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Bakgrund/problembeskrivning

• Akademiska sjukhuset har en framarbetad 

struktur för tillgänglighetsarbete, 

väntetider och remiss till betalning där samtliga 

verksamhetsområden med öppen eller slutenvård har 

månatliga möten med centralt stöd i form av 

vårdadministrativ service och vårdsystemstödsenheten. 

• Väntetidsnätverken är ett etablerat arbetssätt men 

fungerar varierande bra. Förbättring finns kring 

felaktiga registreringar, deltagande och prioritering av 

väntetidsfrågan. Samtidigt kommer statsbidrag inom 

området som behöver hanteras under 2022 

• Hur höjer vi kompetensen och ökar tillgängligheten?

Processägare: 
Biträdande 

sjukhusdirektör

Centralt nätverk för 
tillgänglighet och 

registreringar

Lokala nätverk för 
tillgänglighet och 

registreringar



Effekt och projektmål

Effektmål 1
Akademiska sjukhuset ska ha förbättrat sina 
vårdgarantiparametrar till första besök och 
operation/ behandlng i oktober 2022 med minst 
4 % i jämförelse med samma period föregående 
år.

Effektmål 2
Akademiska sjukhuset ska ha uppnått minst 15 
poäng (målvärden) under året, beslutat hur 
utbetalade medel ska hanterats och inlett arbete 
för att implementera denna hantering av 
utbetalade medel.

Projektmål 1
Akademiska sjukhuset ska ha befäst centralt 
tillgänglighetsnätverket inom sjukhuset, säkerställt aktuell 
kompetens och arbete i samtliga lokala väntetidsnätkverk som 
arbetar med besök och/eller operativ verksamhet. 

Vidare har en struktur för återrapportering från lokala 
väntetidsnätverk till centrala nätverk för att identifiera riktade 
satsningar inom sjukhuset gentemot vissa 
verksamhetsområden, enheter eller mottagningar. Utvärderas 
kvalitativt.
Uppfyller effektmål Ett och två
Beskrivning av resultatet: En kvalitetssäkrad aktiv process.

Projektmål 2
Samtliga verksamhetsområden som fått 
godkända medel ska ha erhållit uppstartsmöte, 
tidperiod för kvalitetsarbete och utvärdering av 
uppnådda resultat



Testade aktiviteter för att närma oss 

målen

Enkät och intervju med utvärdering av deltagare i lokala 
väntetidsnätverk ( p.1)

Anställt centrala resurser för att stötta
sjukhusövergripande och lokalt med inventering, 
processer, rutiner. De har centralt framarbetade
beslutsstödsrapporter och checklistor som stöd  (p.1)

Framarbetar ett utbildningspaket för remissprocessen 
med både hur, när och varför-perspektiv (p1)

Genomfört ett centralt äskningsförfarande med beviljade 
medel för kvalitetssäkring och kösatsningar med 
effektbeskrivningar ( E1, E2, P2)



Framtiden

Utbildningen ska 
färdigställas, filmas, testas

och utvärderas

Arbetssättet för centrala 
resurspersoner ska sätta 

sig och utvärderas

Centralt 
äskningsförfarande ska 

utvärderas och 
förhoppningsvis kunna 
genomdrivas som en 
modell för att hantera 
ettåriga statsbidrag


