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Summering av specialistvården 2020 - pandemin 
fortsätter och vårdskulden växer 

3

Under perioden mars till och med december 2020 har pandemin påverkat specialistvården. Jämfört med 
samma period 2019 har det genomförts ungefär 115 000 färre operationer/åtgärder inom riket, vilket 
motsvarar 23% färre operationer/ åtgärder under denna period. De områden där det har skett störst 
minskningar, sett till volymer, är inom ortopedisk vård, ögonsjukvård och kirurgisk vård. 

På grund av den fortsatta pandemin sker ingen minskning av vårdskulden, snarare fortsätter vårdskulden 
att öka.

Om vi vill arbeta bort denna vårdskuld på ett år krävs det 115 000 ytterligare operationer och andra 
åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas med detta behövs 19% kapacitetsökning i hela riket 
under 12 månader. Om kapacitetsökningen blir 5% kommer det att ta ungefär 4 år innan vårdskulden är 
åtgärdad.    

Nästan alla regioner har fått skjuta upp operationer under pandemin, men det ser olika ut för olika regioner. 
De regioner som procentuellt minskat sina volymer mest, under perioden mars till och med december, är 
Sörmland (-35%), Gävleborg (-34%) och Västernorrland (-33%). De regioner som inte har behövt dra ner så 
mycket på operationerna är Gotland (ingen volymminskning), Uppsala (-7%) och Västerbotten (-8%).



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Riket.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Riket.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Riket. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts ~115 000 färre 

operationer/åtgärder inom riket (23% 

färre operationer/ åtgärder).  



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden? 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 11 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 3 månader

10 procent högre kapacitet 1 år och 10 månader

5 procent högre kapacitet 3 år och 9 månader

Not: För att arbeta bort vårdskulden enligt ovan krävs att kapacitetsökningen sker inom hela 

specialistvården (dvs både regionernas sjukhus och privata vårdgivare) under hela perioden. 

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till ~115 000 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså ~115 000 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att 
lyckas med detta behövs 19% kapacitetsökning i hela riket under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



Data mars-dec 2020

Procent färre operationer 

under mars-dec 2020, 

jämfört med mars-dec 2019

Vårdskuld fram till och med 

dec 2020 (antal 

operationer/åtgärder)

Estimerad extra kapacitet som krävs för att 

arbeta bort vårdskulden på 12 månader:

Region Stockholm* -28% 26 707 23%

Region Uppsala -7% 948 6%

Region Sörmland -35% 3 993 29%

Region Östergötland -22% 3 833 17%

Region Jönköpings län -24% 4 207 20%

Region Kronoberg -18% 2 287 14%

Region Kalmar län -21% 2 888 17%

Region Blekinge -11% 1 497 10%

Region Skåne -18% 11 898 14%

Region Halland -19% 4 517 16%

Västra Götalandsregionen -24% 20 629 19%

Region Värmland -29% 5 854 24%

Region Örebro län -22% 4 050 19%

Region Västmanland -19% 3 316 16%

Region Dalarna -23% 4 449 19%

Region Gävleborg -34% 4 669 28%

Region Västernorrland -33% 3 253 26%

Region Västerbotten -8% 1 529 7%

Region Norrbotten -30% 3 279 25%

*Data från Region Stockholm

För Jämtland Härjedalen har vi inte kunnat kvalitetssäkra data.

Region Gotland: Ingen vårdskuld. 

Summering alla regioner
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Källa: SKR’s register Väntetider i vården.

Tabellen till höger visar:

• Procent färre operationer under pandemin

• Vårdskuld (antal färre operationer jämfört med 2019)

• Estimerad extra kapacitet som krävs för att arbeta bort 
vårdskulden på 12 månader



Region  Medel för uppskjuten vård (SEK)

Stockholm 920 415 219

Uppsala 148 474 249

Södermanland 115 187 665

Östergötland 180 324 712

Jönköping 140 840 913

Kronoberg 78 023 364

Kalmar 95 126 951

Gotland 23 115 909

Blekinge 61 920 992

Skåne 533 616 009

Halland 129 154 658

Västra Götaland 668 456 228

Värmland 109 440 472

Örebro 118 081 224

Västmanland 106 840 340

Dalarna 111 554 146

Gävleborg 111 375 067

Västernorrland 95 113 384

Jämtland-Härjedalen 50 660 339

Västerbotten 105 284 834

Norrbotten 96 993 325

Summa 4 000 000 000

Statliga tillskott för att möta vårdskulden och öka 
tillgängligheten i sjukvården
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Fyra miljarder i tillskott från staten

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut 4 miljarder 

kronor till regionerna. Av de totala medlen får 2 miljarder kronor användas till 

enbart covid-19-relaterad vård fram till och med den 30 juni 2021, men 

medlen kan vid behov också användas till uppskjuten vård. Resterande medel 

ska användas till uppskjuten vård under 2021.

Tre miljarder via överenskommelse mellan staten och SKR

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, som 

omfattar 2 967 miljoner kronor. Dessa medel fördelas enligt nedan till 

regionerna:

1 478,5 miljoner kr betalas ut till regionerna i två omgångar. Dels 739 

miljoner kronor utifrån folkmängd i början av 2021 och dels 739 

miljoner kronor i samband med att regionerna inkommer med 

regionala handlingsplaner senast den 31 mars 2021. Av medlen 

öronmärks 190 miljoner kronor för tillgänglighetsinsatser inom barn-

och ungdomspsykiatrin.

1 478,5 miljoner kr betalas ut baserat på regionernas uppfyllnadsgrad 

av prestationskrav och invånarantal med start den 1 juli 2021. Även av 

dessa medel öronmärks 190 miljoner kronor som prestationsbaserade 

medel avseende barn- och ungdomspsykiatrin.

. 



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
SUMMERING AV 2020 PER 
REGION

SUMMERING AV 2020



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
STOCKHOLM

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Stockholm.
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Specialistvård. Källa: Region Stockholm

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Stockholm.
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Specialistvård. Källa: Region Stockholm

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Stockholm. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: Region Stockholm

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts ~26 700 färre 

operationer/åtgärder inom regionen (28% 

färre operationer/ åtgärder). 



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Stockholm. 
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Estimeringar baserat på data från Region Stockholm

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 1 år och 2 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 6 månader

10 procent högre kapacitet 2 år och 3 månader

5 procent högre kapacitet 4 år och 6 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till ~26 700 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså ~26 700 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att 
lyckas med detta behövs 22% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
UPPSALA

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Uppsala.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Uppsala.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Uppsala. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 948 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  (7% 

färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Uppsala. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 4 månader

15 procent högre kapacitet 5 månader

10 procent högre kapacitet 7 månader

5 procent högre kapacitet 1 år och 2 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 948 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna vårdskuld 
på ett år krävs det alltså 948 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas med detta 
behövs 6% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
SÖRMLAND

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Sörmland.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Sörmland.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Sörmland. 

24

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 3 993 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(35% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Sörmland. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 1 år och 5 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 11 månader

10 procent högre kapacitet 2 år och 11 månader

5 procent högre kapacitet 5 år och 9 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 3 993 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 3 993 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 29% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
ÖSTERGÖTLAND

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Östergötland.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Östergötland.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.

Not: Data saknas för november och 
december 2020 för Borttagande av 
livmoder.



Vårdskulden inom specialistvården. Östergötland. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 3 833 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(22% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Östergötland. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 10 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 2 månader

10 procent högre kapacitet 1 år och 9 månader

5 procent högre kapacitet 3 år och 5 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 3 833 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 3 833 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 17% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
JÖNKÖPING

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Jönköping.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Jönköping.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Jönköping. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 4 207 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(24% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Jönköping.
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 1 år 

15 procent högre kapacitet 1 år och 4 månader

10 procent högre kapacitet 2 år  

5 procent högre kapacitet 4 år  

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 4 207 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 4 207 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 20% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
KRONOBERG

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Kronoberg.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Kronoberg.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Kronoberg. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 2 287 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(18% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Kronoberg. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 9 månader

15 procent högre kapacitet 11 månader

10 procent högre kapacitet 1 år och 5 månader

5 procent högre kapacitet 2 år och 10 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 2 287 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 2 287 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 14% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
KALMAR

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Kalmar.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Kalmar.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Kalmar. 

44

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 2 888 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(21% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Kalmar.

45

Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 10 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 2 månader

10 procent högre kapacitet 1 år och 9 månader

5 procent högre kapacitet 3 år och 5 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 2 888 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 2 888 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 17% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
BLEKINGE

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Blekinge.

47

Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Blekinge.

48

Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Blekinge. 

49

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 1 497 färre 

operationer/åtgärder inom regionen (11% 

färre operationer/ åtgärder).   



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Blekinge. 

50

Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 6 månader

15 procent högre kapacitet 8 månader

10 procent högre kapacitet 1 år 

5 procent högre kapacitet 1 år och 11 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 1 497 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 1 497 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 10% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
SKÅNE

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Skåne.

52

Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Skåne.

53

Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Skåne. 

54

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 11 898 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(18% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Skåne. 

55

Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 9 månader

15 procent högre kapacitet 1 år 

10 procent högre kapacitet 1 år och 5 månader

5 procent högre kapacitet 2 år och 11 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 11 898 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 11 898 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 15% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
HALLAND

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Halland.

57

Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Halland.

58

Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Halland. 

59

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 4 517 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(19% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Halland. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 9 månader

15 procent högre kapacitet 1 år  

10 procent högre kapacitet 1 år och 7 månader

5 procent högre kapacitet 3 år och 1 månad

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 4 517 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 4 517 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 15% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
VGR

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. VGR.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. VGR.

63

Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. VGR. 

64

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 20 629 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(24% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för VGR. 

65

Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 1 år  

15 procent högre kapacitet 1 år och 3 månader

10 procent högre kapacitet 1 år och 11 månader

5 procent högre kapacitet 3 år och 10 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 20 629 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 20 629 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att 
lyckas med detta behövs 19% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
VÄRMLAND

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Värmland.

67

Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Värmland.

68

Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Värmland. 

69

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 5 854 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(29% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Värmland. 

70

Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 1 år och 2 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 7 månader

10 procent högre kapacitet 2 år och 4 månader

5 procent högre kapacitet 4 år och 9 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 5 854 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 5 854 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 24% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
ÖREBRO

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Örebro.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Örebro.

73

Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Örebro. 

74

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 4 050 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(22% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Örebro. 

75

Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 11 månader 

15 procent högre kapacitet 1 år och 3 månader

10 procent högre kapacitet 1 år och 10 månader

5 procent högre kapacitet 3 år och 8 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 4 050 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 4 050 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 18% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
VÄSTMANLAND

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Västmanland.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Västmanland.

78

Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Västmanland. 

79

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 3 316 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(19% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Västmanland. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 10 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 1 månad

10 procent högre kapacitet 1 år och 7 månader

5 procent högre kapacitet 3 år och 2 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 3 316 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 3 316 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 16% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
DALARNA

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Dalarna.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars –
dec 2020 jämfört med samma period 2019. Dalarna.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror 

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Dalarna. 

84

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 4 449 färre 

operationer/åtgärder inom regionen (23% 

färre operationer/ åtgärder). 

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Dalarna. 

85

Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning inom regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 11 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 3 månader

10 procent högre kapacitet 1 år och 10 månader

5 procent högre kapacitet 3 år och 9 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 4 449 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 4 449 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 19% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
GÄVLEBORG 

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Gävleborg.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Gävleborg.

88

Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Gävleborg. 

89

Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 4 669 färre 

operationer/åtgärder inom regionen (34% 

färre operationer/ åtgärder).   

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Gävleborg. 

90

Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 1 år och 5 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 10 månader

10 procent högre kapacitet 2 år och 9 månader

5 procent högre kapacitet 5 år och 6 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 4 669 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 4 669 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 28% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
VÄSTERNORRLAND 

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Västernorrland.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Västernorrland.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Västernorrland. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 3 253 färre 

operationer/åtgärder inom regionen (33% 

färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Västernorrland. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 1 år och 4 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 9 månader

10 procent högre kapacitet 2 år och 7 månader

5 procent högre kapacitet 5 år och 3 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 3 253 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 3 253 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 26% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
VÄSTERBOTTEN

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Västerbotten.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Västerbotten.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.

Not: Data saknas för december 2020 för 
Höftprotesoperationer



Vårdskulden inom specialistvården. Västerbotten. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 1 529 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  (8% 

färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Västerbotten. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 4 månader

15 procent högre kapacitet 5 månader

10 procent högre kapacitet 8 månader

5 procent högre kapacitet 1 år och 4 månader

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 1 529 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 1 529 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 7% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN 
SPECIALISERAD VÅRD  -
NORRBOTTEN 

SUMMERING AV 2020



Antal operationer/åtgärder per månad mars - dec 
2019 och samma period 2020. Norrbotten.
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Specialistvård. Källa: SKR Väntetider i vården

2019

2020

På grund av den fortsatta 

pandemin är 

operationsvolymerna lägre 

även under hösten 2020 

jämfört med året innan.



Antal och andel färre operationer/åtgärder, mars – dec 
2020 jämfört med samma period 2019. Norrbotten.
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Specialistvård. Källa: SKR Vården i siffror

Stapeln visar hur många färre 
operationer/åtgärder som har 
genomförts under mars-dec 2020, 
jämfört med samma period 2019. 

Procentsiffran visar minskningen i 
procent.



Vårdskulden inom specialistvården. Norrbotten. 
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Operationer/åtgärder inom specialistvården. Källa: SKR Väntetider i vården.

Den gröna färgen visar verkliga volymer per 
månad för mars-dec 2020. 

Kommentar:

Under perioden mars-dec 2020 har 

pandemin påverkat specialistvården. 

Jämfört med samma period 2019 har det 

genomförts 3 279 färre 

operationer/åtgärder inom regionen  

(30% färre operationer/ åtgärder).    

Den mörka färgen illustrerar vårdskulden, 
mätt som differensen i antal 
operationer/åtgärder under mars –
december 2020 jämfört med samma period 
2019.



Hur mycket extra kapacitet behövs för att arbeta 
bort vårdskulden för Norrbotten. 
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Estimeringar baserat på data från SKR’s register Väntetider i vården.

Kapacitetsökning i regionen: Tid för att arbeta bort nuvarande vårdskuld

20 procent högre kapacitet 1 år och 3 månader

15 procent högre kapacitet 1 år och 8 månader

10 procent högre kapacitet 2 år och 6 månader

5 procent högre kapacitet 5 år  

Vårdskulden p g a pandemin inom specialistvården beräknas till 3 279 operationer/åtgärder. Om vi vill arbeta bort denna 
vårdskuld på ett år krävs det alltså 3 279 ytterligare operationer och andra åtgärder, utöver den normala volymen. För att lyckas 
med detta behövs 25% kapacitetsökning i regionen under 12 månader.

Exempel på tid det tar att arbeta bort nuvarande vårdskuld med olika nivåer av kapacitetshöjningar:



VÅRDSKULDEN – HUR HAR VI 
RÄKNAT?

SUMMERING AV 2020



Vårdskulden - hur har vi räknat?
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Utifrån data från SKR:s Vården i siffror, Väntetidsregistret,  har vi jämfört antalet genomförda operationer 
och andra åtgärder under 2019 med 2020. 

I denna rapport belyser vi månaderna mars till och med december, då pandemins effekter har påverkat 
specialistvården.   

Pandemin fortsätter att påverka sjukvården och vi ser att olika regioner drabbas och har drabbats olika. I 
denna rapport har vi uppskattat vilken extra kapacitet som respektive region behöver addera för att arbeta 
bort vårdskulden inom 12 månader och det blir tydligt att olika regioner har olika utmaningar. 

Not: För regionerna Östergötland och Västerbotten har det saknats data för enstaka operationsområden 
enstaka månader. I dessa fall har ingen jämförelse skett med motsvarande månad 2019. Detta har endast 
en mycket liten påverkan på helhetsbilden för dessa regioner.  




