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Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?
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• Vi har sedan länge brottats med långa väntetider till operation, vilket 
ytterligare förvärrades av pandemin

• Vårt mål är korta ner väntetiderna och höja tillgängligheten för patienterna 
och därigenom få bättre följsamhet till lagen om vårdgarantin



Väntande till elektiva operationer
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Planering och bokning av operationer är ett uppdrag som de 
senaste åren har ändrat karaktär och kräver allt mer resurser. Ett 
stort problem har varit svårigheter att få kontakt med patienter 
inför operationsplanering. Detta stjäl mycket tid och energi för 
operationsplanerarna. Ett annat bekymmer är 
operationsväntelistor som är bristfälligt uppdaterade och en del 
av orsaken är just svårigheter att nå patienter. Eftersatt 
digitaliseringsarbete är ett identifierat problem. 



Mål – vad vill vi åstadkomma?
Mätetal/indikatorer som visar förändringar/förbättring mot målen
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• Förbättra strukturer för att frigöra tid, minska onödigt dubbelarbete (energi-
och tidstjuvar) för att öka tillgängligheten för våra patienter

• Förbättra arbetsflödet för våra medarbetare

• Aktuella och uppdaterade väntelistor

• Genom ökad digitalisering tror vi att vi kan åstadkomma detta. Därigenom 
kan patienten också vara mer delaktig i sin egen vård och ta större ansvar



Vägar för att närma oss målen
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• Kontakt med digitaliseringsavdelningen i Regionen samt 1177 för att t.ex. 
göra massutskick till patienter; ersätta mer traditionella telefonkontakter och 
pappersutskick med information via digitala tjänster

• Godkännande från regionens jurister att börja använda sms-funktion som 
kontakt mellan operationsplanerare och patienter  

• Informationsskärmar uppsatta i väntrum där patienter kan ta del av olika 
digitala lösningar, möjlighet till vårdgarantiremiss o.s.v. 
På samma sätt sätts skärmar upp för att visa personal statistik och 
information för att synliggöra det vi producerar istället för att visa 
köer och väntelistor



Hur går vi vidare?
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• Vi har insett att detta är ett långsiktigt arbete där vi behöver samarbeta med 
t.ex. vår IT- samt digitaliseringsavdelning. Vi kommer börja i liten skala med 
exempelvis massutskick av brev via 1177 till vissa patientgrupper som väntar 
på operation

• Vi kan nu även använda vår sms-funktion för att kontakta de patienter som 
inte tidigare gått att nå

• Vi kommer fortsätta följa hur flöden och väntetider påverkas av detta


