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Agenda

• Nuläget
– Covid
– Operation

• Utveckling

• Åtgärder
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Kommentarer

IVA och operation i regionen – omfallsplan sedan pandemiutbrottet i 
mars 2020
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- IVA-kapaciteten har varit förhöjd 
sedan mars 2020 

- IVA-kapaciteten har ökat med 
225 % i den tredje vågen – men 
nu trappar vi ner!

- Krislägesavtal på IVA i Falun 6 
april till 2 maj (undersköterskor 
och sjuksköterskor)

- Vården av smittsamma 
covidpatienter är koncentrerad till 
Falu Lasarett

- Smittsamma covidpatienter
vårdas på IVA i Falun

- I Mora vårdas icke smittsamma 
covidpatienter
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Den tredje vågen pågår och har varit den tuffaste i Dalarna men verkar 
nu ha kulminerat 
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Sjukhusvårdade covidpatienter exkl IVA under 1:a, 2:a och 3:e vågen

Sjukhusvårdade covidpatienter på IVA under 1:a, 2:a och 3:e vågen Kommentarer

- Under den tredje vågen har 
behoven av sjukhusvård varit 
större än den första och andra 
vågen

- Krislägesavtal på IVA i Falun 6 
april till 2 maj (undersköterskor och 
sjuksköterskor)

- Vården av smittsamma 
covidpatienter är koncentrerad till 
Falu Lasarett, och i Mora vårdas 
smittfria covidpatienter

- Den fjärde vågen beräknas komma 
senhösten 2021, men då betydligt 
mildare utifrån pågående 
vaccinationer – och påverkar 
förhoppningsvis inte operation 
nämnvärt 
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Kapacitet på operation och IVA i regionen under samma period och 
framåt!

VÅREN 2020
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Sedan pandemin har operationsväntelistan ökat från 4000 patienter till 
som mest ca 5500 patienter, men har nu minskat till knappt 5300
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Kommentarer

- Normal kapacitet på operation är 
67 operationslag i Falun och 32 i 
Mora

- Under pandemin har kapaciteten 
mer halverats i perioder

- Under hösten har vi kunnat hålla 
en högre kapacitet än under 
våren

- Vi satsar framåt och ökar både 
IVA-kapaciteten och 
operationsverksamheten

- Ökning från 8-10 IVA-
platser i Falun

- Ökning från 67 
operationslag i Falun till 
ca 80

- Behovet av antal 
operationslag i regionen 
är ca 115

Väntande på operation, 2019 – nu
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Vi gör hela tiden insatser för att använda våra resurser på bästa sätt - i 
det dagliga arbetet och för att skapa långsiktig hållbarhet för framtiden

Åtgärder

- Vi har utökat Op/An/IVA-klinikens budget för att möjliggöra rekrytering och utbildning av mer personal, motsvarande ytterligare ca 15 
operationslag och 2 IVA-platser per vecka – det kommer att ta flera år att nå men arbetet är påbörjat

- Vi har gjort en förenklad produktionsplan för de 4 största opererande klinikerna (Kvinnokliniken, Kirurgen, Ortopeden, ÖNH) med målet 
att ha en väntelista i balans inom 3 år – det kräver dock att produktionen ökar 5 % samt att vi köper dubbelt så mkt vård jämfört med 
2019 (utifrån pandemin har det varit svårt att arbeta med effektiviseringar)

- Vi håller precis på att sjösätta ett arbete inom operationsverksamheten i Falun, där förseningsorsaker, starttider och andra ”strul” följs 
upp veckovis i syfte att arbeta med förbättringsåtgärder – deltar gör operationsavdelningar och opererande kliniker

- Vi planerar för ett omfattade effektiviseringsarbete på operationsavdelningarna ffa i Falun – ett helhetsgrepp som innefattar allt ifrån att 
öka processfarten på operation, till arbetsväxling, starttider, salsnyttjande, sena strykningar, samverkan över länet, översyn av 
administrativa uppgifter, logistiköversyn, mm – ett uppdrag från DC Division Kirurgi till Verksamhetschefen för Op/An/IVA tillsammans 
med divisionens övriga verksamhetschefer

- Vi utökar produktionsstaben och satsar på en ny ledningsgrupp för produktion och tillgänglighet där den högsta 
tjänstemannaledningen ska arbeta strategiskt och med stöd för de operativa insatserna i linjen – med målet att ge medborgare och 
patienter mesta och bästa möjliga vård, och medarbetarna goda förutsättningar för det
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