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Människor reser gärna längre för att få bra vård
Fyra av fem personer i södra Sverige tycker att det är bra att vissa operationer endast görs
på enstaka sjukhus. Det framgår av en stor undersökning som är gjord med invånare i
Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.
– Undersökningen visar att människor är beredda att resa längre om det är bra för kvaliteten på
den vård de får, säger Rita Jedlert, direktör vid Södra regionvårdsnämndens kansli.
I undersökningen som gjordes i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Blekinge, Halland,
Kronoberg och Skåne, har invånare fått svara på frågor om samarbete inom vården.
Undersökningen visar att tre av fyra personer tycker att man bör samarbeta när det gäller
operationer och behandlingar som man behöver genomgå sällan i livet. Nästan lika många (71
procent) vill se samarbete när man som patient behöver träffa personal med specialistkunskaper.
Framtida utmaningar
Bakgrunden till undersökningen är arbetet med att utveckla samarbetet i södra Sverige för att
skapa bättre vård för patienterna. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar framöver.
Befolkningen blir äldre och vi får allt bättre behandlingsmetoder, men resurserna ökar inte i
samma utsträckning som behoven. Dessutom råder brist på vissa yrkesgrupper.
– Det är viktigt att vi hjälps åt sjukhusen emellan för att skapa en god och jämlik vård. Alla har
rätt att, utifrån sina behov, få tillgång till samma vård oavsett var man bor, säger Rita Jedlert.
Varannan medborgare har förtroende för sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen. Men lika många
upplever att vård inte ges på lika villkor. Knappt en av tio tror att sjukvårdens resurser är
tillräckliga för att möta medborgarnas behov. Trots det anser fyra av fem att bästa tänkbara vård
alltid ska erbjudas, oavsett kostnad. Det kommer givetvis att bli en stor utmaning framöver och
det är ytterligare ett tungt argument för ett utökat samarbete landsting och regioner emellan.
Fakta om undersökningen
Över sextusen invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne harsvarat på frågor i
undersökningen som genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer. Svarsfrekvensen var 74
procent.
Läs mer om samarbetet och resultatet från undersökningen på webbplatsen
sodrasjukvardsregionen.se – under rubriken Samarbete för bättre vård.
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Fakta - Samarbete för bättre vård
Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner. Sedan 2016 har vårdgivarna i Södra sjukvårdsregionen,
Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, arbetat för att utveckla samarbetet kring den somatiska
vården.
I april 2018 beslutade Södra Regionvårdsnämnden att permanenta och bredda samarbetet.
Samarbetet kan exempelvis handla om hur vården för specifika diagnosgrupper ska fungera, vilka
ingrepp och behandlingar som ska göras var, och hur man kan samarbeta runt olika moment i en
vårdkedja. Det kan också handla om att utveckla samarbetet kring tillgänglighet, kompetensförsörjning och villkor för medarbetarna vid arbete hos annan huvudman.
Målet är att kunna erbjuda en jämlik och likvärdig vård med hög kvalitet, med andra ord bättre
vård för patienten. Att hitta långsiktiga och ekonomiskt hållbara lösningar samt att säkra
kompetensförsörjningen är andra viktiga mål.

