
 

Tillgängligheten är en hörnsten i hälso- och sjukvården. Att motsvara vårdgarantins mål är ett 
mått på hur denna fungerar i praktiken.  

I Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska enligt regionens styrmodell hävda medborgarnas intressen i 
hälso- och sjukvården. De har en central roll för att bl.a. säkra vårdgarantin.  

I fokus står särskilt dem som får vänta mer än 90-dagar vid sjukhusen för ett första läkarbesök 
eller behandling.  Svårigheterna att motsvara vårdgarantin för dem som väntat längst är uppenbar. 
I VGR har en dramatisk ökning av kötiderna ägt rum under de senaste tre åren. Måluppfyllelsen 
för vårdgarantin har därför sjunkit på ett mycket anmärkningsvärt sätt.  

Även om en nedgång av köerna till första läkarbesök är märkbar så är det 6000 fler patienter än 
för tre år sedan, som har väntat mer än 90 dagar.  Antalet väntande till operation/åtgärd fortsätter 
att öka, och de som har väntat mer än 90 dagar på behandling har nästan fördubblats i Västra 
Götaland under treårsperioden augusti 2014 - augusti 2017.  

De här generella utvecklingstendenserna återspeglar sig också väldigt tydligt vid Skaraborgs 
sjukhus, Skas.  

Vid sjukhuset har antalet väntande till patienter till ett första läkarbesök ökat med nästan 30 
procent under de tre senaste åren (augusti 2014-2015) Andelen patienter som väntat mer än 90 
dagar har ökat med nästan 39 procent under samma tid och utgjorde i augusti i år 28,8 procent av 
alla väntande.  

Antalet väntande på behandling vid Skas har ökat med mer än 50 procent, och de som har väntat 
mer än 3 månader uppgår till nästan 43 procent av alla väntande i augusti 217.  

Sammanfattningsvis betyder det att knappt 10 000 patienter vid Skas väntar på ett första 
läkarbesök eller behandling  

Mot bakgrund av vårdgarantins betydelse vill jag därför ställa följande frågor till ordföranden i 
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Gunilla Druve Jansson: 

 På vilket sätt avser du att medverka till en halvering av antalet patienter innan sommaren 
2018 som väntat mer än 90 dagar till första läkarbesök respektive behandling? 

 Vilken betydelse vill Du tillmäta vårdgarantin i arbetet med en ny vårdöverenskommelse 
mellan Skas och Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden? 
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