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Interpellation angående växande vårdskuld
I en interpellation angående växande vårdskuld ställer Anna Nygren (M) följande fem
frågor.
•

Hur många patienter har fått vård och behandling inställda under pandemin?

•

Hur ska riskgruppspatienter kunna få sin planerade vård och behandling under
pågående pandemi?

•

Hur många patienter väntar på vård och behandling som ingår i riskgrupp för
allvarligt förlopp vid covid-19?

•

Hur lång tid skulle du uppskatta innan vårdskulden är återbetald och vad
vidtar du för åtgärder för att minska den?

•

Kommer styrande majoriteten sätta upp mål för när vårdskulden ska vara
återbetald? I så fall när?

Det är mycket svårt att med exakthet säga hur många patienter som fått vård och
behandling inställda under pandemin, då vi inte kan utifrån tillgänglig statistik se antalet
patienter som inte uppsökt vården, antalet remisser som inte skrivits eller antalet som
inte kallats till besök. För att kunna göra en uppskattning har en jämförelse gjorts mellan
innevarande och föregående år. Där går det att se att antalet läkarbesök minskat med 21
657 (16,7%) och sjukvårdande behandling 30 017 (19,1%). Andelen nybesök har gått ner
väsentligt under pandemin och fokus har naturligt varit på de mest akuta besöken. Även
andelen operationer har gått ner, framförallt operationer med mer än 90 dagars väntetid.
Riskgruppspatienter bedöms alltid individuellt utifrån riskprofil och sjukdomstillstånd
samt om och för hur lång tid vården kan skjutas upp utan risk för patienten.
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Precis som ovan nämnts är det svårt att uppskatta antalet som väntar på vård och
behandling, detta gäller även patienter som utgör riskgrupp för covid- 19. Det är dock så
att en stor andel som väntar på vård och behandling är äldre.
All tid och kraft hos ansvariga, både politiker och tjänstemän fokuseras på två perspektiv.
Dels att säkerställa att vi även fortsättningsvis klarar av att hantera den pågående
pandemin på ett för västmanlänningarna bra sätt. Dels att säkerställa att de som på rimlig
grund fått stå tillbaka under den pågående pandemin så fort det är möjligt omhändertas
på ett bra sätt.
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Vi uppskattar att normala väntetider kommer vara återställda inom sex till tolv månader
från det att verksamheten återupptas. Målet som det ser ut nu är att återstarta senast 1
oktober.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Kenneth Östberg
Regionråd (S)
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