
Väntetider och vårdköer inom specialistvården

Så möter vi de uppskjutna 
vårdbehoven

Privata vårdgivare kan och vill vara regionens partners i 
arbetet för att ge patienter den vård de behöver.



Övergripande summering - april 2021

April 2021:

• Totalt antal väntande inom specialistvården:
• Totalt väntar ~551 000 patienter inom specialistvården på första kontakt, undersökning eller på operation/åtgärd. ~182 000 av

dessa patienter har väntat längre än vårdgarantin utlovar.

• Väntande på operation: 
• 145 000 patienter väntar på operation, varav 65 000 patienter (44 %) har väntat längre än vårdgarantins tidsramar. 

• I nio regioner har ungefär hälften av de som väntar på operation/åtgärd, väntat längre än vad vårdgarantin utlovar. I VGR har
ungefär 14 000 patienter väntat längre än vårdgarantins tidsramar och i Skåne har ungefär 11 000 patienter väntat längre än 
så.  

• De privata vårdgivarnas insatser:
• Under april genomförde privata vårdgivare 29 500 operation/åtgärder, vilket motsvarar 29% av alla operationer/åtgärder.   

Alla siffror i denna rapport bygger på data från SKR:s ”Väntetider i vården”. I vissa regioner saknas delar eller helheten av de privata 
vårdgivarna i statistiken. Arbete pågår för att säkerställa att även de privata vårdgivarna kommer in i statistiken.



Summerande texter, per slide

Bild 4-7:
I april väntar 375 000 patienter på en första kontakt med 
specialistvården. 27% har väntat längre än vårdgarantin utlovar. 

145 000 patienter väntar på operation/åtgärd. 44% har väntat längre än 
vårdgarantin utlovar. 

Det är rimligt att anta att fler och fler patienter kommer att söka vård när 
pandemin lägger sig och att det därmed finns det en risk att vi kommer 
att se större köer kommande månader. 

Bild 8:
Totalt väntar ungefär 551 000 patienter inom specialistvården, på första 
kontakt, på undersökning eller på operation/åtgärd.

Totalt har ungefär 182 000 patienter väntat längre än vårdgarantin 
utlovar.

Bild 9:
Varje region har ansvar att säkerställa att patienterna får vård inom 
vårdgarantins tidsramar. Här visar vi hur många patienter som väntar 
på operation eller annan behandling i specialistvården i respektive 
region. Här framgår också andel (procent) som har väntat längre än 
vårdgarantin. 

I nio regioner har ungefär hälften av de som väntar på 
operation/åtgärd, väntat längre än vårdgarantins tidsramar. I VGR har 
ungefär 14 000 patienter väntat längre och i Skåne har ungefär 11 
000 väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. I Stockholm är, trots 
stor covidbelastning på sjukvården, andelen patienter som väntat 
längre än vårdgarantins tidsramar betydligt lägre än i de två andra 
största regionerna.  

Bild 10:
På vissa vårdområden som ortopedi, kirurgi och ögonsjukvård där 
det i vanliga fall görs många operationer, har antalet väntande 
patienter ökat särskilt kraftigt under pandemin eftersom operationer 
har skjutits upp. Här redovisar vi väntetidssituationen på några 
vårdområden med många väntande patienter. På dessa 
vårdområden finns också ett flertal privata vårdgivare verksamma 
som kan och vill bidra i arbetet med att korta väntetiderna. Det rör sig 
till exempel om psykiatri, ögon, öron-näsa-hals, ortopedi, kirurgi, 
urologi och gynekologi.

Inom dessa vårdområden står drygt 122 000 patienter i kö, varav 
drygt 53 000 patienter har väntat mer än vårdgarantins 90 dagar. 

Till exempel står nästan 28 500 patienter i kö till ortopedi, varav drygt 
15 000 har väntat längre än vårdgarantins gränser. 



Väntetider och vårdköer – första kontakt
– specialistvården nationellt
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Första kontakt - väntande

Antal väntande Andel väntande inom 90 dagar

I april väntar 

375 000 

patienter på 

en första 

kontakt. 27% 

har väntat 

längre än 

vårdgarantin 

utlovar. 
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Antal genomförda Andel genomförda inom 90 dagar

Väntetider och vårdköer – första kontakt
– specialistvården nationellt, 
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Operation/åtgärd - väntande

Antal väntande Andel väntande inom 90 dagar

Väntetider och vårdköer – operation/åtgärd
– specialistvården nationellt
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operation/
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längre än 

vårdgarantin 

utlovar. 
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Väntetider och vårdköer – operation/åtgärd
– specialistvården nationellt

Andelen 

genomförda 

åtgärder inom 

vårdgarantins 

tidsramar är 

större än 

bland de 

väntande 

patienterna. 

Beror på  

medicinska 

prioriteringar. 



Mer än 550 000 patienter väntar på vård i specialistvården
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Status april 2021:

• Totalt väntar ~551 000 patienter inom 
specialistvården, på första kontakt, 
undersökning eller på operation/åtgärd.

• Totalt har ~182 000 patienter väntat längre än 
vårdgarantin utlovar

Alla siffror 

gäller för 

april 2021



Patienter som väntar på operation/åtgärd i 
specialistvården – analys per region
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Totalt antal väntande på operation/åtgärd, uppdelat i antal som väntat 90 dagar 
eller kortare, eller mer än 90 dagar - april 2021 – per region

Antal inom 90 dagar (april) Mer än 90 dagar (april) Alla siffror 

gäller för 

april 2021

I nio regioner har ungefär hälften av de som 

väntar på operation/åtgärd, väntat längre än 

vårdgarantins tidsramar. I VGR har ungefär 

14 000 patienter väntat längre och i Skåne 

har ungefär 11 000 väntat längre än 

vårdgarantins 90 dagar. 

Procent-

siffrorna anger 

andel (%) som 

väntat längre 

än vård-

garantin. 



Väntande patienter på operation/åtgärd, 
några utvalda områden
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Antal väntande på operation/åtgärd, inom vårdgarantin eller väntat längre

Antal inom 90 dagar Antal som väntat mer än 90 dagar

Alla siffror 

gäller för 

april 2021

Inom dessa utvalda vårdområden står 

drygt 122 000 patienter i kö, varav drygt 

53 000 patienter har väntat mer än 

vårdgarantins 90 dagar. 



VÅRDFÖRETAGARNAS 
REKOMMENDATIONER 



Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel av 
pandemin. Det är ett politiskt ansvar att se till att 
vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla 
dem som har fått sin vård uppskjuten. 

Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt 
länge på vård. Den privat drivna sjukvården kan 
och vill bidra mer. 



Vårdföretagarnas rekommendationer

Följande tre åtgärder bör snabbt genomföras

Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna
På så sätt får också fler patienter vård för pengarna. Nationella ramavtal med privata 
vårdgivare som alla regioner kan använda kan vara ett sätt att snabbt öka 
vårdkapaciteten på vårdområden där väntetiderna är långa.

Guida patienterna till vårdgivare med kortast köer
Det kräver vårdlotsar i alla regioner som aktivt guidar patienter vidare till andra kliniker 
när väntetiderna är långa. Vårdlotsarna måste också få tillgång till aktuella väntetider 
hos alla landets vårdgivare. 

Stärk patienternas rätt att söka vård i hela landet 
Idag har patienter rätt att söka öppenvård var som helst i landet. Men få känner till 
den rättigheten eller kan överblicka sina möjligheter till vård.

• Sätt igång en nationell kampanj på 1177 så att patienter vet om sin rätt att fritt söka vård 
över landet och hur vårdgarantin fungerar. 

• Vidareutveckla dessutom 1177 så att patienten där kan hitta väntetider och jämföra 
kvalitet hos alla vårdgivare, oavsett regi. 

• Gör en temporär lagändring som ger patienter rätt att, över regiongränserna, också söka 
vård som innebär att patienten behöver läggas in och ha en vårdplats på kliniken 
(slutenvård). 


