Svar på interpellation från Suzanne Frank (M) gällande inställda operationer.
Med anledning av beskedet att cirka 500 planerade operationer riskerar att inte kunna genomföras på
beräknad tid ställer Suzanne Frank (M) tre frågor till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Fråga 1.
Vilka åtgärder ska du vidta i nuläget för att säkerställa en trygg och säker vård för våra
patienter som väntar på operation?
Svar:
Vi erbjuder patienter som väntat mer än 90 dagar möjligheten att åberopa vård- och
behandlingsgarantin, det vill säga få sin operation genomförd på annat sjukhus om man så önskar. Då
även en stor del av övriga landsting och regioner har ett stort produktionstryck uppstår ibland problem
att tillämpa vård- och behandlingsgarantin.
Uppdrag har utgått till vår upphandlingsavdelning att försöka upphandla till exempel hysterektomi
och en del andra så kallade volymoperationer i ett försök att komma ifatt under 2016.
Anestesisjuksköterskor till operationsverksamheten hyrs in från bemanningsföretag och extra
allmänsjuksköterskor och undersköterskor tas in för att avlasta personal inom
operationsverksamheten. Extra städtjänster köps in så att vår personal nyttjas på bästa och effektivast
sätt utifrån kompetens. Operationer och personal fördelas mellan Växjö och Ljungby så att regionens
hela kapacitet används fullt ut.

Fråga 2.
Hur mycket beräknas kön växa tills de nya anestesisjuksköterskorna kan komma upp i fullt
arbete till våren?
Svar:
Vi utför nu någonstans mellan 50 till 75 färre operationer per månad i Kronoberg och ser samtidigt
tecken på ett ökat inflöde till operationskön och därmed växande behov. Uppskattningsvis kommer
mellan 200 till 400 fler patienter att finnas i kön fram till februari nästa år. Huvuddelen av ökningen
kommer att hamna i gruppen som väntar mer än 90 dagar. En viss andel av ökningen kommer att bli
opererade på sjukhus i annat landsting eller region. I dagsläget är detta antal oklart. Merparten av våra
patienter vill helst bli opererade i Kronoberg.

Fråga 3.
Planerar Region Kronoberg att skriva avtal/köpa operationer från någon annan
region/landsting?

Svar:
Region Kronoberg undersöker kontinuerligt möjligheten att skicka patienter till annan offentligt
driven verksamhet enligt lagen om vård- och behandlingsgarantin. Vi upphandlar just nu kirurgi men
processen kring detta tar tid och ger rimligtvis effekt först under nästkommande år. Upphandlade avtal
inom ortopedi används.
Anna Fransson (S)

