
 

I Västra Götalandsregionen är det alltför många människor som väntar på vård, 
operation eller behandling. Många väntar också längre än vårdgarantin.  
Som ett led i omställningen och för att få kapacitet i vården bör vi få en standardiserad 
rutin vad gäller information till patienter som väntar längre än vårdgarantitiden. 
På 1177-sidan finns att läsa om vårdgarantin: ”Erbjudande om vård hos annan 
vårdgivare”. För att klara de krav som ställs på att erbjuda vård inom rimlig tid, 
remitterar sjukhusen patienter till andra vårdgivare. Det kan vara inom Västra 
Götalandsregionen, i ett annat landsting eller hos en privat vårdgivare. 
När det gäller upphandlade vårdgivare är det regler kring lagen om offentlig 
upphandling (LOU) som styr vilken vårdgivare du hamnar hos. Samtliga upphandlade 
vårdgivare är bedömda och godkända för att klara de medicinska krav som är ställda. 
Om vårdcentralen/sjukhuset inte själva kan ta emot dig inom garantitiden ska de aktivt 
hjälpa dig att ordna en tid hos annan vårdgivare. 
Om du inte erbjudits vård inom garantitiden: 
”Vänd dig i första hand till din vårdcentral/ditt sjukhus där du väntar. Om du trots 
kontakt med sjukhuset inte erbjudits vård inom garantitiden kan du vända dig till 
kontaktfunktionen på det sjukhus som du väntar på att få komma till…” 

Vi menar att det är sista meningen som bör förändras i realiteten. Många patienter 
vittnar om att de inte känner till vårdgarantin eller att det är de själva som har ansvaret 
att ta kontakt, hålla reda på dagar och var de ska vända sig. Sjukvården blir ojämlik när 
inte alla känner till och tar del av sina rättigheter. 

Vi pratar i andra sammanhang om att standardisera vårdförlopp. V anser att det även 

bör finnas ett standardiserat remissförlopp och vårdgarantiförlopp. Patienten ska veta 

vad som händer med sin remiss och ska också bli kontaktad när vårdgarantitiden gått 

ut för att få information om att vård går att få någon annanstans. Vi tror att fler 

invånare kan få vård samt köerna kortas genom detta förfarande.  

 


