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Interpellation  
 
Till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud 
 

Inställda operationer 
Frågan om inställda operationer har debatterats i media de senaste åren. Under sommaren 2016 gjorde 

Ekot en stor sammanställning och efter nyår har Stockholms läns landsting redovisat sina siffror som 

är en nedslående läsning. Utifrån den debatt som förts vill Vänsterpartiet få klarhet i hur många 

planerade operationer som har behövts ställas in på Region Skånes sjukhus under föregående år.  

 

Utifrån de diskussioner som förts i andra delar av landet framgår det att det finns olika anledningar till 

att operationer ställs in eller stryks. Dels har vi de operationer som stryks när du redan är inne i 

vården. Dels de operationer där du blir uppringd någon dag före för att nås av budskapet att 

operationen ställs in. Vi har även de operationer där patienten sövs men väcks utan att åtgärden är 

utförd. Att ställa in en planerad operation i sista stund är för patienten ett hårt slag och ett stort 

misslyckande för vården och innebär ett lidande för patienten. 

  

Det finns mycket forskning och kartläggningar som visar hur den svenska vården trots goda resultat är 

ojämlik utifrån t ex socioekonomi/klass, kön och etnicitet. I ett läge där vården är oerhört hårt 

ansträngd med hundratals stängda vårdplatser, höga sjukskrivningstal och bristyrken blir det relevant 

att se i vilken omfattning detta resulterar i inställda operationer, men också om de inställda 

operationerna drabbar olika beroende på vem man är. Vi ser en risk att denna snedvridning av resurser 

förvärras i ett ansträngt läge, varför vi vill ha fram underlag. Vi efterlyser bland annat en 

könsuppdelad redovisning av inställda operationer för att kunna se hur resursbristen slår och vad 

politiken kan göra för att åtgärda detta. 

 

När 2016 nu är tillända skulle vi vilja få en redovisning av hur situationen ser ut och vi önskar få svar 

på hur många operationer som ställdes in under hela året 2016 och då uppdelat på antalet kvinnor och 

män samt hur många barn som fick sina operationer inställda. 

 

Mina frågor till Anna-Lena Hogerud är därför:  

 Hur många operationer ställdes in på sjukhus i Region Skåne 2016 och jämfört med år 2015? 

 Hur många av dessa ställdes in på grund av personalbrist eller vårdplatsbrist? 

 Hur många av dessa hann bli sövda och väckas utan att operationen utfördes? 

 Vilka åtgärder har regionen och sjukhusen vidtagit för att motverka att operationer ställs in i 

framtiden? 

 
För Vänsterpartiet, 170303 

 
Sara Svensson  


