till det minskade förtroendet för vården.
Att tillgängligheten är sämre i Sverige än i andra jämförbara länder
bekräftas i flera undersökningar, till exempel i The Commonwealth Fund
International Health Policy Survey, som genomför årliga undersökningar
av sjukvården i elva länder (2). Inför riksdagsvalet 2018 var sjukvården
en av väljarnas viktigaste frågor (3), en tydlig signal om att många väljare
vill ha en bättre sjukvård.
Sjukvården ska vara lätt tillgänglig
I hälso-och sjukvårdslagen (HSL) anges att sjukvården ska vara lätt
tillgänglig (5 kap. 1§). Tillgänglighet i sjukvården innehåller flera olika
delar. Tillgänglighet till vård handlar om hur många patienter som fått
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adekvat behandling i relation till vårdbehoven i befolkningen. De
patienter som väntar på vård kan ses som ett mått på bristande
tillgänglighet och dessa kan indelas efter tiden den väntat, till exempel
mer än 90 dagar.
En annan del är fysisk tillgänglighet som handlar om öppettider, avstånd
till vårdcentral, sjukhus etc. Tillgänglighet handlar också om tillgång till
vårdpersonal med rätt kompetens och medborgarnas förtroende för
vården. En annan viktig aspekt är att medborgare/patienter har möjlighet
att få tillgång till, förstå och använda informationen som ges i vården för
att behålla och förbättra sin hälsa. Ekonomisk tillgänglighet avser vad
patienter själva betalar i form av egenavgifter mm. Digital tillgänglighet
handlar om kontakter med sjukvården via digitala kanaler. Här fokuseras
på brister i tillgängligheten i form av köer och väntetider.
En kö består av en eller flera personer som väntar på att få vårdbehov
tillgodosedda. Med väntetid menas tiden till nästa aktivitet i patientens
vårdprocess, till exempel behandling. Väntetiden anges ofta i dagar.
Socialstyrelsen beskriver hälso-och sjukvårdens kösystem på följande
sätt.

Källa: Tillgänglighet i hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen 2018.
Kösystemet består av ett inflöde av patienter som väntar på vård. Det är
viktigt att ha kunskap om stort inflödet är och hur det fördelas över tid.
En annan del är hur vårdtjänsten är utformad, hur många som utför
tjänsten, vilken kompetens som krävs, hur lång tid det tar att utföra
tjänsten etc. Vidare är vilka köprinciper som tillämpas viktiga för
väntetiden. Till exempel gäller störst behov går först till vård eller i den
ordning de kom in i kön.
Patienter kan reagera på olika sätt på en kö. Hon/han kan bestämma sig
för att inte gå in i kön om den upplevs för lång. Patienten kan välja en
annan vårdgivare om den bedöms ha kortare väntetid. Under tiden i kön
kan patienten tillfriskna och därför lämna kön. Det finns även patienter
som dör i väntan på vård.
Den genomsnittliga väntetiden för en patient som kommer in i systemet
beror av variationen i systemet och på utnyttjandegrad. Ju högre
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utnyttjandegrad och större variation, som finns i inflöde av patienter och i
kapaciteten att utföra tjänsten, desto längre blir väntetiden.

Källa: Palvannan R.K., Kiok Liang Teow Queueing for Healthcare. Journal
of Medical Systems 36(2):541-7 · May 2010
Enligt köteori (4) kan inte hela kapaciteten utnyttjas om variation finns.
Mer variation i inflöde och kapacitet ökar väntetiden, se figur ovan. En
förklaring är att tillfällig överkapacitet som uppstår inte kan lagras för
användning när inflödet överstiger grundkapaciteten. När en kö väl har
uppstått så kan den vara svår att minska. Om många står i kö kan det
behövas extra resurser för att öka kapaciteten så att fler i kön kan vård.
Genom produktions- och kapacitetsplanering kan längre köer både
förebyggas och minskas, se avsnitt Reducera variation och väntetider
nedan.
Diskussion
I Sverige finns en nationell vårdgaranti som anger gränser för hur långa
väntetiderna får vara. Många vårdgivare överskrider dessa gränser utan
att extra resurser sätts in. Men ibland anslås extra medel – s k
”kökortningspengar”- för att patienterna ska få vård tidigare. En fråga är
om det finns beslutskriterier, uttalade eller dolda, för när extra resurser
sätts in?
Långvarigt problem
Bristande tillgänglighet i form av långa väntetider på vård är inget nytt
fenomen i sjukvården utan har snarare varit ett problem under flera
decennier med både förbättringar och försämringar. Under senare delen
av 1960-talet började Socialstyrelsen rapportera om långa väntetider och
1981 publicerades en rapport om att långa väntetider var den vanligaste
orsaken till klagomål (5).
En politisk åtgärd för att korta väntetiderna har varit att införa en
nationell vårdgaranti. En vanlig förkortning av vårdgarantin är 0-7-90-90.
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Garantin, som blev lag 2010, innebär att 1. man ska komma i kontakt med
primärvården samma dag, 2. det ska högst ta 7 dagar att få träffa en
läkare i primärvården (om behov finns) 3. besök hos specialistläkare ska
ske inom 90 dagar från att en remiss skrivs och 4. att behandling ska
påbörjas inom 90 dagar från beslut om behandling. Vårdgarantin inom
primärvården har ändrats från 2019. Patienten har numera rätt till att
inom tre dagar få en medicinsk bedömning av läkare eller annan
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal – i stället för att som tidigare,
inom sju dagar få träffa en läkare.
Vårdgarantin tydliggör hur länge man ska behöva vänta på att få vård.
Den nationella vårdgarantin blev 2015 en del i den nya samlade
patientlagen. Landstingen och andra vårdgivare är således enligt lag
skyldiga att ge vård inom vårdgarantins tidsgränser.
Men alla delar i en vårdprocess omfattas inte av vårdgarantin. Väntetider
till diagnostisering, undersökningar och återbesök är exempel på delar
som inte ingår i vårdgarantin. Andra delar som inte ingår är möjligheter
till kontakter med vården för frågor etc samt fysisk och språklig
tillgänglighet. Att vårdgarantin är uppfylld är inte tillräckligt för att
vården ska uppfattas vara tillgänglig ur ett patientperspektiv.
Svårare att uppfylla vårdgarantin
Under de senaste åren har tillgängligheten i de fyra delar av
vårdprocessen som omfattas av vårdgarantin försämrats. Data från SKL:s
uppföljning av vårdgarantin Väntetider i vården ger följande bild.
Kontakt med vårdcentralen samma dag.
Juli 2012: 89 procent. Juli 2014: 91 procent. juli 2018: 86 procent.
Läkarbesök inom sju dagar på vårdcentral.
Juli 2012: 93 procent. Juli 2014: 92 procent. Juli 2018: 90 procent.
Första besök hos specialist inom 90 dagar.
Juli 2012: 89 procent. Juli 2014: 83 procent. Juli 2018: 77 procent.
Operation/behandling inom 90 dagar efter beslut.
Juli 2012:81 procent. Juli 2014: 80 procent. Juli 2018: 65 procent.
Landets vårdgivare verkar få det allt svårare att uppfylla vårdgarantin.
Det gäller särskilt första besök hos specialist och operation/behandling.
Sedan 2014 har antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på besök
hos specialist eller operation/behandling nästan fördubblats, från 61 000
till 111 000 patienter. Statistiken visar att 2012 var året då köerna var
kortast, därefter har köerna vuxit. Samtidigt finns betydande skillnader i
hur väl vårdgarantin upprätthålls mellan olika vårdområden och
landsting. Att få tillgång till ett första specialistbesök inom 90 dagar
varierar mellan 91 procent i Stockholm och 56 procent i Gävleborg och
Västernorrland. Ett annat exempel gäller operationsköerna. I Halland fick
91 procent operation/behandling inom 90 dagar medan mindre av
hälften av patienterna fick det i Jämtland och Västerbotten (6).
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Vårdgarantin sätter tidsgränser för vård, men säger inget om innehållet i
dessa kontakter eller ställer inga krav på kvalitet.
Diskussion
Beror de längre köerna från 2012 och framåt på att kömiljarden
avskaffades från 2015? Eftersom köerna började öka från 2012 kan det
vara så att de extra pengar som kömiljarden innebar tappade en del av sin
attraktionskraft efter några år? En annan möjlig förklaring kan vara att de
ökade köerna var en reaktion på undanträngningseffekter orsakade av
kömiljarden. Till exempel att många återbesök som prioriterats ned måste
tas omhand? Det är troligt att det finns fler än en förklaring till de ökade
köerna i vården.
Sveriges befolkning har ökat kraftigt under 2000-talet, med cirka 1,4
miljoner (15%), främst genom en omfattande invandring från
utomeuropeiska länder. Hur har den ökade folkmängden påverkat
väntetiderna i vården?
Privata sjukvårdsförsäkringar
Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt under 2000-talet.
Vid millenieskiftet hade 103 000 personer en sjukvårdsförsäkring, att
jämföra med 643 000 personer 2017, en ökning med mer än 600 procent
(7). Vad den stora ökningen beror på är inte klarlagt. En trolig förklaring
är långa vårdköer inom den offentligt finansierade sjukvården. Privata
sjukvårdsförsäkringar ger ofta snabbare tillgång till vård. För närvarande
säljer ett tiotal försäkringsbolag sjukvårdsförsäkringar. Majoriteten av de
privata sjukvårdsförsäkringarna bekostas av arbetsgivare och omfattar
främst personer i ledande ställning och experter inom
företag/organisationer. Sjukvårdsförsäkringarna kan därmed medverka
till att öka ojämlikheten i tillgänglighet till vård. EU konstaterar att
Sverige har en av EU:s snabbast växande marknader för privata
sjukvårdsförsäkringar (8). Innebär det att dessa personer använder den
offentliga vården i mindre utsträckning?
Varför långa väntetider?
En viktig fråga är varför väntetiderna till vård ofta är långa i svensk hälsooch sjukvård. Beror väntetiderna på bristande kapacitet i vården? Varför
märks ingen generell långsiktig förbättring efter decenniers arbete med
att förkorta väntetiderna?
Det kan finnas flera möjliga förklaringar till långa väntetider i vården. En
förklaring kan vara att hälso- och sjukvården har för lite ekonomiska
resurser. Behövs det tillskott av pengar för att minska väntetiderna?
Hälso- och sjukvårdens andel av bruttonationalprodukten (BNP) är ett
vanligt sätt att jämföra hur mycket ekonomiska resurser som ett land
använder för sjukvård. Enligt OECD:s jämförelse 2018 (9) använde
Sverige 11,0 procent av BNP för sjukvård 2016. I jämförelsen, som

11

omfattar totalt 15 länder, får Sverige en tredjeplats tillsammans med
Frankrike. I topp ligger USA 17,2 och Tyskland 11,3 procent. De flesta
länderna ligger i intervallet 9 – 11 procent av BNP. Sjukvårdens andel av
BNP var 7,4 procent år 2000. Det innebär en nominell ökning på 3,6
procentenheter i löpande priser på 15 år. En starkare ökning än de flesta
av länderna i jämförelsen. Samtidigt är det viktigt att framhålla att OECD
ändrade definitionen av hälso- och sjukvård 2015 och tog in mer av
kostnader för äldre- och handikappomsorg i jämförelsen. Hela ökningen
är därför inte reell.
Men sammantaget tyder inte OECD:s jämförelse på att Sverige använder
mindre resurser för sjukvård än andra jämförbara länder. I Sverige
förfogade sjukvården 2016 över en högre andel av BNP än till exempel de
andra nordiska länderna.
Länders sjukvårdsutgifter som andel (procent) av BNP 2000, 2010, 2016
Land
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Irland
Italien
Kanada
Nederländerna
Norge
Portugal
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
USA
Österrike

2000
7,9
8,1
6,8
9,5
5,9
7,6
8,3
7,1
7,7
8,4
6,8
6,0
7,4
9,8
12,5
9,2

2010
9,9
10,4
8,9
10,7
10,5
9,0
10,6
10,4
8,9
9,8
9,0
8,5
8,0
11,0
16,4
10,1

2016
10,4
10,4
9,3
11,0
7,8
8,9
10,6
10,5
10,5
8,9
9,0
9,7
11,0
11,3
17,2
10,4

Totala sjukvårdsutgifter i relation till ländernas bruttonationalprodukt.
Källa: OECD (återgiven i Svensk hälso- och sjukvård i internationell jämförelse.
Internationell jämförelse 2018. Sveriges Kommuner och Landsting).

Möjligheterna att göra internationella jämförelser av tillgängligheten till
vård har varit begränsade då sätten att mäta väntetider skiljer sig åt
mellan länder. Ett sätt som har utvecklats under senare år är The
Commonwealth Fund International Policy Survey (IHP) där ett urval av
patienter, befolkning eller vårdpersonal i ett tiotal länder besvarar
enkäter om hur de upplever olika aspekter av hälso- och sjukvården.
I IHP-studien 2016 (10) besvarade ett urval av befolkningen i 11 länder
enkäten. Enligt studien upplever befolkningen i Sverige en sämre
tillgänglighet än befolkningen i andra länder. Sju av tio svarande i Sverige
anger att de kunde få besök hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar.
Det är ett något lägre resultat än i de flesta andra länder. Befolkningen i
Sverige har även en betydligt sämre upplevd tillgänglighet till vård på
kvällar och helger jämfört med patienter i andra länder. Endast en
12

fjärdedel av de svarande uppger att det är lätt att få vård på kvällar och
helger utan att besöka en akutmottagning. Resultaten visar även att
befolkningen upplever att väntetiderna till specialistsjukvård och
akutsjukvård är längre i Sverige än i de flesta andra deltagande länder.
Diskussion
Denna internationella jämförelse tyder på att det inte finns något direkt
samband mellan tillgången på ekonomiska resurser i form andel av BNP
och tillgängligheten till vård. Flera länder där sjukvården använder en
mindre andel av BNP visar en bättre tillgänglighet än Sverige, till exempel
Nederländerna, Norge och Storbritannien. Det kan vara lätt att tro att
ytterligare tillskott av ekonomiska resurser till vården förbättrar
tillgängligheten. Men det är inte givet att mer resurser till vården
resulterar i en bättre tillgänglighet. Det beror på hur pengarna används.
Exemplet Danmark
Sverige och Danmark har likartade sjukvårdssystem. Enligt OECD
använder Danmark en mindre del av BNP för sjukvård än Sverige.
Samtidigt visar jämförelser att väntetider till sjukvård är betydligt kortare
i Danmark. I en jämförelse 2016, som gjordes av tidningen
Sjukhusläkaren, var det vanligt i Danmark med 2 – 4 veckors väntetid till
behandling/operation medan det i Sverige var vanligt med 13 veckors
väntetid eller mer. En åtgärd som ingick i jämförelsen var att operera in
en höftledsprotes. 25 danska sjukhus/kliniker redovisade en väntetid på
mindre än 4 veckor (16 offentliga, 9 privata). Bara ett svenskt
sjukhus/klinik uppgav en väntetid på högst 4 veckor. 35 av 42 svenska
sjukhus/kliniker redovisade en väntetid på 13 veckor eller längre. I
Danmark fanns inget sjukhus med så långa väntetider(11).
För få läkare?
En annan möjlig förklaring är om det finns för få läkare i Sverige jämfört
med andra länder och att det åtminstone delvis skulle kunna förklara
långa väntetider.
Enligt OECD hade Sverige 2015 4.2 läkare per 1000 invånare i arbete, en
läkartäthet som ger Sverige en sjundeplats bland 35 länder i jämförelsen
(12). Genomsnittet för jämförda länder var 3,4 läkare. I Norden hade
Norge 4,3, Danmark 3,7 och Finland 3.2 läkare per 1000 invånare. En
tillbakablick till 1960-talet visar att det fanns cirka 7000 yrkesverksamma
läkare i Sverige då. Det kan jämföras med 2009 antalet uppgick till 33400
yrkesverksamma läkare. En utveckling från en läkare per 1060 invånare
till en läkare per 277 invånare(13).
Den kraftiga ökningen har fortsatt även på 2010-talet. Antalet läkare per
invånare har enligt Socialstyrelsen ökat från 3,85 läkare per 1000
invånare 2005 till 4,63 läkare per 1000 invånare 2015, en ökning med 20
procent på tio år (14). Det finns dock tydliga regionala skillnader, högst
läkartäthet har landstingen med regionsjukhus. Någon generell brist på
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läkare förefaller därmed inte finnas i Sverige. Snarare har sjukvården i
Sverige en läkartäthet som få andra länder kan mäta sig med.
De flesta läkare i Sverige är organspecialister och är ojämnt fördelade
över landet. Endast 15 procent av alla läkare är allmänläkare – en
betydligt lägre andel än i de flesta EU-länder. I flera andra EU-länder, till
exempel Tyskland, Nederländerna och Frankrike är andelen allmänläkare
30 – 40 procent (15). Samtidigt har många vårdcentraler och landsting
det svårt att rekrytera allmänläkare till norra Sverige och till
landsbygden. Vårdvalet och den fria etableringsrätten har ökat
svårigheterna, då de medfört en koncentration av läkare till städerna
(16).
Det finns därmed inte underlag för att påstå att Sverige generellt har för få
läkare jämfört med andra länder för att upprätthålla en god tillgänglighet
till vård. Däremot finns en obalans mellan allmänläkare och andra
specialister. En omfördelning av resurser från sjukhusvård till primärvård
behövs och att fler allmänläkare utbildas(17). Det understryks även av att
förhållandevis få patienter i Sverige har tillgång till en fast läkare
(husläkare/familjeläkare) jämfört med flera andra länder (18). I många
europeiska länder, som Nederländerna, Norge, Frankrike, Estland och
Tyskland, har nästan alla invånare en fast läkare. Men i Sverige enbart
drygt 40 procent (19) och bland personer 65 år och äldre 60 procent (20).
Diskussion
Vad betyder de geografiska olikheterna i tillgång till läkare för
tillgängligheten? Kan den låga läkarkontinuiteten i Sverige försvåra en
god tillgänglighet?
Sjuksköterskor
Enligt OECD arbetade 11,1 sjuksköterska per 1000 invånare i Sverige
2015 vilket innebar en elfteplats bland 35 länder i jämförelsen (21).
Genomsnittet i OECD var 9,0 sjuksköterska. De nordiska grannarna hade
en högre sjukskötersketäthet, Norge 17,3, Danmark 16,7, Island 15,5 och
Finland 14,7 sjuksköterskor per 1000 invånare.
Kvoten mellan läkare och sjuksköterskor är också lägre än i våra nordiska
grannländer. OECD:s jämförelse visar att det fanns 4,6 sjuksköterskor per
läkare i Danmark och Finland 2015. Motsvarande kvot var 4,1 på Island
och 3,9 i Norge, medan det i Sverige fanns 2,7 sjuksköterskor per läkare,
en nivå som även låg under OECD:s genomsnitt på 2,8. Sverige har
därmed betydligt färre sjuksköterskor per läkare än våra nordiska
grannar, har det någon betydelse för väntetider till vård?
Det finns få specialistsjuksköterskor i sjukvården och antalet
nyutexaminerade sjuksköterskor med specialistutbildning har minskat
sedan 2005 (22). Fler sjuksköterskor har de senaste tio åren lämnat yrket
och arbetar utanför vården. Det har också blivit vanligare att
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sjuksköterskor har bytt karriär inom vården och blivit chefer
administratörer (23).
Bristen på specialistsjuksköterskor och problem med att få
sjuksköterskor att stanna kvar i yrket gör det svårt för sjukhusen att
utnyttja sina samlade resurser effektivt. För få sjuksköterskor visar sig
bland annat i stängda vårdavdelningar, inställda operationer etc. (24).
Diskussion
Innebär bristen på sjuksköterskor en sämre tillgänglighet till vård? Blir
det svårare att effektivisera vården genom bland annat
delegering/arbetsväxling från läkare till sjuksköterska?
För många besök?
En annan möjlig förklaring till bristande tillgänglighet kan vara att varje
patient gör för många läkarbesök och på så vis försvårar för andra
patienter att träffa läkare. Överanvänder svenska patienter sina läkare?
Tillgänglig statistik visar att invånarna i Sverige gör färre läkarbesök per
år än i många andra länder. I Sverige görs ca tre läkarbesök per invånare
och år, vilket är mindre än hälften av genomsnittet i OECD (25). Bilden
har varit ungefär densamma under 2000-talet. Myndigheten för Vård- och
omsorgsanalys konstaterar 2017 i sin rapport Primärvård i Europa (26)
att tillgängligheten i form av antal läkarbesök per invånare är sämre i
Sverige än i jämförbara länder. Det gäller både primärvård och
specialistvård på sjukhus. För primärvårdens del kan det förklaras att
allmänläkare tar emot färre besök än sina kollegor i andra länder och att
Sverige har ett lågt antal allmänläkare per invånare internationellt sett. I
Sverige utför sjuksköterskor i primärvården uppgifter som i flera andra
länder sköts av läkare.
En ytterligare förklaring kan vara relativt långa besökstider i
primärvården i Sverige. Besöken tar längre tid. Men samtidigt som
allmänläkare i Sverige anger att de har längst tid per patientbesök så är de
mest missnöjda med den tid de har till förfogande(27). Långa besökstider
kan även ha samband med dålig kontinuitet där läkaren saknar kunskap
om patientens medicinska historia och behöver ställa frågor om den.
Patienterna är heller inte nöjda.
ansåg knappt 70 procent av de
använt tillräckligt med tid med
uppfattade 80 procent eller
vårdpersonalen.

I en internationell jämförelse 2016 (28)
svenska patienterna att vårdpersonalen
dem. I de flesta länderna i jämförelsen
mer att de fick tillräcklig tid med

Statistik från OECD visar att Sverige är ett av de länder som har flest antal
läkare per 1000 invånare samtidigt som antalet läkarbesök per invånare
och år på en betydligt lägre nivå än genomsnittet inom OECD. Med dessa
utgångspunkter kan det vara lätt att tro att det finns gott om tid för de
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läkarbesök som utförs. Men internationella studier redovisar att många
patienter och allmänläkare missnöjda med den tid som används för
patientbesök. Vårdanalys tidigare generaldirektör Fredrik Lennartsson
ansåg 2013 att denna motsägande bild är en gåta (29). Finns svaret i hur
läkarna använder sin arbetstid?
Hur använder läkare sin arbetstid?
Läkarna är en central resurs för att kunna erbjuda invånarna en god och
tillgänglig hälso- och sjukvård. Samtidigt är läkarna sjukvårdens dyraste
resurs. Att använda läkarnas tid och kompetens effektivt är därför en
nyckelfråga. Flera undersökningar av hur läkarna använder sin arbetstid
har genomförts över tid, men de har ofta använt olika definitioner och sätt
att mäta och är därför svåra att jämföra. Men några iakttagelser som är
gemensamma för de flesta undersökningarna är att läkare enligt
Myndigheten för Vårdanalys (30):
•

Lägger för mycket tid på administration och för lite tid på
patientkontakter. Det är nödvändigt att bättre prioritera vilka
administrativa uppgifter som läkare ska utföra, vilka som kan överlåtas
till medicinska sekreterare och andra i vården. En del av det
administrativa arbetet skulle även kunna automatiseras.

•

Arbetar med IT-stöd som inte är ändamålsenliga. IT-stöden behöver
utvecklas och bättre stödja läkare och annan vårdpersonal i deras arbete.

•

Inte alltid arbetar när patienternas behov är som störst och inte alltid
samplaneras med annan vårdpersonals arbetspass. Det finns möjligheter
att bättre optimera läkarbemanningen utifrån patienternas behov.

•

Utför uppgifter som andra personalgrupper i vården kan utföra.
Arbetsfördelningen mellan läkare och annan vårdpersonal behöver
fortlöpande utvecklas.
I rapporten drog Myndigheten för Vårdanalys slutsatsen att det finns en
stor potential för en mer effektiv användning av läkarresursen. En
effektivare användning av läkares tid och kompetens kan leda till
betydelsefulla förbättringar av tillgängligheten till vård för dagens och
morgondagens patienter.
Produktivitet vid nordiska akutsjukhus
En god produktivitet är viktig för en effektiv användning av tillgängliga
resurser i hälso- och sjukvården. En studie av produktiviteten vid
nordiska akutsjukhus publicerades 2016 (31). Samtliga akutsjukhus i
Danmark, Finland, Norge och Sverige ingick i studien under åren 19992009. Den genomförda analysen visade att de finska akutsjukhusen hade
en klart högre produktivitet än akutsjukhusen i de andra länderna.
Akutsjukhusen i Danmark och Norge visade en något, men signifikant,
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högre produktivitet än de svenska. Akutsjukhusen i Sverige visade en
genomgående lägre produktivitet än sjukhusen i grannländerna.
Produktiviteten i Sverige försämrades dessutom under åren som studien
omfattade.
En delstudie, där samtliga akutsjukhus ingick, undersökte även samband
mellan produktivitet och kvalitet. Ett antal patientsäkerhetsindikatorer
och 30- och 365-dagars dödlighet användes. Resultaten visade att sjukhus
med högre produktivitet hade lägre dödlighet. Någon motsättning mellan
hög produktivitet och hög kvalitet kunde inte konstateras. En slutsats var
att sjukhus med låg produktivitet kan förbättra såväl produktivitet som
kvalitet samtidigt. Hög produktivitet och kvalitet ökar förutsättningarna
för att patienter ska kunna erbjudas en god vård i rätt tid.

Del 2 Finns möjligheter att minska väntetiderna?
Vår analys hittills visar på betydande brister i tillgängligheten till svensk
sjukvård. Brister som i många fall är större än i andra länder. Resursbrist
förefaller inte vara den främsta orsaken till den nuvarande situationen.
Kan vi finna förklaringar i hur tillgängliga resurser används?
I Myndigheten för Vårdanalys rapport Varierande väntan på vård 2015
(32) dras slutsatsen att väntetiderna kan kortas genom effektivare
användning av tillgängliga resurser i form av bättre arbetssätt och mer
ändamålsenlig personalförsörjning. Det är arbetssätten, när, hur och vem
som utför något, som i praktiken till stor del avgör resultaten.
Vårdanalys framhåller i sin rapport att det finns stora möjligheter att
uppnå kortare väntetider inom de ramar som ges av dagens strukturer
och totala ekonomiska resurser. Låt oss undersöka vilka möjligheter som
finns inom de områden som Vårdanalys anger.
Förebygga nya vårdbehov
Upplevda vårdbehov motiverar patienter att ta kontakt med sjukvården
för att få hjälp med sina hälsoproblem. Men vårdbehov är ingen på
förhand given storhet utan påverkas av flera faktorer. En viktig faktor är
människors levnadsvanor. Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga
80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 procent av all
cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja
utvecklingen av typ-2 diabetes (33). Många människor lever idag med
dessa sjukdomar och de har ofta återkommande vårdbehov. Bättre
levnadsvanor skulle således kunna förebygga eller skjuta upp många
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vårdbehov och därmed minska behoven av sjukvård. Tillgängligheten
skulle kunna förbättras.
Men trots att det sjukdomsförebyggande arbetet är en uppgift för
sjukvården sedan hälso- och sjukvårdslagen infördes 1982, så är det inget
som prioriteras i många vårdverksamheter. Det finns heller ingen enhetlig
praxis och det råder stora variationer mellan olika delar av vården och
landsting. Det förebyggande arbetet har en svag ställning i av många
vårdens verksamheter.
Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa svarar för en stor och ökande andel av vårdbehov och
sjukskrivningar. Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste
orsaken till sjukskrivning och står för närmare hälften av alla
sjukskrivningar. Personer med psykiatriska diagnoser har den längsta
sjukskrivningstiden och lägst återgång i arbete. Återfall i ny sjukskrivning
är vanligare bland personer med svårare psykiatriska diagnoser(34). Det
finns därför många goda skäl att förebygga psykisk ohälsa.
Ett exempel är Försäkringsbolaget Skandia som arbetat förebyggande
tillsammans med sina kunder. Arbetet har bland annat handlat om att
öppna bättre möjligheter till samtalsterapi via en hälsosluss. Data visar att
åtta av tio som tar kontakt med hälsoslussen har gjort det utan att den
psykiska belastningen hunnit leda till sjukskrivning. Det förebyggande
arbetet har enligt Skandia lett till att sjuktalen den senaste tolv åren har
halverats (35). Genom att tidigt bromsa en utveckling mot psykisk ohälsa
så kan fler och ofta mer långvariga vårdkontakter minskas.
Atrospatienter
Ett annat exempel är ett nytt digitalt behandlingsprogram (app) som har
fått atrospatienter, som har varit inställda på att operera sig att ändra sig.
Enligt en klinisk studie (36), där 458 patienter (56-68 år) har ingått,
upplevde 104 patienter vid studiens startpunkt att deras höft- eller
knäartros var så allvarlig att de var i behov av en operation. Men efter sex
veckor med behandlingsprogrammet ville 32 personer (31%) inte längre
genomgå någon operation. Bakom personernas beslut låg bland annat en
förändrad smärtnivå, gångförmåga och livskvalitet. Under de sex
veckorna fick de med hjälp av appen göra övningar samt utbildas och
handledas av en fysioterapeut. Aktiviteterna tog fem till tio minuter per
dag.
Omvänt var det 21 av 348 personer i studien som ändrade sig från att inte
vilja operera sig till att vilja opereras. De utgjorde sex procent av gruppen.
Dessa personer hade inte förbättrats lika bra av behandlingsprogrammet
när det gäller smärt och funktion. Forskarna som utvecklat appen anser
att programmet kan spara tid och pengar i vården och egenbehandlingen
kan göra det lättare för atrospatienter att hantera sin sjukdom (37).
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Benskörhet
Ett tredje exempel finns inom ortopedin och handlar om benskörhet
(osteoporos). Sjukvården behandlar varje år cirka 70 000 frakturer
orsakade av benskörhet. Men det är få patienter som utreds och får
insatser mot den bakomliggande sjukdomen. Uppskattningsvis varannan
kvinna och var fjärde man drabbas någon gång i livet av ett benbrott på
grund av benskörhet. De som drabbas värst är äldre, som råkar ut för de
flesta och de allvarligaste frakturerna i höft och kotor. Hos dem kan
frakturerna
leda
till
långvarig
smärta,
ökad
sjuklighet,
funktionsnedsättning, försämrad livskvalitet och för tidig död. Risken att
drabbas på nytt är kraftigt förhöjd de närmaste åren efter en första
fraktur.
Vården av frakturer beräknas kosta cirka 13 miljarder kronor per år i
Sverige. Om fler får en diagnos och förebyggande behandling kan 3200
frakturer undvikas årligen (38). En minskning av till exempel antalet
höftfrakturer ger direkt effekt på behov av operationer, vårdplatser och
rehabiliteringsinsatser. Att förebygga benskörhetsfrakturer skulle spara
mycket lidande för berörda personer och frigöra tid och resurser för
andra patienter inom sjukvården.
Diskussion
En befolkning med god folkhälsa behöver mindre vård än en befolkning
med sämre folkhälsa. Förebyggande åtgärder, både primär- och
sekundärprevention, kan minska vårdbehoven inom olika vårdområden.
Skulle ett bredare och mer systematiskt förebyggande arbete kunna
minska vårdbehov och inflödet av nya patienter i större omfattning?
En fråga som återkommande diskuteras är om primärprevention leder
minskade eller ökade sjukvårdsbehov på sikt. En uppfattning är att
primärprevention inte är kostnadseffektivt för att individer som
överlever behöver mer sjukvård ju äldre de blir. Om så är fallet, innebär
det att behandlingar som förlänger liv inte heller är kostnadseffektiva av
samma skäl? Förebyggande åtgärder kan förbättra tillgängligheten på
kort sikt, men kan försämra den på längre sikt? Enligt hälso-och
sjukvårdslagen så ingår det i vårdens uppdrag att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador.
Stödja egenvård med digitala hjälpmedel, utbildning etc
En stor del av vården av kroniska sjukdomar sköts av patienterna själva
eller av deras närstående. Samma förhållande gäller även för många
andra sjukdomar liksom vid rehabilitering efter en sjukdom eller
sjukhusvistelse. Samtidigt används den största delen av hälso- och
sjukvårdens resurser för vården av kroniska sjukdomar. Patienters och
närståendes vilja och förmåga att sköta sin hälsa och egenvård påverkar
hur vårdens samlade resurser används. Det finns stark evidens för att
stöd till egenvård och hantering av den egna hälsan har positiva effekter
på livskvalitet, medicinska resultat och användningen av vårdens resurser
(39). I vilken utsträckning som patienter och närstående kan svara för
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egenvård med stöd av vårdpersonal påverkar även tillgängligheten till
vård för andra patienter. Det finns därför flera goda skäl för sjukvården
att utveckla stöd till egenvård.
Ett exempel är ett digitalt hjälpmedel, Optilogg, som testats vid Norrtälje
sjukhus under perioden oktober 2014 till juli 2016. I projektet deltog 55
patienter med hjärtsvikt. Hjälpmedlet har två delar, en våg och en
pekdator. I datorn finns också information om hjärtsvikt, kost och motion.
Patienten väger sig varje morgon och vikten registreras i Optilogg.
Viktförändringar som kan tyda på att patienten binder vätska kan leda till
att patienten ordineras ökad medicinering. Var femte dag lägger patienten
in andra uppgifter hur hon/han mår som trötthet, andfåddhet och
svullnad. Vid tecken på försämring uppmanas patienten att kontakta
hjärtmottagningen.
Med hjälpmedlet kan patienterna ta en aktiv roll i sin egen vård. En av
sjuksköterskorna på hjärtmottagningen framhåller att patienterna alltid
kan ringa för rådgivning och behöver de kan de självklart komma till
mottagningen. Sjuksköterskan tror att många av patienterna känner sig
ännu mer omhändertagna med det nya arbetssättet. Ett annat resultat är
att sjukhusinläggningarna av hjärtsviktspatienter har minskat med 36
procent under projektet (40).
Internet-KBT
Internetförmedlad KBT innebär i korthet elektroniskt förmedlat
behandlarstödd KBT i självhjälpsformat. Patienten tar del av skrivna
instruktioner och genomför därefter själv behandling kombinerat med
regelbundna självskattningar och stöd av psykolog via ett webbaserat
meddelandesystem. Webbplatsen för enheten för internetpsykiatri vid
Psykiatri Sydväst i Stockholm (http://internetpsykiatri.se) erbjuder
sedan 2007 en portal till utbud av internet-KBT. På webbplatsen
erbjuds behandlingar vid flera diagnoser. Under åren 2008–2015
behandlades i reguljär vård 4 245 patienter, varav 2 081 för
depression, 1 153 för paniksyndrom, 988 för socialt ångestsyndrom
samt från slutet av 2015 även 23 patienter för IBS (Irritable Bowl
Syndrom).
Det internetbaserade behandlingarna visar på goda behandlingseffekter
vid alla fyra diagnoserna. Behandlingarna kan ge likvärdig effekt som
sedvanlig KBT och samtidigt spara på begränsad behandlartid. Minst fyra
gånger fler patienter kan få hjälp med internet-KBT jämfört med KBT i
annat format, räknat i effektiv behandlartid (41). Arbetssättet innebär en
stor förbättring av tillgängligheten till KBT-behandling och att
patienternas valmöjligheter ökar.
Diskussion
Många patienter vill vara delaktiga och aktiva i sin egen vård. Hur
används patienter som en resurs i dagens sjukvård, finns det möjligheter
att utveckla patienternas egenvårdsinsatser ytterligare? Digitaliseringen
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av vården kan vara ett verktyg, som exemplen ovan anger. Samtidigt finns
kritik för att en del egenvårdsinsatser, till exempel KBT-behandling via
internet, inte är tillräckligt evidensbaserade? Egenvårdsinsatser bör på
samma sätt som andra medicinska metoder utvärderas vetenskapligt
innan de införs i rutinsjukvård. Rätt utformade och använda kan
egenvårdsinsatser minska vårdpersonalens arbete och därmed medverka
till en bättre tillgänglighet.
Minimera inställda besök och operationer
En ytterligare faktor som påverkar tillgängligheten till vård är besök och
behandlingar som ställs in. Oftast leder det till att tillgänglig kapacitet inte
används som planerat och att ny tid för besök eller behandling behöver
bokas. För varje besök/behandling som ställs in ökar risken för att en
annan patient får vänta längre på vård. Dessutom kostar inställda besök
och behandlingar pengar och innebär ett slöseri med resurser.
Enligt SKL ställdes 20 000 operationer (42) in under 2017. Strukna
operationer, som det kallas på sjukhusspråk, orsakas både av berörda
verksamheter och patienter. Det finns flera förklaringar, till exempel att
patientens tillstånd har förändrats och därför inte kan opereras. Andra
förklaringar är att patienten inte är klar för operation, tidplanen spricker
eller att en akut operation går före med kort varsel, det vill säga
operationsplaneringen fungerar inte. Personalbrist är en ytterligare
förklaring, det finns till exempel på för få operationssjuksköterskor. Men
det kan även bero på att patienten inte kommer till operation eller ställer
in i ett sent skede.
Inställda besök och operationer är ett stort problem på många sjukhus.
Flera landsting och sjukhus tar ut en avgift av patienter som uteblir eller
avbokar sent. Patienter i Västra Götalandsregionen (VGR) till exempel får
betala 300 kronor om de avbokar en operation senare än 24 timmar före.
När ett sjukhus ställer in en operation med kort varsel kan berörd patient
ansöka om ersättning på upptill 1200 kronor om hon/han uppfyller vissa
villkor. Trots den extra avgiften är uteblivna patienter ett växande
problem i VGR. Enligt uppgifter från regionen har antalet uteblivna
patienter stigit från 150 000 år 2016 till 163 000 år 2018, en ökning med
nio procent. De uteblivna patienterna behöver bokas om till nya besöksoch operationstider, vilket bygger på vårdköerna (43).
Ur tillgänglighetssynpunkt är det viktigt att minska antalet inställda besök
och behandlingar. Flera sjukhus arbetar aktivt med att låta patienter välja
operationsdag och tid, att bekräfta tiden och om de inte gör det ringer
sjukhuset upp. En patient som är mer delaktig kan minska risken för att
hon/han uteblir. Ett sjukhus som arbetar aktivt är Capio S:t Görans
sjukhus i Stockholm. Under 2017 genomförde sjukhuset cirka 7000
planerade operationer och det var endast 24 patienter som uteblev (44).
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Diskussion
Inställda besök och behandlingar i vården leder till förlorad
vårdkapacitet. Vad gör Capio S:t Görans sjukhus som inte andra sjukhus
gör för att minimera bortfallet? Vilka hinder finns för att sprida dessa
erfarenheter i vården?
Reducera variation och väntetider
Köer och långa väntetider kännetecknar huvuddelen av den planerade
vården. Inflödet av nya patienter och vårdbehov varierar under dygnet,
veckan och året. Stora och varierande inflöden medverkar till att bygga
upp köer och förlänga väntetider. Samtidigt utgår schemaläggningen från
tillgänglig personal och den baseras ofta på individuella önskemål. ”Det
innebär att schemaläggningen kommer först, sedan ser man hur behoven
kan mötas utifrån schemat – tillgängliga resurser styr vilken vård som kan
tillhandahållas. ” (45). Varierade inflöden av patienter som inte matchas
av motsvarande kapacitet i verksamheten riskerar att leda obalans. Även
små obalanser per dag och vecka kan på lite sikt ackumuleras till köer och
långa väntetider.
Ett verktyg som kan användas för att skapa balans mellan inflöde av
patienter och verksamhetens kapacitet är produktions- och
kapacitetsplanering. Syftet med produktions- och kapacitetsplanering är
att säkerställa att alla resurser finns på plats i rätt tid för att kunna ge
patienterna vård av god kvalitet. För att uppnå det behöver verksamheten
skapa en tydlig bild av behoven, vad som ska göras, vilken kapacitet som
finns och vem som ska göra vad. Att ha kontroll över dessa grundläggande
utgångspunkter för verksamheten kan upplevas som självklart, men inom
sjukvården är det ännu ovanligt med produktions- och
kapacitetsplanering (46). En fortlöpande uppföljning av utfallet när det
gäller produktion och kapacitet är viktig för att få kunskap om vad som
har fungerat och inte. Kunskaper som är värdefulla för att kunna
vidareutveckla och förfina planeringen.
Med en fungerande produktions- och kapacitetsplanering kan tillgängliga
resurser anpassas till förväntade variationer i vårdbehoven. Den bygger
på en noggrann analys av vårdbehoven och kunskap om vårdprocesserna,
variationerna och om köer/väntetider. Vidare behövs analys och
planering av personal, lokaler och utrustning. En verksamhet där den
samlade kapaciteten balanseras mot de förväntade vårdbehoven
förbättrar möjligheterna att korta väntetider och köer. Tillgång till
regionala/nationella IT-baserade system för produktions- och
kapacitetsplanering skapar förutsättningar för gemensam planering
mellan verksamheter/sjukhus för att underlätta patientens väg genom
vården.
Att fortlöpande arbeta med produktions- och kapacitetsplanering är
särskilt viktigt i den ofta komplexa verksamheten på sjukhus, men även
primärvården kan ha nytta av detta arbetssätt. På regional nivå bör
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produktions- och kapacitetsplanering genomföras för att få bättre
kunskap om den samlade produktionen – kapaciteten och vilka
förändringar som behöver göras. Kunskap som kan vara för viktig för att
övergripande kunna balansera vårdbehov och produktion samt att kunna
styra resurser till rätt vårdområde (47).
Ett exempel som visar att bättre planering av produktion och kapacitet
kan minska väntetider är kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus.
Erfarenheterna var att tidigare förbättringsinitiativ, till exempel
”kökortningspengar”, för att minska vårdköerna hade varit kortsiktiga
och ohållbara. Till en början kan det bli bättre, men efter några månader
var de tillbaka där de började igen.
Våren 2010 startade ett förbättringsprojekt på kliniken. Medarbetarna på
kliniken engagerades i arbetet med att identifiera problem och komma
med förslag till lösningar. I projektet vidtogs flera olika åtgärder. Det
handlade främst om att bättre planera och matcha yrkesgruppernas
scheman. Det ledde till en mer jämn bemanning. Tidigare varierade
antalet kirurger mellan två och åtta på dagarna, medan antalet övrig
personal och operationssalar var mer jämnt fördelade. Två år senare hade
den genomsnittliga väntetiden till operation minskat från 120 till 30
dagar. Personalen upplevde inte att arbetsbördan ökade utan att en
utjämning skett, det blev färre dagar med överbelastning.
Nyckeln till förbättringen var att medarbetarna engagerades, de tog
initiativet till projektet och många deltog aktivt i arbetet. En
framgångsfaktor var att läkarna var drivande i förbättringsarbetet (48).
Diskussion
Produktions- och kapacitetsplanering är ett viktigt arbete för att skapa
balans mellan produktionsbehov och kapacitet. Som utredningen Effektiv
vård beskriver så är produktions- och kapacitetsplanering ännu ovanligt i
vården. Varför går det långsamt med att införa detta arbetssätt i vården?
Är det brist på kompetens eller finns det andra hinder? Rätt använd kan
produktions- och kapacitetsplanering medverka till en förbättrad
tillgänglighet.
Gemensamma väntelistor för planerad vård
Ytterligare ett sätt att förbättra tillgängligheten kan vara genom
gemensamma väntelistor för planerad vård. Med gemensamma listor för
flera sjukhus eller verksamheter kan den samlade kapaciteten användas
bättre och vården bli mer jämlik. Gemensamma väntelistor är en form av
samarbete som kan leda till att både patienter och aktuella verksamheter
blir vinnare.
Det kan även finnas vinster för flera verksamheter att samarbeta utan
gemensam väntelista. Till exempel när en verksamhet får ett stort inflöde
av patienter som den har svårt ge vård i rätt tid. Ett ömsesidigt planerat
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samarbete i sådana situationer innebär att andra verksamheter tar hand
om en del av patienterna, som får vård snabbare. De ofta negativa
konsekvenserna av långa väntetider både för patienter och verksamheter
kan minskas eller undvikas helt.
Men det finns även exempel där ett sådant samarbete inte fungerar.
Danderyds sjukhus erbjöd Nya Karolinska sjukhuset (NKS) sommaren
2017 att ta hand om en del av de cancerpatienter som väntade på
operation. Men NKS tackade nej med följd att berörda patienter
drabbades av en onödigt lång väntetid. Lars Granström, överläkare och
kirurg på Danderyds sjukhus reflekterade i samband med denna situation.
– Orsaken till de långa köerna är inte bara personalbrist, utan att
resurserna inom landstinget inte utnyttjas. Under terrordådet i våras kunde
vi på Danderyd snabbt frigöra tio operationssalar, vårdplatser och
intensivvård. Det är tråkigt att samarbetet mellan sjukhusen inte fungerar
även vid en långsam katastrof, som en operationskö, säger han(49).
Ett problem är att den planerade vården läggs på en miniminivå under
sommaren. Vårdpersonalen behöver självklart semester. Men köerna
byggs på och väntetiderna förlängs. Vårdpersonalen startar höstens
arbete med betydligt fler patienter som väntar på vård än före sommaren.
Kan detta återkommande problem minskas genom ett utvecklat
samarbete?
Tyvärr verkar det finnas fler exempel på att sjukhus vill behålla ”sina
patienter” och inte informera patienterna om att det finns andra
sjukhus/verksamheter med kortare väntetider. I Göteborg, till exempel,
bedöms cirka hälften av de 10 000 personer som väntat mer än 90 dagar
på operation kunna få vård snabbare på andra sjukhus. Enligt Västra
Götalandsregionens regler ska patienter som inte erbjuds operation inom
vårdgarantins 90 dagar få aktiv hjälp av sjukhuset att få vård på andra
sjukhus och hos privata vårdgivare. Men berörda patienter informeras
inte alltid om dessa möjligheter. I region Skåne finns uppgifter om att
patienter ”hålls kvar” vid det sjukhus där den utredande läkaren finns,
även om kön till samma typ av operation är kortare vid ett annat sjukhus
(50)
Diskussion
Det finns, såvitt vi vet, ingen nationell kartläggning som belyser hur
vanligt detta handlingssätt är, men det är troligt att det förekommer på
flera sjukhus i landet. Handlingssättet prioriterar inte patienternas
tillgång till vård utan snarare den egna klinikens och sjukhusets intressen.
Finns det regioner med gemensamma väntelistor till planerad vård och
vilka är erfarenheterna av detta arbetssätt i så fall? Vilka är skälen till att
inte arbeta med gemensamma väntelistor? Arbetssättet skulle kunna ge
patienter snabbare tillgång till vård.
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Minska behoven av vård på sjukhus
Många multisjuka personer får inte den vård de förtjänar. Vården består
ofta av punktinsatser av olika vårdgivare i primärvård, hemsjukvård och
på sjukhus. Periodvis kan en del av dessa patienter åka in och ut från
sjukhus ofta med negativa konsekvenser för allmäntillstånd och
livskvalitet samtidigt som de samlade vårdresurserna blir felaktigt
utnyttjade. I många fall behövs inte sjukhusets resurser utan sjukhuset
blir det kvarstående alternativet när vården på hemmaplan inte fungerar
fullt ut. De olika vårdinsatserna är inte sammanhållna och ingen tar
ansvar för helheten.
Samtidigt finns eldsjälar i vården som tar ett stort personligt ansvar för
att vården ska bli bra för deras patienter. Det finns även exempel på
lokala ledningar som har utvecklat arbetssätt och organisatoriska
lösningar för att ge multisjuka personer en trygg och sammanhållen vård.
Ett exempel är närvården i västra Skaraborg som bygger på ett samarbete
mellan sex kommuner, primärvården och sjukhuset i Lidköping. Arbetet
inleddes 2001 och målet var att skapa en sömlös vård för berörda
patienter. Inom projektet etablerades tre nya vårdformer, mobil
hemsjukvårdsläkare, mobilt närsjukvårdsteam och mobilt palliativt team.
De samarbetar för att ge sina multisjuka patienter en trygg och säker vård
hemma. En utvärdering 2013 (51) visar att närvården blivit en framgång.
En nära samverkan, som har utvecklats mellan de tre nya vårdformerna,
är en viktig framgångsfaktor. Dessutom har de nya vårdformerna och
patienternas behov stämt väl överens, formerna är anpassade för
målgruppen. I den ekonomiska analysen konstateras att patienternas
akutbesök och slutenvård har minskat till i princip noll. Det innebär
kraftigt sänkta vårdkostnader jämfört med liknande patienter utan dessa
vårdformer. Arbetssätten och vårdformerna frigör vårdplatser och
utrymme för andra patienter på akuten.
Ett annat exempel är den s k Borgholms-modellen. Den bygger på ett nära
samarbete mellan primärvård, hemtjänsten, ambulanssjukvården och
sjukhuset i Kalmar. Vårdcentralen, som numera är välbemannad tar
tillsammans med sina samarbetspartners fortlöpande ansvar för cirka
250 ”hemsjukhuspatienter”. Varje distriktsläkare ansvarar för cirka 30 av
dessa patienter. Läkarna har en tid reserverad kl 11-12 varje dag för
hembesök. Ett av målen med arbetssättet är att minska behoven av
sjukhusvård för dessa patienter (52). Erfarenheterna från arbetet både i
västra Skaraborg och Borgholm sprids över landet och ger underlag för
andra liknande arbetssätt som ger multisjuka patienter god vård i
hemmet och som minskar behoven av vård på sjukhus.
Diskussion
Arbetssätten i västra Skaraborg och Borgholm kan både ge berörda
patienter en bättre vård och minska behoven av sjukhusvård. Varför finns
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inte liknade arbetssätt i hela landet? Vad kan göras för att underlätta
utveckling av lokala arbetssätt som ger liknande resultat?
Förbättra kontinuiteten
Många patienter vill träffa samma läkare, sjuksköterskor m fl när man
kontaktar sin vårdcentral eller när man utreds och behandlas på sjukhus.
Det handlar främst om patienter som har ofta återkommande kontakter
med vården till exempel om man har en eller flera kroniska sjukdomar,
om man är äldre med bräcklig hälsa. Det kan även gälla en annan sjukdom
som kräver långvarig behandling och rehabilitering. Kontinuitet från
patientens perspektiv handlar om att inte behöva dra sin sjukhistoria
gång på gång, att inte möta nya okända läkare varje gång, att känna att
ingen tar ansvar för helheten. I grund och botten handlar det om att
kunna känna tillit till och trygghet i vården.
Men många patienter får inte den kontinuitet i vården de behöver.
Sjukvården i Sverige är sämre än i många andra länder när det gäller
kontinuitet i vårdkontakter, information till patienten och att samordna
vården mellan olika läkare, vårdenheter och vårdgivare. En årlig
internationell enkät från The Commonwealth Fund visar detta (53). I
enkäten jämförs Sverige med tio andra länder
Bristande kontinuitet kan innebära att samtalen med patienterna blir
sämre liksom de medicinska bedömningarna. Personalen måste ägna mer
tid än nödvändigt åt att läsa in nya journalhandlingar. Det ökar risken för
att provsvar och remisser inte följs upp och utredningar måste göras om.
Patienter får vänta längre på vård än nödvändigt, ibland med betydande
konsekvenser. En bristande kontinuitet kan leda till ännu fler
vårdkontakter, med för patienten nya läkare och ytterligare medicinska
bedömningar.
Men dålig kontinuitet har även andra konsekvenser. I en svensk studie
publicerad i Scandinavian Journal of Primary Healthcare i juni 2017 (54)
visas att patienter med låg kontinuitet i primärvården gör dubbelt så
många besök på sjukhusens akutmottagningar som patienter med god
kontinuitet.
I en annan vetenskaplig artikel (55) visas att KOL-patienter i Stockholms
län som har en hög kontinuitet på vårdgivarnivå använder både
akutmottagningar och slutenvård i mindre utsträckning än KOL-patienter
som har lägre kontinuitet. Patienterna med hög kontinuitet har enligt
studien sammantaget lägre kostnader för sjukvård och läkemedel. En
rimlig slutsats är att dålig kontinuitet skapar otrygga patienter, sämre
patientsäkerhet och ineffektiv användning av sjukvårdens resurser.
Omvänt frigör god kontinuitet resurser i vården. Resurser som kan
användas för att förbättra tillgängligheten.
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Diskussion
I Sverige har länge funnits både önskemål och krav på en bättre
kontinuitet för de patienter som har behov av det. Varför har sjukvården
så svårt för att organisera sig så att en god läkarkontinuitet kan erbjudas?
Det finns även brister i kontinuitet i många vårdförlopp. Vad behöver
göras för att skapa en god kontinuitet? Behöver primärvården
organiseras på annat sätt? Är nuvarande incitament för kontinuitet
otillräckliga?
Fokusera på patientprocesser
Vårdens processer är centrala i arbetet för att förbättra kvalitet och
effektivitet i sjukvården. Genom flödesanalyser kan patienternas väg
genom vården kartläggas. Flaskhalsar och andra hinder kan identifieras.
Genom att minska tiden som inte är värdeskapande för berörda patienter
kan både tillgänglighet och effektivitet förbättras. De senaste årens
arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården är ett
exempel på ett sådant riksomfattande förbättringsarbete.
Bilddiagnostik är en del av de flesta cancerutredningar och de
standardiserade vårdförloppen har ökat kraven på snabbare diagnostik. I
alla SVF ska undersökningen genomföras inom några dagar. Inom enheten
Diagnostik Skånevård skapades en koordinatorsfunktion för att förbättra
flödet. Efter ett år hade antalet genomförda SVF-relaterade
undersökningar fördubblats (56). Det har inneburit att enheten nu kan
hålla ledtiderna för bilddiagnostik för i princip samtliga SVF.
Kortare ledtider
Sjukvården präglas ofta av ett ständigt väntande. Det kan handla om
väntan på undersökning, väntan på provsvar, väntan på tid till röntgen, på
ronden, på läkaren, på att operationsbytet ska bli klart etc. Patienter
väntar, sjuksköterskor väntar, läkare väntar. Att vänta har normaliserats
och ses ofta som något oundvikligt. Det är frustrerande för patienterna,
stressande för vårdpersonalen och kostsamt för sjukvården i sin helhet.
Vårdpersonalen har annat att göra under tiden de väntar, men väntan kan
särskilt tärande för patienter där tillgången till vård kan vara avgörande
för överlevnad och/eller livskvalitet. Idag är många av sjukvårdens
patientflöden så ineffektiva att det händer något med patienten eller
patientens ärende under mindre än en procent av patientens tid i flödet.
Men i själva verket är en stor del av väntandet onödigt Genom att
systematiskt följa upp och korta ledtiderna under patientens väg genom
vården så kan mycket av väntandet elimineras (57). Här följer några
exempel.
Standardiserade vårdförlopp kan även innebära kortare ledtider i
primärvården. Ett exempel är vårdcentralen i Värmlands Nysäter som har
arbetat med SVF lungcancer. Dödligheten i lungcancer är generellt hög,
men prognosen för patienten blir betydligt bättre med tidigare diagnos av
sjukdomen. Landstinget i Värmland fick kritik i Cancerfondsrapporten
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2017 för att primärvården i länet upptäcker få fall av lungcancer i ett
tidigt skede. Det visar sig att införandet av SVF har förkortat tiden från
det första besöket till att remiss skickas till lungmedicinmottagningen.
Medelväntetiden till skiktröntgen har nära halverats från 22 till 12 dagar.
Under 2015 upptäcktes tre patienter i ett tidigt skede av sjukdomen.
Under 2017 hade antalet ökat till åtta patienter (58). Även om det handlar
om relativt få patienter en vårdcentral så visar exemplet att mer fokus på
process och ledtider kan förbättra tillgängligheten till utredning och
behandling.
Bröstcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset startade i januari 2016
en ”one step” mottagning för kvinnor som upptäckt en knöl i bröstet. De
kvinnor, som efter bedömning, kallas får en tid inom 4 – 7 dagar.
Förbokade tider på mammografi och laboratorium finns
för
patientgruppen. Besked om utredningsresultaten ges snabbt, ofta samma
dag. Under 2016 diagnosticerades 81 patienter med bröstcancer, vilket
var 17 procent av alla undersökta kvinnor. Övriga kvinnor har med
enstaka undantag kunnat få friskbesked samma dag. Etableringen av
mottagningen syftar till att korta väntetiderna och minska oro hos
berörda kvinnor. Genom den snabba diagnostiken frigörs tid för de
patienter som verkligen behöver hjälp. Ledtiderna från nybesök till
operation minskade från 26 dagar 2015 till 14 dagar 2016. Det finns
heller inte någon kö till för hälsokontroller med mammografi (59).
Det finns fler exempel där översyn av patientflöden har lett till
förbättringar. Med patientflöde avses patientens väg genom vården. På
lungkliniken på Skånes Universitetssjukhus har flödet för
operationspatienter förändrats. Patienter kommer numera på morgonen
samma dag efter att tidigare ha kommit kvällen innan. Det innebär att 50
– 60 vårddygn i månaden frigörs för andra patienter. Ytterligare ett antal
vårddygn har frigjorts genom att lungbiopsier tas på ett nytt sätt. Berörda
patienter behöver inte läggas in utan patienterna kan gå hem samma dag.
(60). Mindre förändringar i patientflödet har således frigjort resurser för
andra patienter.
Prostatacancer är en av de cancerdiagnoser som har längst väntetid till
behandling. Det finns patienter som får vänta upp mot 200 dagar. Det
standardiserade vårdförlopp (SVF) som infördes i Sverige 2015 anger att
utredningen fram till behandlingsstart får ta högst 61 dagar. På
urologkliniken i Uddevalla var tiden fram till behandling 150 dagar för
några år sedan, något som man själva uppfattade som oacceptabelt. Efter
att ha analyserat vårdprocessen, identifierat flaskhalsar och gjort flera
förändringar bland annat genom att införa ett flexibelt operationsschema,
så får nu två tredjedelar av patienterna behandling inom tidsramen för
SVF (61). Urologkliniken, som tidigare hade en av de längsta väntetiderna
i landet, kan nu uppvisa den kortaste väntetiden till behandling. Men
arbetet på kliniken fortsätter för att fler patienter ska få behandling inom
den angivna tiden för SVF.
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Urologkliniken har även arbetat med att utveckla vården för patienter
som söker för cancer i urinblåsan. Varje år utreds cirka 600 patienter för
misstänkt cancer i urinblåsan, av dem är 75 procent män. För dessa
patienter har en ny one-stop-clinic skapats med inspiration från
Bröstcentrums arbetssätt för bröstcancerpatienter. Arbetssättet innebär
att alla undersökningar görs samma dag. Mot slutet av dagen träffar
patienterna en läkare som går igenom vad undersökningarna har visat.
Cirka 500 av de cirka 600 patienterna får besked om att de inte har någon
tumör. Resterande cirka 100 patienter får en operationstid inom tre
dagar. För de cirka 75 patienter som har en ytlig cancer i urinblåsan
räcker operationen som behandling. Men för cirka 25 patienter krävs
komplettering
med
ytterligare
operationer,
strålning
eller
cytostatikabehandling.
Innan one-stop-clinic fanns dröjde det oftast en månad från det patienten
sökte på vårdcentralen till att operationen var genomförd. Nu tar hela
förloppet normalt bara en dryg vecka (62). Den kortare vårdtiden hade
inte varit möjlig utan det goda samarbete som urologkliniken utvecklat
med andra kliniker som laboratoriemedicin och röntgen på bild- och
funktionsmedicin.
Diskussion
De danska pakkeforloben är en förebild för de svenska standardiserade
vårdförloppen i cancervården. Det finns flera goda exempel i svensk
sjukvård på hur vårdförloppen kan förenklas och ledtiderna bli kortare,
men det är fortfarande en bit kvar till resultaten i de danska förebilderna.
Är de svenska vårdförloppen på rätt väg eller behöver något göras
annorlunda? Kan arbetssättet med vårdförlopp/pakkeforlob överföras till
fler vårdområden, var är behoven störst i så fall?
Skilj på akut och planerad vård
I primärvård och på sjukhus arbetar vårdpersonalen med akut och
planerad verksamhet. Både patienter med akuta behov och patienter med
planerade besök och behandlingar ska tas om hand och ges god vård.
Vårdcentral
Tillgängligheten till landets vårdcentraler varierar beroende på
bemanning i relation till antalet vårdsökande, men även på hur arbetet
organiseras och vilka arbetssätt som används. Oftast måste vårdsökande
förklara sina hälsoproblem för en sjuksköterska i telefon och om det finns
besökstider kvar och om sjuksköterskan i telefon anser det motiverat då
kan man få träffa en läkare eller sjuksköterska. En del patienter beskriver
det som om man måste passera igenom ”nålsögat” för att få en tid. Men
det finns andra sätt att arbeta på.
På Ängens vårdcentral i Örebro arbetar man med drop-in mottagning. Två
distriktssköterskor och en läkare tar hand om uppåt 30 patienter på en
och halv timme varje förmiddag (63). Blir det stressigt? Inte alls enligt
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personalen. Bara enklare åkommor behandlas typ urinvägsinfektion,
sårskador och ont i öron eller hals. Ofta blir besöken inte mer än fem
minuter långa. Av 30 patienter går ungefär 10 till läkare, medan
distriktssköterskorna tar hand om resten av dem. Patienter som kommer
med allvarligare symtom får en medicinsk bedömning och sedan en tid
senare samma dag eller vecka beroende på vad det handlar om.
Distriktssköterskorna upplever att det är bra sätt att arbeta på. Det
handlar om teamwork där man hjälper varandra. Patienterna gillar
tillgängligheten enligt distriktssköterskorna. Sitter det många i
väntrummet så kan de vända och komma tillbaka nästa dag. En prick till
exempel kan man lika gärna visa upp nästa dag. Erfarenheterna från dropin mottagningen är så goda att landstinget beslutat att alla vårdcentraler
ska ha drop-in från januari 2019.
Akutmottagningar
På många akutmottagningar på sjukhusen i landet får patienterna vänta i
genomsnitt 3-4 timmar på att få vård. I första hand prioriteras patienter
med livshotande tillstånd och ju mindre akut och allvarligt som
vårdpersonalen bedömer att symtomen är desto längre blir väntetiden.
En del av patienterna skulle lika gärna ha fått vård i primärvården. Men
det finns många berättelser om hur bland annat barn och äldre personer
fått vänta alldeles för länge. Ibland kan väntetiderna vara sex – sju timmar
eller längre. Socialstyrelsen gör årliga mätningar av akutbesök och
väntetider på sjukhusens akutmottagningar (64). Det finns betydande
variationer i väntetiderna. Några iakttagelser är att ju större
akutmottagningen är, räknat i antal besök, desto längre tenderar
väntetiden att vara. En annan iakttagelse är att patienter 80 år och äldre
får vänta längre än yngre.
De ofta långa väntetiderna är inget nytt problem utan har snarare blivit
ett kännetecken för de flesta akutmottagningarna. Några mer
genomgripande åtgärder för att minska väntetiderna är ovanliga och
situationen är därför i stort densamma år efter år. Budskapet tycks vara
att patienter ska vänta och vårdpersonalen ska vara nöjda med en dålig
arbetsmiljö.
Flera typer av åtgärder har diskuterats. En åtgärd är att införa remisskrav
för alla patienter som inte kommer med ambulans till mottagningen. En
annan åtgärd är att bemanna akutmottagningen med erfarna
specialistläkare, på de flesta akutmottagningar tjänstgör läkare under
utbildning med erfarna läkare i bakjour. Akutläkare är en ny specialitet
sedan 2015, men det kommer att ta lång tid att bemanna alla
akutmottagningar med akutläkare.
En akutmottagning där specialistläkare gör en första bedömning så snart
som möjligt när patienten kommit till akutmottagningen är S:t Görans
sjukhus. Syftet är att patienten ska få rätt bedömning från början. Det
innebär att rätt prover blir tagna och rätt undersökningar blir
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genomförda direkt, vilket är bäst för både patienter och verksamheten.
Med sitt arbetssätt fick 75 procent av patienterna på akuten en
läkarbedömning inom en timme något som kan jämföras med färre än
hälften av patienterna på många andra sjukhus. Arbetssättet på akuten
bidrog till att S:t Görans sjukhus blev bästa mindre sjukhus i Dagens
Medicins tävling 2017 (65).
Ett annat exempel är Västerviks sjukhus där akutmottagningen bemannas
med erfarna specialistläkare (66). Akutmottagningen har en av de
kortaste väntetiderna i landet. Hjalmar Åselius, överläkare och
verksamhetschef på medicinkliniken beskriver det på följande sätt.
”Jag brukar jämföra med Systembolaget dagen före midsommarafton. Ingen
skulle låta en nyanställd vikarie jobba själv den dagen. Ändå är det vad som
ofta händer på akutmottagningar när man bemannar med de minst erfarna
läkarna. Det säger sig själv att det tar längre tid att lösa uppgifterna då.
Här bemannar vi akuten först sedan avdelningarna.”
Diskussion
I Sverige är det vanligt att individer söker vård på akutmottagningar i
stället för på vårdcentraler. Vad behöver göras för få fler att söka i
primärvården? Höjda patientavgifter? Remisstvång? Förstärka kompetens
och kapacitet i primärvården? På svenska akutmottagningar är det
ovanligt att erfarna specialistläkare arbetar? Skulle det innebära en
effektivare resursanvändning om fler organiserar sin akutmottagning som
Capio S:t Göran? Om det är så, varför gör inte fler sjukhus det?
Operationer
På de flesta sjukhus och kliniker pågår akut och planerad vård sida vid
sida. När kapacitetsproblem uppstår i verksamheten får ofta den
planerade vården stå tillbaka. Planerade besök och operationer ställs in,
ibland med kort varsel som när patienten redan ligger på
operationsbordet. Att den planerade verksamheten avbryts skapar
merarbete för vårdpersonalen och patientens behandling skjuts på
framtiden. Dessa återkommande händelser förlänger väntetider och ökar
köerna till vården. Trots det fortsätter dessa krockar mellan akuta och
planerade operationer år efter år.
För att öka tillgängligheten till planerad vård är det viktigt att så långt det
är möjligt separera den planerade verksamheten från den akuta.
Huvudsyftet är att den planerade vården ska genomföras så planenligt
och ostört som möjligt. Det bör ske genom att den planerade vården sker
på särskilda sjukhus. Om det inte är möjligt bör ett antal operationssalar
med tillhörande team avsättas för akut respektive planerad vård. Det är
avgörande att akutvården inte stör den planerade vården annat än i
undantagsfall.
Under senare tid har många kirurger och ortopeder använt enbart en
mindre del av sin arbetstid för operationer. Det finns en risk att
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operatörerna därigenom tappar kompetens samt att patientsäkerhet och
medicinsk kvalitet blir sämre än vad som är möjligt att uppnå (67).
Träning ger färdighet och det därför viktigt det finns minst ett visst antal
timmar operationstid per vecka för respektive kirurg/ortoped som inte
bör underskridas. Kirurgers och ortopeders viktigaste uppgift är att
operera, det finns inga andra i vården som kan utföra denna uppgift.
Diskussion
En del av sjukhusen i Sverige separerar akut och planerade operationer
på ett tydligt sätt. Vilka erfarenheter har de gjort? Är det något som fler
sjukhus skulle ha nytta av? Varför minskar operationstiden successivt för
kirurger och ortopeder? Vem styr denna utveckling? Skulle vårdkvalitet
och patienter vinna på att kirurger och ortopeder opererar en större del
av sin arbetstid?
Ta vara på möjligheter till arbetsväxling
Vem som gör vad kan ha stor betydelse för tillgängligheten till vård.
Läkare är den vårdpersonal som man som vårdsökande ofta får vänta
längst tid för att få träffa. Eftersom läkare är en mer begränsad resurs i
vården än flera andra personalgrupper är det viktigt att läkare endast gör
de saker som enbart en läkare kan/får göra och överlåter andra uppgifter
till annan vårdpersonal inklusive medicinska administratörer.
Arbetsfördelningen mellan läkare och annan vårdpersonal är inte statisk
över tid utan förändras beroende på tillgången på olika yrkesgrupper,
innehållet i olika vårdutbildningar och i lagstiftning (exempelvis
patientsäkerhetslagen) och Socialstyrelsens förordningar.
För att kunna erbjuda vårdsökande personer en god tillgänglighet
behöver det i varje verksamhet finnas en rationell arbetsfördelning
mellan aktuella personalgrupper och individuella yrkesutövare. En
arbetsfördelning som fortlöpande ses över då förutsättningarna för
arbetsfördelningen förändras fortlöpande.
Skopiundersökningar
Specialutbildade sjuksköterskor kan överta vissa specificerade åtgärder
som fortfarande i stor utsträckning utförs av läkare. Ett exempel är
skopiundersökningar. Sedan 2008 har sjuksköterskor utbildats i liten
skala i Sverige för kunna utföra vissa skopiundersökningar som normalt
utförts av läkare. På Skaraborgs sjukhus i Falköping kortades väntetiden
från tre månader till 2-3 veckor för sedan en sjuksköterska började utföra
endoskopiundersökningarna (68). År 2016 fanns cirka 50 sjuksköterskor
med endoskopiutbildning i Sverige(69). Ultraljudsundersökningar är ett
annat exempel på arbetsuppgift som inte enbart kan utföras av läkare
utan även av barnmorska, sjuksköterska, fysioterapeut med rätt
kompetens.
Men att överlåta en del av sina arbetsuppgifter är inte alltid
okontroversiellt. En läkare uttryckte det så här för cirka 10 år sedan. "Jag
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kan inte förstå att läkare överhuvudtaget kan fundera över att starta
sköterskebaserad endoskopiverksamhet. Vi gör oss själva överflödiga och
onödiga. Dessutom kan jag inte acceptera (jag är ledsen att behöva säga
detta så tydligt) att överlåta de mest spännande delarna av vår
verksamhet till sköterskor som bara har en bråkdel av vår utbildning”. En
annan läkare, som var initiativtagare till att utbilda sjuksköterskor för
skopiverksamhet, framförde sin uppfattning.
”Om vi inte utbildar fler endoskopister kommer patienterna tvingas stå i de
långa köerna eller så får vi ta till det sämre alternativet, röntgen.” ”Det är
bara en tidsfråga. När en yrkeskår klampar in på en annans revir blir det
alltid ett våldsamt motstånd. Men historien har visat att det senare ses som
en alldeles naturlig utveckling ”(70).
Brahemodellen
På Brahehälsan i Löberöd har ett arbetssätt utvecklats som man kallar
”Brahe-modellen”. Det innebär att de flesta patienter med besvär i
rörelse- och stödjeorganen först får träffa en fysioterapeut, som gör en
första undersökning. I vissa fall hänvisas patienten till läkare men många
gånger är problemet en dålig arbetsställning, en stressig arbetssituation
eller liknande. Fysioterapeuten kan då svara för behandlingen. För
patienterna innebär arbetssättet snabbare hjälp, snabbare positiv effekt
och minskade sjukskrivningstider. Arbetssättet har minskat efterfrågan
på vårdcentralens läkartider, fördjupat samarbetet mellan läkare,
sjuksköterskor och fysioterapeuter. Dessutom har det avsevärt minskat
kostnaderna för MR och slätröntgen(71).
Högriskpatienter prostatacancer
På urologen i Östersund tog läkarna tidigare emot patienter med högrisk
prostatacancer och berättade om diagnosen och att de skulle bli kallade
till röntgen. Sedan kunde det ta en månad eller två innan de fick komma
till röntgenundersökning. Från mars 2017 har två kontaktsjuksköterskor
tagit denna uppgift från läkarna. Sjuksköterskorna ger patienterna
diagnosbesked. Då har de redan bokat in tid på röntgen och återbesök hos
läkare. Mediantiden från biopsi till behandlingsbeslut är efter
arbetsväxlingen 35 dagar mot tidigare 73 dagar, dvs en fem veckor
kortare väntan för berörda patienter. En patientenkät visar att
patienterna är nöjda med nyordningen. Kontaktsjuksköterskorna är
positiva, de upplever att deras yrkeskunskap värderas högre,
arbetsglädjen och trivseln på jobbet har ökat (72). Tillgängligheten har
förbättrats och läkartid har frigjorts.
Kortare svarstider
Svarstiderna på patologen i Sundsvall var längst i landet. I genomsnitt tog
326 timmar eller nästan 14 dygn innan en patient som hade lämnat
vävnadsprov fick sitt svar. Det var 2015 och det hela kändes ohållbart.
Laboratoriet hann inte med alla prover de skulle gå igenom. Det blev
stopp i flödet. Kontaktsjuksköterskor och läkare kunde inte gå vidare med
sina patienter, medan sekreterarna fick ägna en stor del av sin tid åt att
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svara oroliga patienter i telefon. Efter analys av situationen anställdes tre
biomedicinska analytiker (BMA) till plus tre undersköterskor (en ny
yrkesgrupp på laboratoriet), som tog över en del uppgifter från BMA.3
Under 2016 var den genomsnittliga svarstiden nere i 225 timmar och
under 2018 minskade den ytterligare till 118 timmar, dvs knappt fem
dygn. Samtidigt har sjukfrånvaron minskat kraftigt från 15 procent 2015
till 3,3 procent 2018. Enligt verksamhetsledningen finns flera förklaringar
till förbättringen. Krisinsikt, förståelsen för att något måste göras åt de
långa svarstiderna. Fler personer behövdes på laboratoriet som var
underbemannat. Att anställa en ny yrkeskategori, undersköterskor, var
också en framgångsfaktor (72).
Vårdnära servicevärd
I många landsting ökar användningen av hyrpersonal för att täcka luckor i
bemanningen. Men i region Örebro län har man valt en annan väg – att
inte hyra in sjuksköterskor. En ny yrkesgrupp har skapats - vårdnära
servicevärd. Servicevärdarna har tagit över uppgifter från
undersköterskorna på universitetssjukhuset. Bland annat fyller värdarna
på i förråd och slutstädar när patienterna har åkt hem, något som
undersköterskorna tidigare gjorde. En av de berörda sjuksköterskorna
vittnar om att hon fått mer tid med patienterna och ett bättre samarbete
med undersköterskorna som fått mer tid för omvårdnad tillsammans med
sjuksköterskorna. I regionen tror HR-chefen att fler kompetenser i vården
kan vara ett sätt att lindra bristen på personal (74). Samtidigt som det är
viktigt att inte fastna i ett beroende av hyrpersonal.
Läkare – sjuksköterskor
Att det inte alltid är självklart vem som gör vad i sjukvården, det finns
gråzoner där det kan finnas utrymme för arbetsväxling. Sommaren 2018
publicerade Cochrane-nätverket en systematisk översikt (75) baserad på
18 randomiserade studier där sjuksköterskor ersätter läkare i
primärvården. Det handlar om specialistsjuksköterskor som bland annat
ställer diagnos, behandlar kroniska sjukdomar och ger hälsorådgivning.
Översikten visar att vid kroniska sjukdomar och vid vissa akuta fysiska
problem ger specialistsjuksköterskor lika bra eller till och med bättre
vård än läkare. Cochrane-studien uppmärksammades i vårdsverige, trots
att det var sommar. Ordförandena i Läkarsällskapet och Läkarförbundet
framförde i en artikel (76) att översiktens resultat inte kan generaliseras
och automatiskt antas gälla i dagens svenska vård. De båda ordförandena
framhåller att det är viktigt att prospektivt studera effekter på
patientsäkerhet och medicinskt utfall vid eventuella framtida
förändringar mellan läkare och sjuksköterskor eller andra yrkesgrupper i
vården.
Sjukskrivningar
En annan fråga som tagits upp är läkares sjukskrivningar. En läkare
anmäler att läkare inte kan bedöma personers arbetsförmåga (77).
Läkaren föreslår att bedömningen av arbetsförmåga i stället delegeras till
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Administration
Studier visar att vårdens yrkesgrupper i hög utsträckning ser möjligheter
att lämna över arbetsuppgifter till andra och att mycket tid ägnas åt annat
än det man är utbildad till att göra. Ett exempel är det administrativa
arbetet i vården. En stor del av läkares och sjuksköterskor arbetstid ägnas
åt administrativt arbete. Enligt utredningen Effektiv vård (78) utförs
mycket av det administrativa arbetet (både indirekt patientarbete och
övrig administration) ineffektivt. En väsentlig del utgörs av journalföring
m m där upptill 70 procent av dokumentationen är dubbeldokumentation.
Några orsaker till detta är oklar arbetsfördelning, revirtänkande och att
man vill skydda sig mot eventuella anmälningar eller klagomål. En annan
orsak är att journalen ofta är så oöverskådlig att det går snabbare att
skriva en ny anteckning än att kontrollera om informationen redan finns.
Här finns goda möjligheter att förenkla administrationen bland annat
genom att minimera onödig dokumentation, förbättra arbetsfördelningen
mellan olika yrkesgrupper och tillhandahålla ändamålsenliga
verksamhetsstöd.
Diskussion
Arbetsväxling och delegering har pågått under många år i sjukvården.
Med tiden har kraven ökat på en effektiv användning av tillgängliga
resurser. Under senare år har bristen på särskilt sjuksköterskor och
läkare ökat. Finns det systematiska arbetssätt för att skapa en rationell
arbetsfördelning över tid? Hur kan onödig dokumentation och
administration minimeras? Vilka hinder finns?
Utveckla former för vård i glesbygd
Stora delar av Sverige avfolkas. Många yngre flyttar in till städer där det
finns utbildningar, där det är lättare att få arbete, där det finns mer att
välja på. Kvar i glesbygden blir många äldre som ofta behöver vård och
omsorg. Vårdverksamheter i glesbygden ska fungera väl i områden med
litet befolkningsunderlag och långa avstånd. Verksamheter som ofta har
svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Att erbjuda
en god tillgänglighet under dessa förhållanden blir en utmaning.
Möte på distans
Men det finns verksamheter som genom nya arbetssätt ger invånarna en
god tillgänglighet utifrån de förutsättningar som existerar. Ett exempel är
vården i Storuman. Vården på sjukstugan i Storuman möter en allt äldre
befolkning med uppkopplade självhjälpsrum och specialistvård över
videolänk. Ett självhjälpsrum finns i Slussfors skola, i en by med 100
invånare belägen i granskogen nära foten av de lappländska fjällen.
Specialistläkaren finns sex mil bort i Storumans sjukstuga. I
självhjälpsrummet finns EKG-utrustning, wifi-uppkopplade stetoskop,
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blodtrycksmätare, blodprovskateter och en närbildskamera som man kan
rikta mot eksem och hudutslag (79). Många patienter sköter själva
provtagning m m efter instruktion från läkare och sjuksköterska. Ett par
timmar i veckan finns hemtjänsten på plats och hjälper till om det behövs.
Självhjälpsrummet och videolänken har blivit ett sätt att erbjuda
tillgänglighet till vård utan att behöva göra långa resor. Något som spar
tid både för patienter och vårdpersonal.
Att patienterna själva tar prover har också lett till att de har bättre koll på
sin hälsa. De blir mer delaktiga. En lokal undersökning visar att patienter
hellre har kontakt med samma läkare per videolänk än med flera olika på
en mottagning. Rummet i Slussfors är ett av elva så kallade virtuella
hälsorum som finns i Norrland. På Glesbygdsmedicinskt centrum i
Storuman arbetar forskare med att testa och utvärdera innovationer som
används i hälsorummen. Ett mål är att innovationerna ska vara enkla att
använda för patienterna. Tekniken anpassas till de människor som bor i
dessa områden.
Avancerad klinisk sjuksköterska
På Hälsovårdscentralen i Övertorneå har man satsat på en ny yrkesroll,
avancerad klinisk sjuksköterska (AKS). I hela landet finns ett 30-tal, varav
cirka 20 utbildar sig eller arbetar i Norrbotten. Denna yrkesroll har
funnits länge i flera andra länder, däribland Finland. De båda AKS:arna
har utbildats på Nordiska Yrkeshögskolan i Vasa. Idag finns utbildningen
på universitet i Umeå.
En avancerad klinisk sjuksköterska har större befogenheter och tar en del
av de patienter som tidigare krävde läkarbesök. Sjuksköterskan
diagnostiserar och behandlar patienter. Hon/han får till exempel ordinera
röntgen, provtagning och gör medicinska bedömningar, sådant som
tidigare endast läkare fick göra (80). En annan del i utvecklingen av
hälsocentralen och servicen till patienterna är att nyttja den digitala
tekniken. Det är runt 18 mil mellan Övertorneå och Sunderby sjukhus. För
att inte minst de äldre patienterna ska slippa den långa resan har man
satsat på att via sitt akutrum kunna koppla upp sig digitalt mot läkare i
Sunderbyn.
Tre år efter att de avancerade kliniska sjuksköterskorna började sitt
arbete kan ledningen för hälsovårdscentralen konstatera att satsningen
bidragit till att man full bemanning när det gäller läkare och inga problem
att rekrytera sjuksköterskor. Tillgängligheten för patienterna klaras bra.
Hälsovårdscentralen har blivit en attraktiv arbetsplats.
Diskussion
Sjukvården i glesbygden är en föregångare när det gäller digitala
vårdmöten. Kan även andra delar av landet ha nytta av de erfarenheter
och lösningar som har utvecklas där?
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Underlätta för utskrivningsklara personer att komma hem
Sverige är ett av de länder inom OECD som har lägst antal vårdplatser per
1000 invånare. Antalet vårdplatser har mer än halverats sedan mitten på
1990-talet och denna utveckling förväntas fortsätta (81). Den medicinska
utvecklingen, men även bristen på sjuksköterskor på senare år, driver på
minskningen.
Tillgången till vårdplatser är därför mycket begränsad och de har stor
betydelse att varje vårdplats används rätt för att både akut och planerad
vård ska kunna fungera väl. Överbeläggningar av vårdplatser är för
närvarande snarare regel än undantag. En situation med stora nackdelar
för både patienter och vårdpersonal. Patienter riskerar att få sämre vård
och mer eller mindre konstanta överbeläggningar skapar en stressfylld
arbetsmiljö, som genererar sjukskrivningar och medverkar till ökad
personalomsättning. En orsak till överbeläggningar av vårdplatser är att
utskrivningsklara patienter, som har behov fortsatta insatser från
kommuner och landstingens öppna vård, ligger kvar på sjukhusen.
Från 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård (2017:612) även kallad samverkanslagen. Lagen ska
särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den
slutna vården så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren
bedömt att patienten är utskrivningsklar. Enligt lagen har kommuner tre
dagar på sig att ta över ansvaret för patienten. Därefter får kommunen
betala sjukhuset för vården.
Uppföljning under hösten 2018 tyder på att den nya lagen har haft effekt.
Den genomsnittliga vårdtiden för utskrivningsklara patienter under
perioden januari – augusti 2018 var 3,3 dagar. Det kan jämföras med 4,3
dagar för motsvarande period 2017, dvs en minskning med ett dygn (82).
Minskningen innebär att ett stort antal vårddygn har frigjorts räknat över
hela riket. Men det finns problem med statistiken, flera landsting har inte
lämnat ett fullständigt statistikunderlag och statistiken för psykiatrin är
ofullständig. Samtidigt visar statistiken på en stor spridning mellan och
inom olika landsting. En fortsatt uppföljning är därför nödvändig för att
kunna dra säkrare slutsatser om lagens effekter.
Vårdsamordnare
Flera landsting har satsat på särskilda vårdsamordnare för att underlätta
övertagandet av utskrivningsklara patienter från sjukhusen. I Örebro län
har alla 29 vårdcentralerna fått nya vårdsamordnare. De samarbetar tätt
med sjukhuspersonal, biståndshandläggare, sjuksköterskor och
arbetsterapeuter i hemsjukvård samt hemtjänstpersonal. Redan i augusti
2018 kunde en skillnad konstateras. Utskrivningsklara ligger kvar på
sjukhus 2,1 dagar jämfört med drygt fem dagar ett år tidigare. Prognosen
för helåret är en minskning med 8000 vårddygn färre än 2017 (83).
Vårdsamordnarna har medverkat till denna utveckling.
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Gåskola
Vården på sjukhusen och hur patienterna tas om hand där har betydelse
för när en patient blir klar för utskrivning. Ett exempel är
rehabmottagningen i Hässleholm där underbensamputerade patienter
snabbare än på andra sjukhus får möjlighet att gåträna med sina nya
proteser. Under 2017 var mediantiden 30 dagar till start i gåskolan, vilket
är mindre halva tiden jämfört med övriga landet (84). Några förklaringar
är ambitionen att patienterna ska börja gå träna så snart som möjligt, ett
teamarbete runt patienterna och ett standardiserat vårdprocessprogram
sedan 1995 och som fortlöpande vidareutvecklas. Exemplen visar att det
finns flera sätt att utveckla användningen av vårdplatser och därigenom
även bidra till att förbättra tillgängligheten.
Diskussion
Antalet vårdplatser på sjukhus är begränsade. Det har stor betydelse för
tillgängligheten i vården hur disponibla vårdplatser används. Vad mer kan
göras för att ytterligare förbättra användningen? Är antalet vårdplatser
för litet jämfört med behoven? Vad betyder fler vårdplatser för
tillgängligheten?
Hur kan kompetensförsörjningen förbättras?
Sjukvården
i
Sverige
har
betydande
problem
med
kompetensförsörjningen. I många verksamheter är det svårt att rekrytera
nya medarbetare, men kanske ännu svårare att behålla medarbetare.
Bristen på sjuksköterskor, för att ta ett exempel, leder till att vårdplatser
stängs, operationer ställs in, verksamhetens kapacitet minskar (85).
Tillgängligheten försämras och arbetet för en bättre vård försvåras. Ju
större bristen personalbristen blir desto svårare kan det vara att behålla
de medarbetare som är kvar och att rekrytera nya. En negativ spiral kan
uppstå.
Förklaringarna till bristen på personal handlar hög arbetsbelastning, dålig
arbetsmiljö, bristande ledarskap, för lite kompetensutveckling, för låg lön
och för små möjligheter att påverka sin arbetssituation och sina
arbetstider. Många söker sig till andra arbetsplatser inom vården. En del
börjar arbeta som hyrpersonal, medan andra lämnar vården och byter till
arbete i andra branscher. Dessutom är det osäkert om sjukvården har rätt
mix av personal. För få allmänläkare, undersköterskor och medicinska
sekreterare är en vanlig uppfattning samtidigt som andra yrkesgrupper
får utföra uppgifter de inte är utbildade eller överkvalificerade för (86).
Problemen med kompetensförsörjningen förefaller heller inte minska
utan snarare tvärtom.
Bristerna i kompetensförsörjningen får flera negativa konsekvenser.
Sämre
tillgänglighet
till
vård,
inställda
besök
och
behandlingar/operationer, vårdplatser som inte kan användas pga
kompetensbrist, högre arbetsbelastning på kvarvarande personal, högre
personalomsättning, sämre kontinuitet, ökade patientsäkerhetsrisker m
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m. Landstingens kostnader för hyrpersonal ökar år från år. Åren 2011 till
2017 ökade utgifterna för inhyrd personal med 170 procent i genomsnitt.
För 2017 var notan 5,2 miljarder (87), nytt rekord. Under 2018 fortsatte
kostnaderna att öka, men i lägre takt än tidigare. Kostnaderna för
hyrsjuksköterskor ökade mer än 20 procent jämfört med 2017(88).
Eftersom det är betydligt dyrare att hyra in personal jämfört med egen
anställd personal så innebär det högre kostnader för vårdgivaren
och/eller färre arbetade timmar. Brister i kompetensförsörjning skapar
således flera allvarliga problem i vården.
Teambaserat arbetssätt
Men det finns exempel på verksamheter där kompetensförsörjningen
fungerar bra. I Strömstad finns Capio vårdcentral & rehab som inte har
några problem att rekrytera läkare. Hemligheten är, enligt
verksamhetschefen, ett teambaserat arbetssätt med ronder som har
minskat stressen och administrationen. Varje dag kl 13.00 rondas alla
planerade besök på vårdcentralen. På ronden avgör läkare och
sjuksköterskor vad som ska göra, när och av vem. Besvär i muskel och
skelett till exempel får ofta en bedömning av rehab först.
Tidigare kunde patienter få vänta i veckor på en läkartid utan att
någonting hände under tiden. Nu kan EKG, blodtryck och akuta rektoskopier redan vara gjorda när patienten möter sin läkare. Vårdcentralen
har på så sätt flera gånger hittat misstänkt cancer och fått iväg en remiss
på några få dagar. De dagliga ronderna underlättar rätt prioritering av
prioritering av åtgärder. Två distriktsläkare har sökt jobb här, de har hört
hur vi jobbar med fasta team berättar verksamhetschefen. Men vi är
fulltaliga, vi har ingen sjukskriven och nästan ingen personalomsättning
(89).
Chefen har en viktig roll
För
två år
sedan flydde sjuksköterskor den kirurgiska
akutvårdsavdelningen på sjukhuset i Trollhättan med stängda vårdplatser
som följd. Nu har samma avdelning fler sökande än vad den kan ta emot.
Bakom framgången finns en ny avdelningschef som vänt utvecklingen
utan att locka med högre löner eller kortare arbetstid. Istället är det
trivseln som drar sjuksköterskor till avdelningen. Mycket energi har lagts
på att förbättra arbetsmiljön och kompetensutvecklingen. Ett exempel är
en specialistutbildning i kirurgi som avdelningen initierat tillsammans
med högskolan i Väst. Utbildningen får man gå på arbetstid med lön.
Arbetet har lett till att avdelningen är fullbemannad och att alla
vårdplatser är öppna sedan ett år tillbaka. Avdelningen är fullt öppen
under sommaren och alla får ut den semester de vill ha. Enligt
avdelningschefen handlar det om att göra alla delaktiga. Vi har skapat ett
teamarbete som alla är stolta över och där alla är lika viktiga för att
vården ska fungera(90).
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En nyckelfråga
Utan tillräckligt med kompetent personal i vården blir det mycket svårare
att
kunna
erbjuda
patienter
en
god
tillgänglighet.
Kompetensförsörjningen är därför en nyckelfråga för vilken sjukvård som
erbjuds. Orsakerna till bristerna i kompetensförsörjningen är flera. Det
finns både generella åtgärder och åtgärder som är mer specifika för varje
arbetsplats som behövs. Exemplen ovan tyder på att vad som görs på
arbetsplatsen har stor betydelse. Några saker som kan vara viktiga är
arbetsmiljö och arbetssätt som inkluderar delaktighet, teamarbete och
trivsel. Ledarskapet på arbetsplatsen förefaller vara en av de viktigaste
faktorerna för en fungerande kompetensförsörjning. Medarbetare som
trivs sprider gärna det i sina nätverk och gör andra intresserade av
arbetsplatsen (91). Tidigare redovisade exempel som vårdcentralen i
Borgholm, hälsovårdscentralen i Övertorneå, Ängens vårdcentral i Örebro
och sjukhuset i Västervik visar på liknade erfarenheter.
Diskussion
Finns det några generella faktorer som stöder en god
kompetensförsörjning? Hur viktig är den ekonomiska ersättningen? En
samlad iakttagelse är att kompetenta chefer/ledare som får stöd för att
tillsammans med medarbetarna skapa bra arbetssätt och arbetsmiljö kan
vara en avgörande faktor. Verksamhets- och kompetensutveckling går
hand i hand. Överordnade organisationsnivåer ansvarar för att
förutsättningar finns för en sådan utveckling. En viktig förutsättning är att
det finns balans mellan produktionsbehov och kapacitet. Verksamheter i
balans där en gemensam positiv utveckling av vården pågår är attraktiva
för vårdpersonal.

Del 3 Stödjande strukturer
En viktig utgångspunkt för vår genomgång är att patienterna får del av en
förbättrad tillgänglighet först när vårdens verksamheter i praktiken
erbjuder det. Tillstånd och utveckling i verksamheterna är därför
avgörande för när patienter får vård. Överordnade organisatoriska nivåer
kan på flera sätt stödja en förbättring av verksamheternas
utvecklingsarbete, men kan inte själva leverera en god tillgänglighet. Här
nedan diskuteras några sätt att stödja verksamheternas arbete.
Nationella kunskapsstöd
Gemensamma kunskapsstöd är viktiga för att kunna erbjuda invånarna en
kunskapsbaserad och jämlik vård. Det finns många aktörer som tar fram
och tillhandahåller medicinska riktlinjer och indikationer. Statliga
myndigheter, landstingen (på egen hand eller gemensamt),
professionsföreningar (svenska och internationella) är några exempel.
När det finns flera olika riktlinjer kan de i bästa exempel komplettera
varandra, men det förekommer även att de är överlappande och
motsägande. Då kan vårdpersonal bli osäkra på vilka riktlinjer och
indikationer som är bäst att följa.
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Socialstyrelsens uppföljningar av följsamheten till de nationella
riktlinjerna, som har utarbetats under mer än tio års tid, visar på
varierande genomslag för riktlinjerna i vårdpraxis. Något som även
bekräftas av Vårdanalys rapport Lång väg till patientnytta (92). De
nationella riktlinjerna bidrar i viss mån till att göra vården mer
kunskapsbaserad, men det är fortfarande långt kvar till att all vård
baseras på bästa tillgängliga kunskap. Riktlinjerna bidrar till att göra
vården mer jämlik men samtidigt kvarstår betydande och omotiverade
skillnader – både geografiskt och socioekonomiskt.
Bristande följsamhet till kunskapsstöd kan även innebära att metoder
som är ineffektiva inte avvecklas så snabbt som de borde. Det finns
indikationer på att förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade
infektioner kan minskas om följsamheten till nationella kunskapsstöd
ökar i vården. Den bristande följsamheten ledde till att en statlig
utredning tillsattes 2015 för att föreslå åtgärder för att öka följsamheten
till nationella kunskapsstöd (93).
Medicinska riktlinjer och indikationer kan även påverka tillgängligheten
till vård. Ju vidare indikationerna för en viss medicinsk åtgärd sätts desto
fler patienter är aktuella för åtgärden. Vidare eller smalare indikationer
påverkar direkt inströmningen av patienter för undersökningar och
behandlingar. Indikationsglidning uppstår när en viss åtgärd genomförs
trots att indikationerna inte är uppfyllda och är något som är vanligt i
klinisk praxis. Indikationerna för en åtgärd vidgas till att omfatta fler
patienter, till exempel tidigare i ett sjukdomsförlopp eller vid snarlika
sjukdomstillstånd. Ny lokal praxis utvecklas av enskilda yrkesutövare
eller gemensamt på en klinik eller vårdcentral. På så sätt kan
tillgängligheten till vård påverkas utan det finns vetenskapligt stöd för
den nya indikationen.
Det pågår en ständig diskussion inom medicinska yrkesgrupper om
indikationer för olika åtgärder och omfattningen av indikationsglidning.
Ett klassigt exempel är kataraktoperationer, där indikationerna varierat
över tid och geografiskt. En illustration ges i Läkartidningen 2016 (94).
”Säkrare operationsteknik har gjort att indikationerna för
kataraktkirurgi i dag har vidgats så att minsta linsgrumling som
misstänks påverka synen kan vara indikation för kataraktoperation.
De vidgade indikationerna speglas i en linjär ökning av antalet
kataraktoperationer med 3 100 operationer per år.”
En konsekvens av indikationsglidning kan vara undanträngningseffekter.
Det vill säga att annan vård, andra patientgrupper får vänta längre på
vård. Det är därför av stor betydelse att medicinska indikationer och
vårdens kapacitet är balanserade mot varandra. Samtidigt är det mycket
viktigt att de medicinska indikationerna i vårdpraxis är baserade på bästa
tillgängliga vetenskapliga kunskap. Indikationsglidning kan innebära att
vården inte är kunskapsbaserad, ges på lika villkor och att tillgängligheten
påverkas på ett oförutsett sätt. En fortlöpande uppföljning av medicinska
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indikationer i praxis och återkoppling till aktuella verksamheter ger
underlag för en dialog om samband mellan tillämpade indikationer och
bästa tillgängliga kunskap. Här har chefer och ledare i vården ansvar för
att de medicinska åtgärderna så långt möjligt är evidensbaserade.

Diskussion
Medicinska riktlinjer och indikationer är oftast utarbetade av experter
inom respektive medicinsk specialitet och grundade på bästa tillgängliga
vetenskapliga kunskap. Vad beror variationerna i följsamheten till dessa
riktlinjer och indikationer på? Handlar det om bristande kännedom om
riktlinjer/indikationer, att en anpassning till rekommenderade
indikationer inte prioriteras eller att förutsättningar saknas?
Kultur och ledarskap
Kulturen i sjukvården har stor betydelse för vad som görs och vilka
resultat som uppnås. Det finns många delvis olika kulturer i vården. Varje
arbetsplats och profession har sin kultur som anger vilka värderingar och
förhållningssätt som är viktiga. Arbetsplatskulturen påverkar ofta
verksamheten mer än styrning från övergripande nivåer eller lagstiftning.
Det förekommer även en mer eller mindre uttalad konkurrens mellan
professionerna i vården, om makt och vem som ska göra vad etc. Varje
profession har sin agenda, ofta sammanfaller den med andra
professioners, men inte alltid.
Samtidigt finns ett gemensamt förhållningssätt på arbetsplatsen mot yttre
hot. Det kan vara ledningen, politikerna, beställaren, konkurrenter,
sparbeting eller annat som upplevs hotande. Alla yttre hot stärker
samhörigheten på arbetsplatsen och leder till åtgärder för att bekämpa
hoten. Vårdens medicinska innehåll och professionernas autonomi är två
värden som ofta prioriteras högt i sjukvårdens kulturer. En nationell
vårdgaranti, som är beslutad av politiker i riksdagen, kan ses som en form
av yttre hot mot professionernas självbestämmande. Vilken vikt som ska
läggas vid till exempel att införa och upprätthålla en nationell vårdgaranti
blir beroende av arbetsplatskulturen och hur arbetsplatsens ledning
agerar.
Ledarskap kan inte utövas på distans utan kräver närvaro och direkt
kommunikation med medarbetarna. Chefer/ledare måste skapa respekt
och förtroende och det gör man genom dialog med medarbetarna. Det
handlar om ledarskap som kan frigöra medarbetarnas energi och
engagemang för en bättre vård. Chefsbyten med korta intervall är ofta
ingen bra väg att gå. Att förändra och utveckla tar tid. Snabba chefsbyten
är ett bra sätt att inte få något att hända (95).
Kulturbärare
Verksamheter som arbetar framgångsrikt med utveckling och
förbättringar i vården har ofta ledare som är starka kulturbärare. Den
kulturbärande delen i chefskapet/ledar-skapet kan vara minst lika viktiga
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som de mer traditionella delarna i chefskapet. Om ledare med auktoritet
skapar förståelse hos medarbetarna för att till exempel en god
tillgänglighet är viktig för en framgångsrik verksamhet och dessutom i
ord och handling prioriterar detta, så ökar förutsättningarna för en bättre
tillgänglighet.
En annan viktig framgångsfaktor är att det på arbetsplatsen finns en stark
vi-anda som inbegriper alla som arbetar där. Alla medarbetare ses som
värdefulla och det är öppet för alla att bidra till verksamhetens utveckling.
Här kan ledare på arbetsplatsen ha stor betydelse för att sprida och
upprätthålla en sådan vi-kultur. Om vi-andan även kan utsträckas till
andra enheter som arbetsplatsen samarbetar med så får den en bredare
effekt. Den positiva anda som vi-kulturen genererar smittar av sig på
patienterna som blir mer nöjda. Ett ytterligare steg på denna väg kan tas
om patienterna involveras i vi-andan, att patienterna inte längre är ett
objekt utan ett subjekt som kan bidra till vården med sina erfarenheter,
preferenser och egenvårdsinsatser.
Kulturens inflytande
Beskrivningen här bygger huvudsakligen på den analys som redovisats i
Effektiv vård (96). Det finns få vetenskapliga studier som belyser
kulturens inflytande på verksamheten i sjukvården. Studier av kulturen är
vanligare i andra typer av verksamheter, men det är osäkert om dessa
resultat kan överföras till vården. I arbetet med utredningen Effektiv vård
har intervjuer och samtal förts med många företrädare för vården på olika
organisatoriska nivåer. En vanlig uppfattning bland dessa företrädare är
att kulturen är ett starkare styrmedel än den hierarkiska styrningen och
att kulturen påverkar verksamheten i stor utsträckning.
I flera av de exempel på förbättrad tillgänglighet som redovisats i denna
kunskapsöversikt återkommer några av de framgångsfaktorer som
framhållits i analysen ovan. En tydlig vi-anda ges det flera exempel på,
bland annat i västra Skaraborg, Borgholm, Bröstcentrum KS, Västervik,
Strömstad, Örebro, Trollhättan och Övertorneå. Ett kulturbärande
ledarskap finns exempel på i Borgholm, Västervik, Trollhättan och
Storuman. Det kan finnas fler exempel på båda dessa framgångsfaktorer i
underlaget, men då beskrivningarna ofta är kortare artiklar så är det
möjligt att dessa faktorer inte alltid lyfts fram så tydligt. Erfarenheter
tyder således på att en positiv vi-anda och ledarskap underlättar
införande av nya arbetssätt m m som leder till en förbättrad tillgänglighet.
Det handlar om att god tillgänglighet blir en central del av sjukhusens och
vårdcentralernas kultur. I Dagens Medicins årliga tävling om landets bästa
sjukhus finns exempel där god tillgänglighet prioriteras. Bästa
universitetssjukhus 2018 blev Universitetssjukhuset i Örebro till stor del
på grund av en kraftig förbättrad tillgänglighet (97). I klassen bästa
mellanstora sjukhus vann Värnamo sjukhus, även här till stor del tack
vare god tillgänglighet. Korta väntetider på akuten och hög uppfyllelse av
vårdgarantin är viktiga delar (98).
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Fortlöpande förbättringsarbete
Beskrivningen och de många exemplen ovan visar att ökad tillgänglighet
är ett resultat av förbättringsarbete i aktuella verksamheter. Ofta handlar
det om att det förekommer ”yttre hot” eller ett ”sammanbrott” som är en
utlösande faktor för förbättringsarbetet. Det kan gälla hot om minskade
resurser, ändrad personalmix, nedläggning, en orimlig kösituation, dåliga
resultat etc. (99). Initiativen till förbättringsarbetet kommer dock från
verksamheten själv och en viktig faktor är att drivkraften och förmågan
att förbättra finns i verksamheten. Denna förmåga kan utvecklas över tid
genom ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete. Ett sådant arbete
kan inte kommenderas fram av ovanstående organisatoriska nivåer utan
måste bygga på medarbetarnas och chefens engagemang i respektive
verksamhet.
Arbetsplatskulturen har en avgörande betydelse för förmågan att
utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar och krav. Ett klimat
där alla medarbetare är och förväntas arbeta med förbättringsarbete
utgör en bra grund för att utvecklingsarbete faktiskt sker, se
beskrivningen om vi-anda ovan. Klimatet och relationer mellan olika
individer och mellan individ och grupp har också stor betydelse för hur
nya idéer tas om hand. Verksamheter med en positiv arbetsplatskultur
har lättare att både identifiera behov och genomföra förbättringsarbete.
Arbetsplatskultur, vi-anda och ledarskap är nycklar till fortlöpande
förbättringar av tillgänglighet och kvalitet. Alla medarbetare behöver
engagera sig i utvecklingsarbetet. Paul Batalden och Frank Davidoff
sammanfattar detta väl, ”the idea that everyone in healthcare really has
two jobs when they come to work every day: to do their work and to
improve it” (100). Ett sätt att visa att förbättringsarbete är en del i allas
arbete är att chefen och medarbetarna gemensamt skapar utrymme för
att systematiskt kunna arbeta med förbättringar. Det kan till exempel ske
genom att avsätta viss tid i medarbetarnas schema för detta arbete.
Alla vill inte delta?
Men bland kan det vara svårt att få alla engagerade i ett systematiskt
förbättringsarbete. En överläkare Skånes universitetssjukhus uttrycker
det på följande sätt. Sjukvården är ju rätt konservativ när det gäller
arbetssätt. Många saker görs av historisk hävd och går på rutin. Man kan
nog säga att vissa delar av sjukvården är mer konservativ än andra.
Läkare har tidigare förhållit sig lite skeptiska till förändringsarbete (101).
En ung läkare på en vårdcentral efterlyser äldre kollegor och menar att
dessa behövs mer än någonsin för att kunna driva förbättringsarbete.
”Var alla ni äldre kollegor med diplom, avhandlingar och
ledarskapserfarenhet är? Är det inte ni som skulle kunna skapa
förändringar baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet från andra
liknande områden med samma utmaningar?” (102).
Flera professionsföreträdare argumenterar för att vårdpersonalen
behöver ta ett större ansvar för vårdens förnyelse.
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”För att hälso- och sjukvården snabbare ska kunna ta till sig ny kunskap
behövs förändringar i både kulturen och ledarskapet. Vi som arbetar i
vården måste själva ta ett större ansvar för en kontinuerlig och konkret
utveckling mot en kunskapsstyrd vård.”(103)
Alla behövs i vårdens förbättringsarbete, läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor, medicinska sekreterare, patienter, chefer m fl. Om alla
engagerar sig i utvecklingsarbetet och samarbetar så ökar möjligheterna
för en bättre vård. Överordnade organisatoriska nivåer behöver aktivt
stödja utvecklingsarbetet genom att ge förutsättningar för arbetet och
följa upp process och resultat i dialog med verksamheten. Genom att
kombinera professionell kunskap och förbättringskunskap kan
förbättringar av diagnos, behandling och omvårdnad ske samtidigt som
vårdens processer och system utvecklas (104). Det är viktigt att
förbättringskunskap (improvement science) ingår i alla vårdutbildningar,
både i grundutbildning och vidareutbildning. Alla som arbetar i
sjukvården bör vara väl rustade kunskapsmässigt för att delta i ett
fortlöpande förbättringsarbete.
Det finns flera verksamheter i vården som med förbättringskunskap som
grund har arbetat med att minska väntetider. Ett exempel är den
reumatologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som i
utgångsläget hade långa köer och väntetider till vård. Genom att bland
annat
analysera
patientflödet
på
kliniken,
arbeta
med
Genombrottsmetoden (Breakthrough Series), utveckla samarbetet med
andra kliniker och vårdcentraler, följa upp och lära av genomförda
förändringar, så kunde tillgängligheten till vården förbättras väsentlig.
Det blev ovanligt att någon patient behövde vänta längre än tre månader
för ett första besök.
På hudkliniken på samma sjukhus genomfördes ett liknande
förbättringsarbete. Arbetet genomfördes i nära samarbete med Chalmers
Tekniska Högskola. Samarbetet med vårdcentraler utvecklades, tidigare
variationer i produktionen minskades bland annat genom att
individualisera patienternas vård. Värdeskapande för patienterna
fokuserades. En del av återbesöken ersattes av kommunikation via brev,
telefon och internet. Väntetiderna minskade kraftigt, ingen patient
behövde vänta tre månader för ett första besök(105). Ingen av dessa båda
kliniker tillfördes mer resurser för att korta väntetiderna.
”Slutresultaten avgörs av de ingående delarna, vilket i detta fall är våra
arbetssätt. Om man inte aktivt styr dessa och säkerställer att de når sina
respektive delmål överlämnar man även slutresultatet åt slumpen. Det är
bara medarbetarna som har tillräcklig kunskap om situationen och
tillräcklig kapacitet för att styra arbetssätten” (106).
Är förbättringskunskap ett användbart verktyg för att förbättra
tillgängligheten? Hur väl känner vårdens medarbetare till
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förbättringskunskap? Finns andra kunskaper som bör användas i ett
systematiskt förbättringsarbete utöver medicinska kunskaper och
omvårdnadskunskaper? Logistik? Bör förbättringskunskap ingå i vårdens
grundutbildningar?
Digitalisering skapar möjligheter
Sverige är på flera sätt ett föregångsland när det gäller digitalisering. Men
det gäller inte för sjukvården och flera andra viktiga samhällsområden.
Digitaliseringen av svensk sjukvård i offentlig regi har länge tyngts av
problem och några avgörande förbättringar har inte skett trots att stora
resurser har satsats. Ett stort problem är att det saknas en gemensam
digital standard för sjukvården, en plattform som är kompatibel mellan
landstingen och som är öppen för privata vårdgivare. Det finns alltför
många IT-system som inte kan prata med varandra. Patientdata är ofta
inte tillgängliga för olika vårdenheter i landsting och kommuner som
behöver informationen för patienternas vård.
Ett annat exempel är arbetet för att patienter ska kunna läsa sina
journaler via webben. Det startade som ett projekt 1997 i Uppsala och
förverkligades inte alla landsting förrän i mars 2018, det vill säga efter
drygt 20 år. En huvudorsak har varit många juridiska turer med oklar
lagstiftning
kring
hur
integritetsfrågor
ska
bedömas.
Ehälsomyndighetens satsning ”Hälsa för mig” är ett tredje exempel. Syftet
var att medborgarna skulle få tillgång till en plattform för olika digitala
vårdtjänster. Men efter många års arbete och åtskilliga investerade
skattemiljoner så konstaterades 2018 att hela projektet läggs ner (107).
Det blev inget.
Ytterligare ett exempel är att många medarbetare inte upplever de
elektroniska stödsystemen som en hjälp i arbetet utan snarare som en
pålaga som tar tid och som ofta skapar irritation i arbetet. Några konkreta
brister i journalsystemen är dålig överskådlighet och läsbarhet,
svårigheter att orientera sig i olika menyer och flikar, osäkerhet om
innebörd av begrepp och termer m m. Samtidigt finns flera parallella
system som medför ständiga in- och utloggningar. Ett exempel är läkaren
som arbetar i 14 olika system som kräver sina specifika lösenord (108).
Han är långtifrån ensam om sådana erfarenheter. Sammantaget får det
konsekvenser för patientsäkerheten, arbetsmiljön och effektiviteten
(109).
Digitala verktyg
Men digitalisering i sjukvården kan rätt utformad vara till stor nytta både
för patienter och vårdens medarbetare. Digitala verktyg som artificiell
intelligens (AI) möjliggör analys av stora datamängder och spelar därmed
en viktig roll för kunskapsutveckling och som beslutsstöd vid diagnostik
och uppföljning av behandlingsresultat. Forskare vid Uppsala universitet
anser att om AI används som beslutsstöd vid till exempel prostatacancer
så skulle en mycket stor andel av alla prover som inte visar på en
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cancerdiagnos kunna uteslutas direkt, samtidigt som läkarna
uppmärksammas på misstänkta maligna tumörer. Det skulle vara till stor
nytta för berörda patienter och innebära att värdefulla
utredningsresurser skulle kunna sparas och därmed bidra till minskade
vårdköer och kostnader (110).
Magnetkamera
Det finns flera exempel på att tekniska innovationer som kan medverka
till bättre tillgänglighet. Ett exempel är en kraftigt minskad tid för
undersökning med magnetkamera (MR). Forskare på
Karolinska
Institutet fick en idé och gjorde ett nytt program för MR-kameran. Den
nya mjukvaran som styr MR-kameran medförde att tiden för en MRundersökning kunde minskas från en halvtimma till en minut. Genom den
kraftigt förkortade tiden för undersökning kan tillgängligheten till MRkameran öka väsentligt. Dessutom kan förkortningen förbättra patientens
upplevelse av undersökningen, särskilt gäller det för barn som inte
behöver ligga stilla lika länge som tidigare (111).
Direktöverföring
Bristen på ändamålsenlig digitalisering av sjukvårdens administration har
under många år varit en tidstjuv. Det innebär att vårdpersonal får ägna en
alldeles för stor del av sin arbetstid till olika administrativa uppgifter i
stället för att ta hand om patienter. Ett konkret exempel
dubbelregistrering av uppgifter. Normalt får uppgifter som redan skrivits
in i patientjournaler registreras en gång till manuellt i kvalitetsregister. I
region Skåne bedrivs sedan tre år tillbaka ett projekt för att
direktöverföra uppgifter från journal till kvalitetsregister med hjälp av ny
programvara. För närvarande överförs uppgifter direkt till fem nationella
kvalitetsregister och arbete pågår för överföringar till fler register (112).
Direktöverföring sparar arbetstid och räknar man över hela landet
innebär det att mycket arbetstid frigörs. I många fall handlar det om
sjuksköterskor som får mer tid för patientkontakter och därmed ökad
tillgänglighet för patienter.
Det finns även enkla men arbetssparande IT-stöd som inte används i mer
än delar av vården. Ett exempel är SMS-påminnelser för inbokade besök
som kan minska antalet uteblivna patienter och därmed använda
tillgänglig tid bättre. Ett annat är digital anamnes, som hittills används i
relativt liten utsträckning, men som skulle användas mer genomgående i
alla vårdformer. Läkare kan spara mycket tid genom att basala data redan
finns tillgängliga och mötet med patienten i stället kan fokusera på andra
viktiga saker (113).
Videomöten
Att göra återbesök genom videomöte istället för på vårdcentralen har
testats under 2017 på vårdcentraler i Kalmar. Efter utvärdering har
beslutats att införa denna möjlighet på alla offentliga vårdcentraler i
landstinget. I Sörmland testat samma sak under 2018 på
tio
vårdcentraler. Patienter som väljer videomöte får ett mail med en länk till
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ett digitalt väntrum. Där loggar de in på sin bokade tid med sitt bank-id.
Innan projektet startade intervjuades ett hundratal patienter på
vårdcentraler om sin inställning till att träffa sin vårdkontakt i ett
videomöte. Majoriteten önskade byta ut ett fysiskt besök till ett
videomöte och nyttan man uttalade var att det sparar tid. Videomöte kan
spara tid både för patienter och vårdpersonal och därmed öka
tillgängligheten. Testet med videomöte utvärderas och ska ligga till grund
för beslut om breddinförande (114).
I spåren av framväxten av särskilda ”nätläkare” så inför nu flera stora
vårdgivare olika system för videomöten med patienter. Ett exempel är
Capio som utvecklat ett system för videomöten för sina 90 vårdcentraler
(115). Därtill har flera landsting upphandlat nya system för journaler m
m. Det sker omfattande investeringar i nya IT-system de närmaste åren.
Med tidigare facit i hand är det bara att hoppas att detta är
ändamålsenliga system till nytta för både patienter och vårdens
medarbetare. Det är viktigt att de tidsvinster som dessa nya IT-stöd bör
leda till används bland annat för att förbättra tillgängligheten i vården.
Diskussion
Vilka typer av IT-stöd kan bäst stödja en förbättring av tillgängligheten?
Är det IT-stöd som generellt underlättar vårdpersonalens arbete eller
finns mer specifika behov av stöd som bör prioriteras?
Vårdstruktur en grundläggande fråga
Låt oss inleda med ett utdrag ur 2019 års rapport från Cancerfonden
(116).
”Införandet av de standardiserade vårdförloppen har på ett extremt tydligt
sätt visat på behovet av ett bredare grepp på sjukvårdens permanenta
problem med svag och spretig it-struktur, omoderna arbetsprocesser,
ineffektiv nationell styrning och dålig kompetensförsörjning. Hårda ord kan
tyckas, men allt detta är gamla problem som känns igen från debatten om
svensk sjukvård sedan decennier tillbaka. Punktinsatser, som den gamla
kömiljarden, de standardiserade vårdförloppen och andra projektliknande
åtgärder har gång på gång visat sig otillräckliga så länge de strukturella
förutsättningarna inom hälso- och sjukvården inte förändras.”
Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är sjukhustungt i ett
internationellt perspektiv. Endast 15 – 20 procent av sjukvårdens
kostnader finns i primärvården, vilket kan jämföras med 30 – 40 procent i
andra länder. En annan illustration av obalansen är att den totala
läkartätheten är god i Sverige, medan andelen allmänläkare är låg
internationellt sett (117). Trots ambitioner under flera decennier att
bygga ut primärvården så är resursfördelningen mellan sjukhusvård och
primärvård i stort oförändrad. Sverige har jämfört med flera andra länder
en svag och outvecklad primärvård. En konsekvens är att primärvården
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har svårt att klara uppdraget som ”första linjens vård”. Primärvårdens
funktion som basen i svensk hälso- och sjukvård är ifrågasatt.
Därtill kommer att 21 landsting och 290 kommuner är huvudmän för
hälso-och sjukvården. Statens ansvar begränsas till ett övergripande
systemansvar och styrning genom kunskapsstöd, tillsyn och ekonomiska
bidrag (114). Dessutom finns flera intresseorganisationer som vill
påverka vården, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting,
läkemedelsbolagens intresseförening (LIF), fackliga organisationer och
professionernas egna intresseföreningar. Ett resultat är ett splittrat
vårdsystem som är i obalans. Därtill ett ansvar som är fördelat på många
aktörer som ofta driver sina egna agendor. Statens sammanhållande kraft
är svag och har många gånger fått rollen som jämkare och finansiell hjälp
när landsting och kommuner inte klarar sina uppdrag.
Samtidigt är tillgängligheten till vård sämre i Sverige än i flera andra
länder. En bakomliggande faktor är att svenska sjukhus har en lägre
produktivitet än sjukhusen i våra grannländer. Räknat per anställd utförs
färre patientbesök, operationer och andra behandlingar. Dessutom finns
tydliga tendenser till ytterligare minskningar av produktiviteten. Ett
exempel är att antalet operationstillfällen per årsarbetande läkare har
minskat med 35 procent under perioden 2008 – 2014. Minskningen har
skett från en nivå där Sverige redan har färre operationstillfällen per
läkare än andra länder. En förklaring till utvecklingen är att antalet
anställda, inte minst läkare, har ökat snabbt samtidigt som produktionen
legat kvar på samma nivå (118). Samtidigt har landstingen uppenbara
problem med kompetensförsörjningen. Kostnader för personal från
bemanningsföretag ökar år från år i flera landsting trots försäkringar om
motsatsen. Många landsting har uppenbara problem med att leverera en
god vård.
Dagens sjukvårdssystem kom till efter andra världskriget, då mesta som
skulle tas om hand var akuta problem. Idag handlar det mer om psykisk
ohälsa och långvariga sjukdomstillstånd. Ett exempel är att cancer alltmer
ses som en kronisk sjukdom för många patienter. Några få procent av
befolkningen står för hälften av sjukvårdskonsumtionen och en tredjedel
av befolkningen har ingen kontakt med sjukvården under ett år(119).
Däremellan finns de som har mer tillfälliga kontakter med vården.
Här finns en stor utmaning, hur ska vården organiseras för att bäst möta
människor med långvariga behov av sjukvård respektive de som har
tillfälliga behov? Det är tydligt att det behövs en mer sammanhållen vård
för de mest sjuka och former som underlättar för de som behöver tillfällig
kontakt med vården.
Behövs ett annat system som bättre kan möta dessa behov och som har
förmåga att erbjuda en jämlik vård? I utredningarna Effektiv vård och
Samordnad utveckling för en god och nära vård (120) tas dessa frågor
upp. I Effektiv vård till exempel föreslås en ny vårdvalsmodell där
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vårdgivaren skulle ha ett samlat ansvar för Primärvård, basal
hemsjukvård, Hemtjänst, Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH) och
Geriatrik. I denna rapport har vi berört dessa frågor i några av avsnitten
ovan Minska behoven av vård på sjukhus, Förbättra kontinuiteten och
Underlätta för utskrivningsklara patienter att komma hem. Några av
digitaliseringens möjligheter har vi beskrivit i avsnitten Stödja egenvård
med digitala hjälpmedel, utbildning etc, Utveckla former för vård i
glesbygd och Digitalisering och tekniska innovationer.
Nationellt vårdsystem
En fråga är om den nuvarande svenska vårdstrukturen är långsiktigt
hållbar? Det är möjligt att staten behöver ta ett större ansvar än i dag. I
våra nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge har man sett
behovet och skapat nationella sjukvårdsstrukturer, medan Sverige
fortsätter att lappa och laga i ett vårdsystem som inte lever upp till de
lagar som gäller och inte levererar de resultat som efterfrågas. Ett
alternativ till den nuvarande situationen är att staten blir uppdragsgivare
och finansiär (huvudman) för hälso-och sjukvården och att 6-7
sjukvårdsregioner ersätter nuvarande 21 landsting. Regioner, kommuner
och privata vårdgivare blir utförare och får sina uppdrag och sin
finansiering från staten efter dansk förebild. Ett nationellt
primärvårdssystem bör skapas bland annat med stöd av erfarenheter från
Norge, Danmark och Finland. Nationella IT-plattformar, där alla
vårdgivare är anslutna, bör vara basen för journalsystem m m,
Samarbetet mellan universitet/högskolor och sjukvården behöver
vidareutvecklas både vad gäller forskning och utbildning, vilket kan bli
lättare med samma huvudman. Med en nationell vårdstruktur kan bättre
förutsättningar skapas för ett långsiktigt hållbart vårdsystem som kan ge
god vård.
Ett nationellt primärvårdssystem skulle kunna skapa bättre och över
landet mer lika förutsättningar för primärvården att klara sitt uppdrag.
Ett system där kontinuitet och tillgänglighet prioriteras med en bas av väl
utvecklad medicinsk och omvårdnadskompetens. En stor del av
primärvårdens arbete blir att ge sina patienter vård i hemmet, se
exemplen från västra Skaraborg och Borgholm ovan. En utveckling mot
att stödja patienter i sina egna hem pågår i flera länder, bland annat
Nederländerna och Kanada (121).
Sjukhusvården blir allt mer tekniskt avancerad med stora kostnader som
följd. En nationell sjukhusstruktur behövs för att kunna optimera kvalitet
och kostnader för sjukhusvården. Med 21 landsting är risken stor att
suboptimeringar görs när det gäller sjukhusstruktur och investeringar.
Ett exempel är de omfattande investeringarna i operationsrobotar även
på mindre sjukhus. Från 2012 till 2016 har antalet robotar ökat från 8 till
27 st trots att vetenskapliga studier och medicinska experter ifrågasätter
nyttan av robotarna. Efter det har ytterligare robotar tillkommit. Varje
robot beräknas kosta ca 20 mkr plus kostnader för utbildning och
implementering (122). Överinvesteringarna i operationsrobotar är ett
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exempel på att landstingen ofta konkurrerar med varandra i stället för att
samarbeta.
Diskussion
Vilka för- och nackdelar finns med landstingsbaserad respektive en
nationell vårdstruktur? Kan ett nationellt vårdsystem skapa bättre
förutsättningar för sjukvården än det nuvarande, på vilka sätt i så fall?
Förebyggande arbete
Nästa generations vårdsystem behöver i betydligt större utsträckning
arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. En stor del av våra
livsstilsrelaterade sjukdomar kan undvikas eller senareläggas med
förebyggande arbete. Att få vara frisk är en stor vinst för människors
livskvalitet samtidigt som det kan minska kostnaderna för vård och
omsorg och därtill gynnar företag och samhällsekonomi. I landstingens
regi läggs enbart några få procent av resurserna på förebyggande arbete.
Det finns exempel på organisationer som har en tydlig preventionsprofil.
Ett exempel är Kaiser Permanente, en amerikansk vårdorganisation med
cirka 12 miljoner anslutna människor, som satsar målmedvetet på
förebyggande arbete (123). Svenska försäkringsbolag, som Skandia och
Länsförsäkringar, är andra exempel på organisationer, som arbetar
förebyggande och med tidiga insatser mot sjukdom (124). Ett nationellt
vårdsystem med kunskap om preventionens betydelse har möjligheter att
satsa betydligt mer på att förebygga ohälsa. Det är en viktig del i ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Diskussion
Vilken roll bör det sjukdomsförebyggande arbetet ha i sjukvården? Vad
kan svensk sjukvård lära av organisationer som Kaiser Permanente?
Politisk styrning av vården
Den nuvarande vårdstrukturen och politiska styrningen har inte löst de
långvariga problemen med bristande tillgänglighet i sjukvården. Under de
senaste decennierna har den politiska styrningen blivit mer detaljerad.
Den statliga utredningen Effektiv vård (125) kritiserar styrningen för att
vara kortsiktig, detaljerad och stundtals motsägelsefull. Inte sällan
används kortsiktiga lösningar för att snabbt åtgärda ekonomiska problem
eller punktvisa kvalitetsbrister. Man fokuserar på detaljer och åtgärdar
inte bakomliggande systemfel. Det finns erfarna läkare som menar att
styrningen av sjukvården har blivit ett hot mot verksamhet och
patienternas vård (126). De ökade styrningsförsöken har inte hittills
resulterat i någon väsentligt förbättrad tillgänglighet över tid.
Det finns även exempel på att politiska beslut har ökat väntetiderna i
vården. Ett exempel är investeringen i Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i
Stockholm. Det nya sjukhuset har cirka 170 färre vårdplatser än det
tidigare Karolinska sjukhuset. Färre vårdplatser, problem med
kompetensförsörjningen, en dåligt fungerande sterilcentral m m har
inneburit att antalet barn som väntar operation har ökat från 794 st 2016,
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varav 101 som väntat längre än 90 dagar till 1720 st 2019, varav 415
längre än 90 dagar. Minskningen av vårdplatserna har skett samtidigt som
Stockholms befolkning växer. Vårdplatssituationen har medfört att NKS
har fått dra ner på operationsprogrammet och prioritera hårdare (127).
Vilken politisk styrning kan då leda till en varaktigt förbättrad
tillgänglighet? Lagstiftning om vårdgaranti och riktade statsbidrag för att
minska köer har inte lett till önskade resultat. Forskning visar att det är
de professionella grupper som arbetar i verksamheterna som till sist
avgör om reformer, till exempel en nationell vårdgaranti, genomförs
(129). Om det stämmer så kan en slutsats vara att skapa förutsättningar,
till exempel med ett tillräckligt antal vårdplatser, för berörda
verksamheter att genomföra prioriterade reformer och att ge de
professionella grupperna incitament att över tid upprätthålla dessa
reformer.
Det är uppenbart att den nuvarande nationella vårdgarantin inte har
genomförts fullt ut. Att den blev lagfäst 2010 verkar inte ha haft någon
avgörande betydelse. Ett exempel som förefaller ha nått längre är det
danska systemet med ”ventegaranti”.
Danska erfarenheter
Det danska systemet innebär i korthet att om man som patient blir
remitterad till sjukhus för undersökning av sin allmänläkare så har man
rätt till en snabb utredning. Den ska slutföras inom 30 dagar om det är
medicinskt möjligt. Om man behöver behandling/operation så ska man få
det inom ytterligare 30 dagar. Som patient har man rätt välja vilket
sjukhus som man ska undersökas på (av ett visst antal offentliga sjukhus).
Om sjukhuset inte klarar att genomföra att genomföra undersökningen
inom 30 dagar har man rätt välja ett annat sjukhus där även privata
sjukhus inkluderas (utvidgat sjukhusval) (130). Vid cancersjukdom och
ischemisk hjärtsjukdom gäller oftare kortare väntetider, 2-4 veckor.
De danska vårdköerna har minskat stadigt de senaste 15 åren. Sjukvården
har fått mer pengar för att bygga bort flaskhalsar och regionerna har krav
på sig att betala för privat vård till patienter som inte får diagnos och
behandling inom två månader (131). Sundhetsstyrelsen ger patienter och
sjukvård öppen information om aktuella väntetider för 23
behandlingsområden och 100-tals diagnoser på samtliga offentliga och
privata sjukhus/kliniker som ingår i det utvidgade sjukhusvalet i
Danmark.
Anja Mitchell, den danska överläkarföreningens ordförande, intervjuades
2016 av Sjukhusläkaren. En central styrning med strikt kontrollerad
väntegaranti är förklaringen bakom de korta kötiderna, menade Anja
Mitchell. Väntegarantin innebär att patienten ska ha genomgått samtliga
undersökningar och fått en diagnos eller en tydlig behandlingsplan för sitt
tillstånd inom loppet av en månad. Väntegarantin på en månad gäller även
för benigna sjukdomar.
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”I Danmark fungerar det här generellt sätt väldigt bra. Det är väldigt strikt
kontrollerat att regionerna följer tidsgränserna. Den region som inte klarar
av sitt uppdrag drabbas av flera negativa incitament”, framhåller Anna
Mitchell och menar att för långa väntetider diskuteras sällan i dansk TV år
2016”(132).
En förnyad jämförelse två år senare visar att de stora skillnaderna består
mellan Danmark och Sverige. Jämförelsen visar att 67 procent av de
danska
sjukhusen/klinikerna
kunde
erbjuda
patienterna
operation/åtgärd inom fyra veckor inom aktuella diagnoser, medan bara
fyra procent av de svenska sjukhusen/klinikerna kunde erbjuda
operation/ åtgärd inom samma tid. Få av de danska sjukhusen/klinikerna
hade väntetider på 13 veckor eller längre, cirka 8 procent i genomsnitt. I
Sverige var andelen sjukhus/kliniker med väntetider på 13 veckor eller
längre över 50 procent i genomsnitt (133).
Diskussion
Den danska ventegarantin har förmodligen inte löst att alla problem med
långa väntetider, men det förefaller som systemet har kortat väntetiderna
betydligt bättre än det svenska vårdgarantisystemet. Inom cancervården
har ju den svenska sjukvården infört standardiserade vårdförlopp efter
dansk förebild. Vilka avgörande skillnader finns mellan det danska
systemet med ventegaranti och den svenska vårdgarantin? Varför lyckas
den danska sjukvården erbjuda sina patienter betydligt kortare
väntetider än den svenska?
Incitament för tillgänglighet
Medarbetares arbetsmotivation är viktig för vilka prestationer de utför
och vilka resultat som uppnås. Psykologisk forskning beskriver ofta att
arbetsmotivation bestående av två delar, inre och yttre motivation. Yttre
motivation handlar om belöningar som pengar, status, beröm, priser och
förmåner som är direkt eller indirekt kopplade till prestation och/eller
resultat. Inre motivation handlar om att det är själva arbetet eller
aktiviteten som motiverar. Man upplever tillfredsställelse när man utför
sitt arbete.
En metaanalys (135) sammanfattar 40 års forskning om relationen
mellan inre motivation, yttre motivation och prestation. Analysen visar att
•
•

•
•

Inre motivation är starkt kopplat till prestation både med och utan
närvaro av yttre incitament.
Hur stark betydelsen av inre motivation är påverkas av typen av
incitament; vid yttre incitament som är direkt kopplade till prestation är
den inre motivationen mindre betydelsefull, och vid yttre incitament
som är indirekt kopplade till prestation är den inre motivationen
viktigare.
Inre motivation är en bättre indikator för kvalitativ prestation.
Yttre incitament är en bättre indikator för kvantitativ prestation.
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Enligt metaanalysen är inre motivation grundläggande för varaktigt goda
prestationer. Yttre motivation kan både förstärka och försvaga
prestationer. Till exempel när det gäller att uppnå kvantitativa mål så kan
yttre belöningar vara verkningsfulla, men de kan även få oönskade
effekter. En stark koppling till en kvantitativ prestation riskerar att
minska känslan av självbestämmande hos medarbetarna genom att
prestationen upplevs som en form av kontroll. Intresset för att uppnå
prestationen blir mindre viktigt, men prestationen kan ändå komma att
uppnås om den inte kräver för mycket engagemang. Det kan till och med
bli så att redovisningen manipuleras för att det ska se ut som prestationen
har uppnåtts. (136).
Arbetet viktigt
Många medarbetare i sjukvården motiveras mer av inre faktorer som
innehållet i själva arbetet med patienter och erkännande från kollegor,
ansvar och personlig utveckling (137). Samarbete med kollegor, att
kollegor och andra medarbetare respekterar och visar förtroende för
medarbetarens kunskaper. Det underlättar om man känner sig trygg på
arbetsplatsen, att man kan ställa frågor och stämma av med kollegor.
Personlig utveckling handlar bland annat om att göra framsteg och lösa
lite mer komplexa problem i det dagliga arbetet (138).
Kontroll över det egna arbetet är viktigt. Den ekonomiska ersättningen,
lönen, är också viktig, men kanske främst upp till en viss nivå, utöver det
förefaller den inte öka motivationen. Snarare kan det vara viktigt att
lönen upplevs som rimlig i förhållande till arbetet och att lönen är rättvis i
relation till kollegor och andra medarbetare. Faktorer som minskar
motivationen är ofta yttre faktorer som administrativa uppgifter,
egenskaper hos chefer, lön eller andra förhållanden på arbetsplatsen
(139). Olika typer av störningar, att ständigt bli avbruten i arbetet,
långsamma krånglande IT-system eller andra brister i arbetsmiljön är
exempel på negativa faktorer. En mer stressfylld arbetsmiljö är en central
orsak till ökad personalomsättning i vården.
Ekonomiska incitament
Under de senaste decennierna har ledningar i sjukvården ofta försökt öka
medarbetarnas motivation till stor del genom yttre belöningar, medan
arbetet med medarbetarnas inre motivation har kommit i andra hand.
Ekonomiska belöningar har varit vanliga för att minska köer och väntetid,
ett nationellt exempel har varit den s k kömiljarden, ett nationellt system
2009 – 2014 för att belöna landstingen för ökad tillgänglighet. Under de
första åren med kömiljarden minskade väntetiderna, men från 2012 och
framåt började de öka igen (140). Det kan vara så att ekonomiska
belöningar temporärt kan förbättra tillgängligheten, men för uthållighet
behöver en stark inre motivation finnas. Yttre belöningar kan inte ersätta
inre motivation i vården, men de kan i vissa situationer vara ett
komplement och förstärka den samlade motivationen. Ett exempel där
ekonomiska incitament kan vara lämpliga är planerade standardiserade
operationer som ersätts med prestationsbaserad ersättning. Ett annat
exempel kan vara att belöna verksamheter ekonomiskt som följer
nationella evidensbaserade medicinska indikationer.
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Det finns även negativa erfarenheter i vårdens verksamheter av att ha
arbetat för kortare väntetider och köer. När köer och väntetider har
reducerats så har överordnad organisatorisk nivå reagerat genom att
minska den aktuella verksamhetens budget. En sådan erfarenhet finns i
den reumatologiska verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
(141). Dessa erfarenheter sprids och blir en del av berättelser som
cirkulerar om konsekvenser av arbete med att korta väntetider och köer i
vården.
En som är skeptisk till ekonomiska incitament i vården är Paul Batalden:
”Ekonomiska incitament är en metod som fungerar för enkla saker som att
kryssa i formulär, men för att utveckla komplexa verksamheter krävs att vi
har en dialog med folk och utvecklar delade mål och att vi fokuserar på
interaktionerna mellan människor.” ”Om vi menar allvar med att förändra
hälso- och sjukvården måste vi hitta sätt att kanalisera energin och
engagemanget hos medarbetarna. Vi vill inte bara ha deras händer, inte
bara deras händer och huvuden, vi vill ha händer, huvuden och hjärtan –
hela människor. Och finansiella incitament styr bara händerna” (142).
Samtidigt som det finns gemensamma drag i vad som motiverar
professionella grupper i vården så finns det variationer. Vilka
motivationsfaktorer som väger tyngst kan variera mellan professionella
grupper, arbetsplatser och individer (143). De kan göra olika val i samma
situation beroende bland annat på egna erfarenheter, professionella
normer och vad ledare och kollegor anser.
Arbetsglädje betyder mycket
Medarbetarnas arbetsglädje är viktig både för patienter och kollegor.
Patienter vars läkare upplever stor arbetsglädje är mer nöjda med sin
vård och har ett större förtroende för sina läkare (144). Dessa patienter
visar sig också ha en större följsamhet till ordinerade behandlingar (145).
Möjligheter till mer motiverade medarbetare finns dels i att minska
frustrerande saker i arbetssituation och arbetsmiljö och dels i att utveckla
medarbetarnas professionella roller bland annat med ett väl fungerande
patientarbete, samarbete i team och fortlöpande kompetensutveckling.
Återkoppling av det egna arbetet från kollegor och chefer är en viktig del i
utvecklingen. Chefer har ansvar för att alla är delaktiga i verksamhetens
utveckling, bland annat med att formulera gemensamma mål och komma
med förslag på hur de kan uppnås.
En framgångsfaktor
God tillgänglighet är inte enbart en viktig del i ett fortlöpande
förbättringsarbete utan är även en kulturfråga. Det handlar om hur
tillgänglighet värderas i relation till andra kvalitetsparametrar som
medicinsk kvalitet och omvårdnadskvalitet. Tidig upptäckt av allvarliga
sjukdomar och tidiga interventioner är många gånger avgörande för
sjukdomsförlopp. Det är oftast betydligt lättare att uppnå en god
medicinsk kvalitet tidigt i ett sjukdomsförlopp samtidigt som
omvårdnaden underlättas. God tillgänglighet är en framgångsfaktor för
sjukvården. Alla i vården, patienter och vårdens medarbetare, blir vinnare
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med god tillgänglighet. Det är därför viktigt att i alla grundutbildningar
för blivande medarbetare i vården att gå igenom vad tillgänglighet
innebär för vården och hur god tillgänglighet kan uppnås. Erfarna läkare,
sjuksköterskor m fl har ett stort ansvar för vilka värderingar om
tillgänglighet m m som de överför till nya medarbetare när de skolas in i
sina yrkesroller.
Diskussion
Flera aktörer i vården, politiker, vårdpersonal, patienter m fl, påverkar
tillgängligheten. Har de alla ansvar för att medverka till att korta
väntetider och köer i vården? Vad är rimligt att anse att respektive
aktörsgrupp bör göra?
Vårdsystem för tillgänglighet - sammanfattning
Varje system är perfekt designat att ge det resultat det ger är en
erfarenhet som har utvecklats av forskare inom improvement
science/förbättringskunskap (146). Det innebär att ett system behöver
förändras för att kunna ge ett annat resultat. Denna erfarenhet kan hjälpa
oss att förstå varför långa väntetider finns kvar i sjukvården trots många
försök att förbättra tillgängligheten inom systemets ramar. En fråga blir
då hur det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet behöver förändras för
att väntetider och vårdköer ska bli rimliga för patienter och vårdens
medarbetare?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Många möjligheter
Frågan är inte helt enkel att ge ett uttömmande svar på, men det finns
några viktiga bitar som kan vara ett delvis svar. Utgångspunkten är att det
är i möten mellan patient och vårdens medarbetare som värde skapas.
Det innebär att bör bli enklare, lättare att få dessa möten att bli av
samtidigt som det är viktigt att minska tiden som inte skapar värde för
patienten. Dessa förändringar kan enbart ske i berörda verksamheter.
Som vi har visat ovan finns det många möjligheter till att förbättra
tillgängligheten. Det handlar bland annat om att
förebygga nya vårdbehov bland annat genom att stödja goda
levnadsvanor
utveckla egenvård med digitala hjälpmedel, utbildning etc.
förbättra kontinuiteten i primärvården med tillgång till fast läkare
minska behoven av vård på sjukhus genom utvecklad samverkan mellan
primärvård och hemsjukvård/hemtjänst
låta erfarna specialistläkare arbeta i första ledet på akutmottagningar,
arbeta med regionala gemensamma väntelistor för planerad vård,
minimera antalet inställda besök och operationer,
arbeta systematiskt med produktions- och kapacitetsplanering,
underlätta patientens väg genom vården genom att korta ledtider och ta
bort onödig väntan,
dela kirurgiska verksamheter i en akut och planerad del,
underlätta för utskrivningsklara patienter att komma hem
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•
•
•
•

byt fysiska besök mot internetbaserade kontakter när så lämpligt, till
exempel vid återbesök
vidareutveckla former för vård i glesbygd genom digitalisering och nya
sätt att organisera arbetet
ta vara på möjligheter till arbetsväxling, låt alla arbeta med det de är
utbildade för, minska administration och ersätt svårarbetade it-system
förbättra kompetensförsörjningen bland annat genom gott ledarskap, bra
arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.
Exemplen på åtgärder kan säkert bli fler, det finns många medarbetare i
vården med goda idéer och erfarenheter. Av de redovisade exemplen
ovan framgår att det finns möjligheter i flera led av vårdförloppen. Från
att förebygga nya vårdbehov, organisera arbetet på vårdcentraler och
sjukhus, underlätta för patienter att ta aktiv del i sin vård, fördela arbetet
efter kompetens och utveckla ändamålsenliga IT-stöd. Att ta vara på en av
dessa möjligheter kan korta väntetider och om flera möjligheter
kombineras kan troligen större förbättringar uppnås och bli mer
varaktiga. Det kan vara viktigt att följa vad som händer i andra delar av
vården och lära av de goda exempel som finns.
Det handlar om ett målmedvetet och fortlöpande arbete.
”Välfungerande verksamheter arbetar inte så. De vet att arbetssätten på
golvet avgör resultaten. Att kontinuerligt förbättra dem är ett tålmodigt
och långsiktigt arbete.” ”Den kumulativa effekten av ständiga förbättringar
är vägen till excellens. Man bygger upp en äkta och trygg
förbättringskapacitet och låter den verka år efter år(147).
Stödjande strukturer
Överordnade organisatoriska nivåer behöver fokusera på att i dialog med
medarbetarna skapa rätt anpassade stödjande strukturer. Viktiga delar är
ett uthålligt ledarskap som frigör medarbetarnas engagemang och
kreativitet i ett fortlöpande förbättringsarbete. Patienterna är delaktiga
både i sin egen vård och i vårdens utveckling med sina erfarenheter. En
annan viktig del att fortlöpande arbeta med - med vetenskap och
beprövad erfarenhet som grund - är vårdens kultur och incitament för
vård och tillgänglighet till vård. God tillgänglighet bör bli en del av en
framgångsrik vårdkultur. Digitaliseringens möjligheter behöver tas
tillvara både på kortare och längre sikt, vad går att göra nu och vilka nya
behov av ändamålsenliga digitala verktyg behöver prioriteras.
Till detta behöver ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem skapas och
ersätta den nuvarande ordningen. I det nya systemet är staten
uppdragsgivare och finansiär och regionerna och kommunerna utförare
tillsammans med privata vårdgivare. En nationell primärvårdsmodell
införs i hela landet för att ge första linjens vård ett tydligt uppdrag och
lika förutsättningar. För att stödja arbetet med en bättre tillgänglighet
införs ett styrsystem efter dansk förebild. Staten följer upp utförarnas
resultat och har möjlighet att vidta flera åtgärder för att stödja och
korrigera en fortsatt utveckling.
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Det är några svar på frågan om hur vårdsystemet bör förändras. Men det
behövs fler svar. Ett fortlöpande lärande är viktigt om hur en god
tillgänglighet kan uppnås och upprätthållas. Ett nationellt
forskningsprogram behöver genomföras för empiriskt studera vad som
styr tillgängligheten i vården och hur den kan påverkas. Till detta bör
universitet/högskolor få i uppdrag att integrera kurser i improvement
science och logistik i alla vårdutbildningar. Det skapar en bas för att alla
nya medarbetare i vården får kunskaper för att kunna delta i ett
fortlöpande förbättringsarbete på sina kommande arbetsplatser.
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