Svar på interpellation gällande växande operationsköer
Susanne Frank (M) har ställt interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S)
gällande växande operationsköer.
Fråga 1 Hur har det gått med upphandlingen av operationer?
Just nu pågår upphandlingar gällande operationer inom bland annat öron-näsa-hals, navelbråck,
ljumskbråck, galloperationer samt prostataoperationer. Planerad avtalsstart är april 2016. Ett pågående
avtal gällande obesitaskirurgi finns med Region Skåne.
Fråga 2 Hur många har hittills åberopat vård- och behandlingsgarantin?
Uppskattningsvis har ca 100-125 patienter med stöd av vårdgarantin remitterats till annan vårdgivare
för operation som Region Kronoberg i grunden har kompetens att genomföra i egen regi.
Fråga 3 Används hela regionens operationskapacitet fullt ur?
Angående regionens operationskapacitet så kommer vi efter v. 17 inte att ha någon begränsning som
beror på narkossköterskebrist eller införandet av Cosmic R8.1. Från v. 8 kommer dessutom den nya
endoskopienheten successivt att tas i bruk även för enklare operationer vilket ökar den totala
kapaciteten i Växjö. Vi har efter bästa förmåga fördelat både operationer och operatörer efter den
totala kapaciteten mellan våra sjukhus.
Vi har också, vilket framgår av årsbokslutet för KIC haft ett ökat operations behov vilket återspeglas i
att för oss har kön till operation ökat betydligt mer än vad som skulle motsvara av den minskade
operationskapaciteten! KIC har gjort 113 färre operationer i sluten vård och 101 färre i öppenvård
2015 jmf 2014 (-214). Operationskön har mellan samma år ökat från 1475 till 2163 (+688)! (Vi har
bl.a. gjort fler dagkirurgiska ingrepp på mottagningarna.)
Fråga 4 Hur många patienter finns idag i kön och hur många av dem har väntat mer än 90
dagar?
Enligt uppgifter per den sista januari 2016 var det 2 804 patienter som väntar på en operation. Av
dessa är det 690 st. som väntat mer än 90 dagar. Exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad
väntan så är det 557 patienter som väntat mer än 90 dagar.

Drygt 80 % av patienterna får sin operation inom 90 dagar. Se tabell nedan.
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