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Revisionskontoret  

Sammanfattning av granskningsrapport 
Granskning av Vård som skjutits upp med anledning av pandemin 
 

              Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen 

Uppdrag och syfte 
Revisorerna har genomfört en granskning av 
vård som skjutits upp och undanträngts med 
anledning av pandemin. Komredo AB har 
biträtt i granskningsarbetet. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om 
styrning av tillgänglighet inom hälso- och sjuk-
vården är ändamålsenlig och effektiv för att 
tillgodose befolkningens behov. 

Bakgrund 
Regionfullmäktiges inriktning är att hälso- och 
sjukvården i Region Skåne ska vara 
tillgänglig, jämlik, hälsoinriktad, person-
centrerad, säker, kunskapsbaserad och 
effektiv. Verksamheterna i Region Skåne ska 
sträva efter en sammanhållen vård som är 
anpassad efter patientens behov. Tillgänglig 
hälso- och sjukvård innebär att ingen patient 
ska behöva vänta oskäligt lång tid på den 
vårdinsats som behövs. Under 2020 har vård 
skjutits upp och undanträngts med anledning 
av vårdbehovet av patienter med covid-19. 

Resultat av granskningen 
Den samlade bedömningen är att den 
rådande styrningen av tillgänglighet inom 
hälso- och sjukvården inte är ändamålsenlig 
och effektiv för att tillgodose befolkningens 
behov. 

I granskningen framkommer bland annat att 
planeringsarbetet för återhämtning av den 
undanträngning av vård som uppstått med 
anledning av covid-19 resulterade i ett antal 
förslag, som på olika sätt syftade till att öka 
effektiviteten i vårdsystemet. Pandemins 
omfattning och långa tidsförlopp medförde 
dock stora begränsningar i den ökning av 
vårdproduktionen som planerades. En viss 
återhämtning av planerad vård påbörjades 
före sommaren 2021 men återgång till mer 
normal vårdproduktion inleddes först i 
september 2021. Den ”vårdskuld” som byggts 
upp under 2020–21 är störst inom verk-
samhetsområdena ortopedi, ögon, öron-
näsa-hals samt allmän kirurgi och avser lägre 
prioriterad vård. Inom primärvården liksom 

inom psykiatrin och barn- och ungdoms-
psykiatrin är vårdskulden totalt sett mindre. 
Utöver de kända köerna finns sannolikt 
omfattande dolda vårdbehov, som kommer 
att synliggöras under det närmaste året.  
Verksamhetsföreträdare anser att främsta 
hindret för att öka vårdproduktionen är en 
otillräcklig personalbemanning, främst vad 
gäller specialistutbildade sjuksköterskor inom 
operation och anestesi.  

Granskningen visar på flera förbättrings-
områden där främst regionstyrelsen men 
också hälso- och sjukvårdsnämnden samt 
personalnämnden fått rekommendationer:  

• Utifrån rapportens iakttagelser och 
bedömningar rekommenderas region-
styrelsen att vidta åtgärder som skapar 
förutsättningar för att verksamhets-
styrningen tydligare ska harmoniera med 
pågående strävanden mot en mer 
regiongemensam verksamhetsplanering, 
produktionsstyrning och uppföljning. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden rekom-
menderas att i samråd med 
regionstyrelsen utforma en tydligare 
strategi/åtgärdsplan för att inventera och 
åtgärda de uppskjutna vårdinsatserna 
som är kopplade till pandemin, inkludera-
nde regionövergripande produktions-
planering. 

• Regionstyrelsen och personalnämnden 
rekommenderas att vidta ytterligare 
åtgärder för att intensifiera arbetet kring 
såväl kortsiktig som långsiktig kom-
petensförsörjning, med särskilt fokus på 
de personalgrupper som visat sig vara 
kritiska för att upprätthålla vårdproduktio-
nen inom verksamhetsområden med 
bestående eller återkommande tillgänglig-
hetsproblem. 


