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Bakgrund

I Förvaltning Skånes sjukhus nordväst (Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus) startades i 

november 2021 ett projekt med en tydlig målsättning att förbättra operationstillgängligheten. Den 

försämrade operationstillgängligheten ledde till en oskäligt lång väntetid för patienterna samt ett ökat 

antal störningar i verksamheten. Projektet fick i uppdrag att arbeta med förbättrade processer, 

kvalitativa förbättringar samt en ökad patientcentrering. 

Det pågår ett aktivt arbete i projektet med förbättringsarbeten på olika nivåer och i samråd med våra 

patienter. Samtliga verksamhetschefer för de opererande specialiteterna finns representerade i 

projektledningsgruppen och medarbetardrivna team arbetar nära patient och verksamhet.  

Som en del i arbetet mot en långsiktigt förbättrad operationstillgänglighet anmäldes 10 deltagare till 

SKR-utbildningen Att leda utveckling för bättre tillgänglighet. Syftet var att öka det tvärprofessionella 

samarbetet samt öka förståelsen för att förbättrad operationstillgänglighet förutsätter 

förbättringsarbeten som sträcker sig över verksamhetsgränserna. 



Mål

Projektets övergripande mål

Behandling (operation) påbörjad inom 90 dagar (alla patienter).

Delmål

Andelen patienter som opereras inom 90 dagar ska öka till 75%. Målet ska vara 

uppnått 221231.



Resultat

Arbetet i SKR-teamet har bidragit till förbättrad operationstillgänglighet 

genom:

▪ Fokus på långtidsväntande patienter -> diagram bild 5

▪ Ökad beläggningsgrad på operationssal

▪ Förbättrad köutveckling

▪ Minskat antal störningar

▪ Förbättrad arbetsmiljö för operationskoordinatorerna

▪ Ökad förståelse för operationsprocessens komplexitet samt behovet av gemensamma 

arbetsinsatser

▪ Spridning av förändrad arbetssätt som lett till goda resultat



Antal patienter som väntat över 365 dagar till operation
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Källa: QV Tillgänglighet i Skåne



PDSA

Inom ramen för SKR-utbildningen har följande aktiviteter/förändrade 

arbetssätt testats:

▪ Utbildning och support i Orbit (operationsplaneringsverktyg)

▪ Nätverk för operationskoordinatorerna 

▪ Förkallelse via 1177.se (påbörjats/planeras inom flera verksamheter) 

▪ Kvalitetssäkrade väntelistor

▪ Optimerad salsfördelning



Nästa steg …

▪ Deltagarna i SKR-teamet kommer efter avslutad utbildning fortsätta arbetet 

tillsammans med sina team inom respektive verksamhetsområde samt 

fortsätta mäta över tid

▪ Gemensamma träffar under våren 2023

▪ Fortsätta sprida goda exempel

▪ Tillgänglighetsprojektet fortsätter med nya spännande utmaningar …


