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Återföring  

 

Tillgång till vård inom vårdgarantin 

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 15 oktober 2013 ett 
principärende rörande tillgång till vård inom vårdgarantin.  

Förvaltningen konstaterade att vårdgarantin inte hållits. I ärendet framkom 
att behandlingen fördröjts samt att patienten varit orolig och haft döds-
skräck under väntetiden. Patienten fick vänta fem månader på att få be-
handling, något som enligt vårdgarantin skulle tagit högst 90 dagar. Om pa-
tienter ska kunna få vård inom vårdgarantins gränser måste landstinget och 
dess vårdgivare aktivt planera så detta kan bli möjligt. Om det redan vid 
planeringens början upptäcks att en planerad operation inte kan utföras av 
aktuell vårdgivare måste kontakt omedelbart tas med andra vårdgivare. I 
ärendet har Karolinska Universitetssjukhuset tagit kontakt med annan 
vårdgivare först när vårdgarantin gått ut. 

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 de-
cember 2013. 

Återföring 

Sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset har inkommit med 
bifogad återföring (se bilaga 1). Av återföringen framgår att neurokirurgiska 
kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset hade svårt att uppfylla vårdga-
rantin under sommaren 2013. Detta på grund av brist på vårdplatser, be-
gränsad operationskapacitet, samt även på grund av fördröjning i utskriv-
ning från kliniken av färdigbehandlade patienter. Med anledning av detta 
fick en del patienter vänta mer än tre månader på operation. Sjukhuset av-
ser att vidta bland annat följande förbättringsåtgärder; utökad operations-
kapacitet, utöka antalet intensivvårds- och rehabiliteringsplatser, samt att 
se över samarbetet mellan sjukhusets och Hälso- och sjukvårdsförvaltning-
ens vårdgarantikansli. De kommer även, tillsammans med Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, utarbeta ett avlastningsavtal för intensivvården, detta för 
att optimera utnyttjandet av operationskapaciteten. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har inkommit med bifogad återföring (se 
bilaga 2). Av återföringen framgår att HSF:s vårdgarantikansli, tillsammans 
med Vårdgaranti Karolinska, kommer att se över och utveckla samarbetet. 
Detta kommer att ske genom regelbundna träffar ett antal gånger per år. 
Vårdgaranti Karolinska kommer att ta hjälp av HSF:s vårdgarantikansli i 



 

 
Patientnämndens förvaltning  Telefon 08-690 67 00 E-post registrator@pan.sll.se 
Box 17535, 118 91 Stockholm Fax 08-690 67 18 www.patientnamndenstockholm.se 
Hornsgatan 15 

enskilda ärenden då risk finns att vård inte kan erbjudas inom vårdgaran-
tins ram. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen finner de förslag till åtgärder som redovisats i återföringarna 
vara relevanta och har möjlighet att bidra till att patienter ska kunna få vård 
inom vårdgarantins gränser.  

Det utvecklade samarbetet mellan vårdgarantikanslierna förväntas vara till 
fördel både för patienter och för sjukhuset.  

 

Konsekvenser för patientsäkerhet 

Om alla patienter får vård inom vårdgarantin förväntas detta bidra till att 
förbättra patientsäkerheten. 

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 

Om alla patienter får vård inom vårdgarantin förväntas detta bidra till en 
mer jämställd och jämlik vård. 

Miljökonsekvenser 

Om vårdgarantin följs förväntas det medföra positiva konsekvenser för mil-
jön i och med att patienter inte behöver resa till annan ort för att få vård.  

 

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till Sty-
relsen för Karolinska Universitetssjukhuset samt till Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till anmälaren. 

 

Staffan Blom  
Förvaltningschef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Återföring Karolinska Universitetssjukhuset 
2. Återföring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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