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Presentation av team Halland gynekologi
sammanfattning av vårt förbättringsarbete –
Gemensam väntelista operation

Utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2022

- Förbättringsteam och område: Gynekologiska operationer, Kvinnokliniken Halland

- Uppdragsägare: Maud Ankardal, verksamhetschef

- Deltagare i teamet: Åsa Johansson, Arzana Gashi, Maria Berdén, Lena Winblad, Åsa 

Rybäck, Marie Martinsson, Susanne Sahlgren Hansen med stöd av nyckelpersoner på 

kliniken

- Kontaktperson: Asa.M.Johansson @regionhalland.se



Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?

●Varierande tillgänglighet inom gynekologi på klinikens tre 

utbudspunkter (Varberg, Halmstad, Kungsbacka).

●Långa väntetider för oprioriterade ingrepp.

●Syftet är att skapa förutsättning för jämlik vård och bättre 

tillgänglighet för den halländska kvinnan, genom att 

skapa en gemensam väntelista för operationer.



Forts. Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?

Antal väntande på våra tre enheter



Forts. Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?

I arbetet med gemensam väntelista har vi valt att fokusera 

på följande gynekologiska operationer som kan utföras på 

alla tre utbudspunkter;

●Diagnostiska laparoskopier

● Steriliseringar

●Hysteroskopier

● Endometriedestruktion/Novosure

● Prolaps och inkontinensoperation efter läkarbedömning



Mål – vad vill ni åstadkomma?
Mätetal/indikatorer som visar förändringar/förbättring mot målen

● Vi kommer att följa antal väntande till de operationer vi fokuserar på.

● Vi utgår från ett  utgångsläge i februari 2022 och fortsätter följa det varje 

kvartal. Vi sparar urvalet för att mäta samma operationskoder vid varje 

mätning. 

● Dessutom följer vi hur länge patienterna har väntat och följer de som väntat 

över 60 dagar, 90 dagar respektive 180 dagar. 

● Målet är att ingen ska vänta mer än 180 dagar och det ska vara likvärdigt 

oavsett var i Halland du söker vård. Övergripande mål i Halland är att 80% 

ska få vård inom 60 dagar.

● Datainsamling sker via Qlik Sense där Halland har skapat en veckorapport 

med möjlighet att i den se historik från och med vecka 10, 2022



Endast operationer som vi fokuserat på i 

projektet finns med i statistiken.

Utveckling för gynekologiska operationer med gemensam väntelista i Halland

Diagrammet visar antal väntande till op (ljusgrön stapel), antal väntande >180 dagar (mörkgrön stapel), andel väntande 
inom 60 dagar (grön linje) samt andel väntande >180 dagar (blå linje). 

Vi följer, och kommer fortsatt följa klinikens tillgänglighet dels inom 
de operationer vi fokuserar på i detta arbete men även tillgängligheten totalt. 
Källa: Qlik Sense



PDSA – testade aktiviteter/förändrade arbetssätt för att närma er målen

● Skapat ny riktlinje för arbetsflöde gemensam väntelista operation.

● I systemet för operationsplanering har vi utarbetat möjlighet att ha 
gemensam väntelista för alla tre utbudspunkter, utan att patientsäkerheten 
påverkas negativt. 

● Utformat informationsbrev till patienten.

● Information inför implementering till alla medarbetare och berörda aktörer 
som ex. privata gynekologer & anestesiklinik. 

● Vi har infört kontinuerliga avstämningsmöten mellan 
operationskoordinatorer på de olika orterna.

● Sett över preoperativa rutiner, patientinformation och hälsodeklarationer så 
vi gör likadant i Halland. 



Hur går ni vidare?

Vi införde gemensam väntelista operation den 1 november 2022

● Uppföljning kommer att ske via vårt uppföljningssystem Stratsys en gång per kvartal. 

● Data tas från Qlik Sense 

● Dialog kommer att fortgå kring eventuell utökning av andra gynekologiska operation att ingå 

i gemensam väntelista. 

● Vår förhoppning är att vårt arbete kan inspirera andra kliniker till en gemensam väntelista. 

● En möjlig utmaning kan bli att patienten inte vill åka till annan ort inom Halland för sin 

operation. 

● Fortsatta kontinuerligt samarbete mellan op-koordinatorer och gynekologimottagningarna i 

Halland. 



Tack!
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