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Svar på interpellation 2017:35 av Catarina Wahlgren (V) om
inställda operationer som drabbar barn

Jag har fått följande frågor från Catarina Wahlgren (V) angående inställda operationer som drabbar barn. Som
svar vill jag anföra följande:
1. Hur är det möjligt att inte barnsjukvården prioriteras mer då ni lovat detta otaliga gånger?
2. Kan du lova nollvision mot inställda operationer för barn? Från när kommer inga operationer för
barn ställas in p.g.a. personalbrist och platsbrist?

Först vill jag understryka att inställda operationer för barn är något vi ser allvarligt på. Antalet
operationer som ställs in med anledning av vårdplats och personalbrist bör givetvis i största
möjliga mån undvikas. Detta blir extra viktigt när det gäller barn. Att förberedas för operation
med allt vad det innebär är påfrestande, det gäller både rent praktiska saker som matfasta,
speciella hygienrutiner och premedicinering, men också den psykiska pålagringen är
påfrestande för ett barn.
Verksamheten på länets akutsjukhus innehåller både elektiv och akut verksamhet, och det akuta
flödet behöver vid toppar prioriteras. Resurser måste finnas för subakuta och akuta operationer.
Den elektiva operationsverksamheten måste också fungera med rimliga väntetider och minsta
möjliga inställda operationer. Inställda operationer är också något som medför onödig
resursåtgång för verksamheten. Cirka 50 procent av operationerna på Karolinska 2016-2017 har
ställts in på grund av akut sjukdom hos patienten(cirka 25-30 procent av dem beror på
infektion), att patientens behov förändras eller att patienten uteblir.
Cirka 20-25 procent har fått förändrad operationstid eller strukits på grund av vårdplatsbrist,
personalbrist eller att operationsresurser ej finns tillgängliga. Förändrad operationstid
innebär annan tid samma dag, att strykas innebär att man får operationstid annan dag.
Och resterande 20-25 procent har fått förändrad operationstid eller strukits på grund av att det
akuta inflödet prioriteras eller att operationen ej ryms inom tidsschemat.
Åtgärder inkluderar effektivare arbetssätt, nyttjande av operationssalar och kringresurser samt
att förbättra personaltillgången.
På Karolinska Universitetssjukhuset har en handlingsplan tagits fram på begäran av
landstingsdirektören för att förbättra den totala tillgängligheten på sjukhuset, till behandling
och operationsmöjligheter. Dessa åtgärder stödjs och följs nogsamt gemensamt av
landstingsdirektören tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, landstingsstyrelsens
förvaltning och Karolinska Universitetssjukhuset. Cirka 250 operationer inklusive dagkirurgi
styrs om till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Reaktivering av dagkirurgisk enhet i
Q-huset (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) planeras till och med kvartal 1 2018, vilket kommer att
frigöra kapacitet på Nya Karolinska.
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I Karolinska Universitetssjukhusets arbete ingår också att upphandla operationsresurser för att
öka kapaciteten för elektiva operationer samt att prioritera de ensamutförararuppdrag som
Karolinska Universitetssjukhuset har. Det sker bland annat i samverkan med andra akutsjukhus
kring operationsresurser. Under en övergångsperiod kan även länsövergripande samarbete vara
aktuellt för somliga patienter. T.ex. har en överenskommelse ingåtts med Uppsala Akademiska
sjukhus om att överta 30 slutenvårdsoperationer under hösten 2017, dvs ungefär 2 operationer
per vecka.
Utöver detta har uppdragen på två av de övriga akutsjukhusen utökas för att i ökad uträckning
ta hand om barnmedicin och -kirurgi. Södersjukhuset har nyligen fått ett barnkirurgiskt
uppdrag, som är under utveckling. Enligt beslut år 2017 ska även Danderyds sjukhus få ett
barnuppdrag som är under utredning, som på längre sikt kan ta hand om en del av behovet inom
barnsjukvården.
Upphandling av extern kapacitet på 130 operationer (retentio testis och fimosis) har skett inom
ramen för den första upphandlingen (barnurologi). Eventuellt kan tilläggsupphandling om
ytterligare ca 100 operationer (barnurologi och barnkirurgi) bli aktuellt.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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