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Operationsköerna i Västsve-
rige kan ibland vara årslånga.
Men nästan alla patienter skulle
kunna få hjälp inom tre måna-
der – om de bara ville låta sig
opereras vid något annat sjuk-
hus.

Den slutsatsen drar utredar-
na på Kommunalförbundet
Västra Götaland efter att ha
granskat kösituationen i regio-
nen, som förutom det nya stor-
länet även omfattar sjukvården
i Hallands län.

De enda undantagen gäller köerna
till operation av fetma och av knäleder.
Där är kapaciteten för låg för att kunna
hjälpa alla inom tre månader.

– Alla patienter skall informeras av
sin läkare om möjligheten att bli opere-
rad vid något annat västsvenskt sjuk-
hus, men detta sker sällan utan att pati-
enten särskilt ber om det, säger hälso-
och sjukvårdsdirektör Kaj Möllefors.

Den senaste kömätningen, från må-
nadsskiftet april/maj, visar tydligt att
det i första hand är pengarna, det vill

säga politikernas prioriteringar, som be-
stämmer hur vårdköerna utvecklas.

Sådana operationer som på senare
tid har fått extra pengar – grå starr, höft-
och knäleder samt hjärtoperationer – vi-
sar nu upp krympande köer.

Det motsatta gäller operationsverk-
samhet som det inte har satsats extra på,
exempelvis gallsten.

Kaj Möllefors betonar dock att det
inte alltid hjälper med mer pengar. Inom
till exempel ögonkirurgin börjar bristen
på utbildad personal bli en begränsande
faktor.

Onödigt köande
Kommunalförbundet har också gjort

en specialgranskning av fem långa ope-
rationsköer vid lika många västsvenska
sjukhus. 

Granskningen visar bland annat att
det inte alltid är brist på pengar eller
personal som orsakar kön; det kan ock-
så bero på medicinsk praxis, köpolicy
och på att klinikerna helt enkelt priori-
terar andra saker.

Det visar sig också att det kan finnas
en hel del luft i köerna. När Mölndal
sjukhus ringde runt för att erbjuda sina
köande patienter med grå starr en ope-

ration vid en annan klinik så fick man
ringa 600 personer för att få 475 att
tacka ja.

Resterande 125 avstod alltså, bland
annat för att de ville opereras av den lä-
kare som de redan haft kontakt med.

Kaj Möllefors tycker att de långa
operationsköerna ofta på ett felaktigt
sätt används som slagträ i debatten.

– Det är viktigt att inte bara se på
väntetiden utan också på hur många pa-
tienter kön innehåller. Det skulle ofta gå
att få bort en operationskö helt med en
ganska måttlig ökning av operations-
takten, påpekar han.

Björn Forsman/TT

Operationsköer kan 
kortas i Västsverige

Kommun vägrar
betala sjukhusvård
Norrköpings kommun är

först i landet med att vägra be-
tala sjukhusräkningar för per-
soner som går på socialbidrag.
Kommunen anser att landsting-
en istället bör stå för kostnader-
na. Det uppger Sveriges Radios
»Efter tolv».

Det handlar om sjukhusavgiften som
man får betala för vård på sjukhus i ett
eller flera dygn. Tidigare drogs sjuk-
husavgiften från sjukpenningen som
betalades ut av försäkringskassan. Kas-
san kunde då se om en person gick på
socialbidrag och då ströks avgiften.

Men sedan 1 januari i år gäller nya
regler. Nu ska alla oavsett inkomst beta-
la full sjukhusavgift. När det gäller per-
soner med socialbidrag skickar lands-
tingen räkningarna till kommunens so-
cialtjänst. Och kommunerna betalar,
med undantag för Norrköping.

– Landstinget ska inte vältra över

kostnaden på oss, säger Lars Karlsson,
socialdirektör i Norrköping.

Landstinget å sin sida vill inte heller
stå för de här kostnaderna och anser inte
att det är deras uppgift att agera social-
tjänst.

Norrköpings kommuns vägran att
betala sjukhusavgiften har nu lett till en
tvist mellan Kommunförbundet och
Landstingsförbundet om vem som ska
betala sjukvården för de inkomstlösa
patienterna. Medan striden pågår ham-
nar patienterna i kläm, och de obetalda
räkningarna går till kronofogden som
hotar med utmätning.

Men i många fall har kronofogden
inget att hämta. Ungefär två procent av
alla sjukhusräkningar förblir obetalda
även efter första påminnelsen. När des-
sa sedan går vidare till indrivning visar
det sig att en fjärdedel av kraven ändå
får avskrivas för att personerna saknar
utmätbara tillgångar.
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Ängelholm
förlorar sitt BB
Nu står det klart att Ängel-

holms sjukhus förlorar förloss-
ningen, BB och sin status som
fullvärdigt akutsjukhus. Nyli-
gen fattade nämnden för nord-
västra Skånes sjukvårdsdistrikt
beslut om en ny sjukvårdsstruk-
tur för regionen, skriver Nord-
västra Skånes Tidningar.

Både på sjukhuset i Ängelholm och
Helsingborg ska det finnas jour dygnet
runt för att ta emot akutfall. Det ska ock-
så finnas möjlighet att lägga in akutpa-
tienter dygnet runt. Men när det gäller
kirurgi ska Ängelholm mest ha hand om
planerade allmänkirurgiska operationer
medan Helsingborg får ta hand om den
tyngre kirurgin och en stor del av akut-
kirurgin.

BB, förlossningen och en stor del av
kvinnosjukvården koncentreras till
Helsingborg. Eftersom kvinnorna i
Landskrona numera ska förlösas i Lund
finns det ledig plats på förlossningen i
Helsingborg. Därför flyttas BB och för-
lossning från Ängelholm till Helsing-
borg.

Trots beslutet vägrar sjukhusets för-
svarare att ge upp kampen för förloss-
ningen och akutsjukvården.

– Vi kan inte ge upp. Det är val i sep-
tember och de landstingspolitiker som
inte skött sig kan räkna ut sig själva, sä-
ger Karin Friberg i Aktionsgruppen för
Ängelholms sjukhus.
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