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Sammanfattning

Ekonomi

Prognos 5 mkr, varav vårdval hörselutprovning 1 mkr. Vakanser, brist på köp av läkartjänster och lägre kostnader för ehälsoarbete är
de främsta anledningarna till överskottet. Patientavgift för alla bedömningsbesök fr om 1 maj påverkar vårdvalets prognos.

Medarbetare

Färre än budget. Fler än föregående år pga nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne samt tillsatta vakanser. Fortsatt svårt att bemanna vissa
tjänster. Sjukfrånvaron fortsatt hög men minskat ackumulerat mars.

Tillgänglighet

Tillgängligheten är excellent inom alla områden.

Produktion

Fortsatt högt inflöde av patienter med autism men ingen ökning längre. Produktivitet och produktion har minskat, bl a med anledning
av flera nyanställda som inte når inte upp i full produktion.

Kvalite

Måluppfyllelsen inom förvaltningens fem målområden; tillgänglighet, kvalitet, nytta, attraktiv arbetsgivare samt ekonomi i balans är
god.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område
Totalt resultat (mkr) motpart 1-3

Utfall

Budget

diff.

Budget18 Prognos18

Resultat (mkr) motpart 1-4
Ha bi l i teri ng i nkl s ta b

-5,2
-3,4

-12,9
-12,9

7,7
9,5

0,0
0,0

5,0
4,4

Hjä l pmedel exkl ny org o vå rdva l
Ny hjä l pmedel s orga ni s a ti on

-2,2
-0,6

0,0
0,0

-2,2
-0,6

0,0
0,0

0,0
-0,4

1,0

0,0

1,0

0,0

1,0

Vå rdva l Hörs el reha bi l i teri ng

Resultaträkning (mkr)

Totalt uppgick resultatet för perioden till -5,2 mkr. Ackumulerad budget uppgick
till -12,9 mkr, vilket innebär ett resultat som är 7,7 mkr bättre än budget.
Ekonomin redovisas i två delar där kärnverksamhet skiljs från vårdval
hörselrehabilitering. Kärnverksamheten visade underskott på 6,2 mkr,
motsvarande 7,7 mkr bättre än budget, varav underskott på 2,2 mkr utgjordes
av division Hjälpmedel. Resultatet för vårdval hörselrehabilitering visade ett
överskott på 1 mkr.

Bruttokostnadsutveckling 2018
Totalt Habilitering och hjälpm edel
Vårdvalet Hörselutprovning
Exkl Vårdval

10,4%

27,3 m kr

3,2%

0,9 mkr

11,3%

26,4 mkr

varav
Personalkostnader

3,1%

4,3 mkr

Jäm förelsestörande poster
Speciallivsmedel

10,9 mkr

Handikappbidrag

6,8 mkr

Justerad bruttokostnad exkl vårdval
3,7%
8,8 m kr
Intäkterna, exklusive regionbidraget, understiger budget med 11,4 mkr.
Avvikelsen beror till största delen på lägre bidrag från HSN för nutrition.
Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan. Högre intäkter för patientavgifter Bruttokostnadsutvecklingen för förvaltningen uppgick till 10,4 %. Motsvarande
värde för verksamheten exklusive vårdvalet var 11,3 %, medan budget medgav
avser egenavgifterna för nutrition som är högre än budgeterat.
19,6 %. Den största delen av kostnadsökningen utgjordes av personalkostnader
vilka uppgick till 3,1 %. Hyreskostnaderna ökade med 4,7 % eller 0,9 mkr, med
Personalkostnaderna är lägre än budget beroende på sjukskrivningar,
anledning av en högre hyresnivå. Justerat för jämförselsestörande poster uppgick
svårigheter att tillsätta vakanta tjänster samt vakanser innan nyrekryteringar.
kostnadsutvecklingen till 3,7 %. Dessa poster utgörs av speciallivsmedel där
Övriga personalkostnader understiger budget pga ännu ej genomförda
kostnaderna togs över av förvaltningen from oktober 2017 samt handikappbidrag
utbildningar.
som 2017 betalades ut i mars resp juni men som 2018 betalas ut till största del i
Kostnader för material och tjänster är lägre än budget till följd av lägre kostnader april.
för nutrition då förskrivningar fortfarande ligger kvar mot apoteken.

Övriga kostnader når ej upp till budgeterat värde med anledning av att medel
avsatt för effektiviseringsarbete och ehälsoutveckling inte startats upp i full
skala.

Prognos
Helårsprognosen för förvaltningen är 5 mkr, varav vårdval hörselrehabilitering
förväntas nå ett överskott om 1 mkr. Ingen prognosjustering har gjort jämfört
med föregående prognos. Orsakerna till det förväntade överskottet är till viss del
vakanta tjänster vilka förväntas vara svåra att bemanna även framöver.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög och bidrar också till lägre personalkostnader.
Dessutom kommer inte tjänsteköp av läkartjänster vara möjliga att göra i önskad
omfattning då sjukhusen har svårt att erbjuda dessa tjänster. Satsningar inom
eHälsa och effektiviseringsarbete kommer inte att få helårseffekt och förväntas
därför kosta mindre än budgeterat. Inom vårdvalet kommer alla
bedömningsbesök att generera en patientavgift fr o m 1 maj, oavsett om
patienten är ny eller inte. Tidigare har endast helt nya patienter fått betala
denna avgift. Det ger lägre kostnader för vårdvalet. Andelen rekvisitioner ökar
och förväntas nu nå upp till 30 % att jämföra med tidigare 20 %. Det påverkar
när i tiden kostnaden för hörapparaten uppstår. Rekvisitioner innebär att
kostnaden skjuts något framåt i tiden. Ansvaret för området
speciallivsmedel/nutrition, togs över från HSN i oktober 2017. Intäkterna
avseende egenavgifter når över budgeterade nivåer motsvarande 6,5 mkr.
Kostnaderna för speciallivsmedel når inte upp till budgeterad nivå med
anledning av att det fortfarande ligger kvar förskrivningar mot apoteken.
Kostnaderna förväntas bli 11 mkr lägre än budget. Ersättningen från HSN för
detta uppdrag prognosticeras därmed bli 23,5 mkr lägre än budget.

Åtgärder för ekonomi i balans
Förvaltningens ekonomi är i balans. En effektivisering av verksamheten sker
kontinuerligt för att möta det ökade inflödet av patienter och för att kunna utföra
ålagt uppdrag. Det pågår kontinuerligt arbete med förenklad administration och
att använda kompetens på rätt sätt. Flera satsningar görs inom ramen för olika
ehälsoprojekt. Förvaltningen arbetar också aktivt med att minska antalet
uteblivna besök. Detta för att kunna nyttja resurserna mer optimalt och minska
kvalitetsbristkostnader. Serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken utförts av
privata entreprenörer, har fr om februari återtagits till fullo i egen regi.
Målsättningen är en kostnadsreducering, då dessa kostnader varit alltför stigande
under senare år.
Uppbyggnad av ny hjälpmedelsorganisation som matchar det nya utökade
uppdraget för hela Hjälpmedel Skåne pågår. Förvaltningen övertar succesivt
ansvaret för olika hjälpmedelsområden, bla med syfte att öka kontroll och styrning
samt minska kostnaderna. Det ska finnas en tydlig styrning genom regelverk och
avtalsuppföljning inom alla hjälpmedelsområden. Effektiva processer ska prägla
verksamheten och ett likvärdigt service- och tjänsteutbud ska finnas över hela
Skåne. Genom denna nya organisation för läkemedelsnära produkter förväntas
besparingseffekter på uppemot 40 mkr, vilka får genomslag i alla hälso- och
sjukvårdsförvaltningar.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
Antalet anställda AOH uppgick ackumulerat april till 815, vilket är 11 färre än
budget på helårsbasis men ackumulerat 5 jämfört med periodiserad budget. Det
finns vakanta tjänster inom alla verksamheter men främst inom
hjälpmedelsverksamheten, där alla tjänster för det nya uppdraget ännu inte blivit
tillsatta. Det finns även svårigheter att anställa främst läkare, psykologer och
sekreterare men till viss mån även fysioterapeuter.
Jämfört med föregående år har det skett en ökning med 27 stycken anställda AOH.
Ökningen av antalet medarbetare återfinns i grupperna ledning/administration
samt övrig vård/rehab/social. Ökningen avseende administrativ personal beror till
stor del på Hjälpmedel Skånes utökade uppdrag där en ny kundtjänst succesivt
inrättats. I alla verksamheter har det också funnits tillfälle att tillsätta vakanta
tjänster i ökad omfattning.
Anställda, använda AOH och årets sjukfrånvaro
Anställda
AIDHuvudgrupp
Ledning / Administration
Läkare

2017
apr

Anställd AOH
2017
2018
jan - apr
jan - apr

2018
apr

Använd AOH
2017
2018
jan - mar
jan - mar

Sjukfrånvaro
2017
2018
jan - mar
jan - mar

158

169

147,9

156,3

124,9

127,5

6,23

7,22

7

4

6,2

4,1

6,6

4,8

0,56

0,47
12,62

Medicinsk sekreterare

30

29

29,7

28,5

24,9

22,9

10,45

Sjuksköterska

20

22

18,6

20,5

14,0

14,6

7,64

9,12

7

8

5,3

5,6

4,2

4,2

4,06

7,08

Undersköterska / Skötare
Övrig personal

90

94

87,5

90,6

72,2

72,7

7,30

6,23

Övrig Vård / Rehab / Social

508

526

492,8

509,3

360,6

364,4

6,80

6,13

Ack. Utfall

820

852

788,0

814,9

607,3

611,3

6,83

6,64

Antalet anställda var per den siste april 2018, 852 medarbetare att jämföra med 820 samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 32 anställda, varav 8
kan härledas till det nya Hjälpmedelsuppdraget samt återtag av serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken tidigare hanterats av privata entreprenörer. En ökning
med 4 beror på anställningar enligt BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och 4 på PTP (Praktisk tjänstgöring som psykolog).
Resterande del beror på en utökning med anledning av ökat behov i verksamheten för patienter med autism samt tillsättning av vakanta tjänster generellt. Ökningen
av antal medarbetare återfinns främst i gruppen övrig vård/rehab/social.
Använda AOH har ökat med 4 jämfört med tidigare år, men är lägre än budget. Trots en större ökning av antalet anställda har inte använda AOH ökat i motsvarande
takt, med anledning av fortsatt hög sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro såsom föräldraledighet samt vård av barn.
Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr)
Bemanningsföretag eller dylikt används enbart i undantagsfall. Kostnaden för
externt inhyrd personal är marginell och uppgår ackumulerat april till ca 100 tkr.
Barn- och ungdomshabiliteringen behöver köpa in läkarresurser från
privatpraktiserande läkare, då sjukhusen i Ystad och Kristianstad inte har möjlighet
att tillhandahålla dessa tjänster.

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)
Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 dagar i genomsnitt eller 2,8 procent jämfört
med motsvarande period föregående år och uppgår till i snitt 6,6 dagar per
medarbetare per mars månad. Den långa sjukfrånvaron har minskat med 0,7
dagar, medan den korta har ökat med 0,5 dagar. Antal dagar mätt som rullande 12
uppgick till 24,8 dagar, vilket är 0,6 dagar mer än föregående år. Det har inte gått
att fastställa någon klar orsak till den ökade sjukfrånvaron. Inom förvaltningen
läggs stort fokus på att arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron genom tidigare
och tydligare insatser. Att stärka enhetscheferna i arbetet med rehabilitering är en
viktig insats och det har skett genom utbildningsinsatser från företagshälsovården
och möten med Försäkringskassan. Det sker kontinuerligt uppföljning av
sjukfrånvaron av enhets- och verksamhetschefer i samarbete med HR. Under året
kommer ett projekt startas upp med syfte att direkt stödja cheferna i
rehabiliteringsarbetet och att lägga fokus på vad som kan göras för att få
medarbetarna tillbaka til arbetet.

Tillgänglighet

Habilitering genomsnitt. Andel till besök inom 60 dagar
2016

2017

Tillgängligheten är excellent och når, som genomsnittsvärde för verksamheterna
Barn- och Ungdom, Vuxen, SynHörselDöv, 91 %, vilket är 2 % lägre än föregående
år.
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Hjälpmedel. Andel till besök inom 60 dagar
2016

100%

2017

För Hjälpmedelsverksamheten är motsvarande värde 81 %. I 79 % av fallen kunde
tid erbjudas inom 30 dagar i hjälpmedelsverksamheten.

2018

95%

Kundtjänsten för bl a beställning av läkemedelsnära produkter har som
målsättning att nå en svarsandel på 85 %. För perioden tom april uppnåddes 65 %.
Under mars stördes ett par dagar av telefonhaveri vilket medförde att många
patienter ringde mer än en gång. För bättre service startade under februari
möjligheten för patienten att själv avropa läkemedelsnära hjälpmedel via 1177. I
april gjordes 2,7 % av beställningarna via 1177, varav inkontinens 1,7 % respektive
speciallivsmedel 6,7 %.
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Remissinflöde autism totalt förvaltning
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Totala remissinflödet har ökat med 4 % jämfört med förra året. Inkomna remisser
avseende autism har dock planat ut. För perioden ses en minskning med 3 %
jämfört med motsvarande period föregående år. Det har skett en minskning både
inom Vuxen- och Barn och ungdomsverksamheten. Det har varit ett större inflöde
de senaste åren och ökat med 25 % sedan år 2015.
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Remissinflöde per funktionsnedsättning
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De största procentuella ökningarna avseende inkomna remisser fanns under
föregående år inom området autism. Till och med april ses nu en minskning med 3
%. Inom området intellektuell funktionsnedsättning har antalet inkomna remisser
ökat med 15 % jämfört med föregående år och för området rörelsehinder har en
ökning skett med 3 %. Funktionsnedsättningarna hörsel- och synnedsättning har
ett stort inflöde men insatserna är inte så omfattande och långvariga som inom
övriga områden.

7

Autism
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hinder funktionsned
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-4%

% ökn 17/16
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-33%

-2%

-8%

-8%

-4%

% ökn 18/17

-3%

3%

15%

-36%

7%

-5%

Tolk (teckenspråkstolkning och skrivtolkning)
Tolkcentralen

2018

2017 Diff

Tillgänglighet

95,8%

95,3%

Efterfrågan

3 904

3 896

Antal utförda tolkuppdrag

3 741

3 712

738

822

Antal tolkanvändare

Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL§3. Under perioden
utfördes 3 741 stycken vardagstolkningar medan efterfrågan uppgick till 3 904.
Tillgängligheten, då det var möjligt att tillgodose behovet av tolk var 96 %. Målet
för året är 97 %. Upphandlade tolkföretag har svårigheter att leverera tolktjänster
enligt avtal. För att öka tillgängligheten ses möjligheten över att köpa in
tolktjänster från andra leverantörer via direktupphandling. Antalet utförda
vardagstolkningar är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Antalet
tolkanvändare är 10 % lägre än föregående år, de uppgick till 738 stycken för
aktuell period. Antalet användare fluktuerar löpande. Andelen uteblivande har
ökat något och uppgår till knappt 10 %.

Diff %
0,5%
8

0,2%

29

0,8%

-84 -10,2%

Produktion
Produktion Habilitering
Totalt antalet unika patienter har ökat med 1,8 % jämfört med föregående år. En
ökning ses inom Barn- och ungdomsverksamheten men en minskning finns inom
Vuxenverksamheten samt Syn-, hörsel- och dövverksamheten. Sedan 2015 har
ökningen av unika patienter som haft vårdkontakt ökat med 9 %.

Produktivitet habilitering -6,5%
8,5%

Vårdåtagande
-3,0%

Vårdkontakter*

Jämfört med föregående år har vårdåtaganden ökat med 8,5 % medan det totala
antalet vårdkontakter har minskat med 3 %. Med anledning av satsningar på
utbildningar samt stor andel nyanställd personal under perioden har produktionen
minskat. Prognosen för antalet vårdkontakter är dock en ökning med 2 % jämfört
med föregående år. En minskning syns för produktiviteten av samma anledning.
Arbete pågår inom alla verksamhetsområden för att öka effektiviteten.

-4,8%

Antal besök

-0,1%

Besök läkare
-4,9%

Besök övriga

9,8%

Kval. brev- telefonkontakt
1,8%

Unika individer
-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Ökningen av kvalificerade brev och telefonkontakter är bl a en följd av arbete med
e-hälsa.

* Samtliga vårdkontakter (NY, ÅB, AH, SA, KO, KI, KB, KT, TB)
Produktion Hjälpmedel

-17,9%
Produktivitet konsulent
Produktivitet tekniker
Antal väntande
Glasögonbidrag 8-19 år - antal
Glasögonbidrag 0-7 år - antal
Bakörat app - Förskrivn
Tyngdtäcke - Förskrivn
Scooter - Förskrivning
Unika individer - utprovn
Unika individer - förskrivn

Inom Hjälpmedel Skåne redovisas produktiviteten delvis genom andel patienttid
av arbetad tid för tekniker och konsulenter. Produktiviteten för konsulenter ligger
under målnivån på 60 %. Produktiviteten för tekniker ligger nu strax under
målnivån på 70%. Arbetet med att höja produktiviteten fortskrider bla med hjälp
av qlikview för Sesam där registreringar nu kan följas.

6,7%
-8,2%
-8,1%
-3,4%
-6,1%
23,5%
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-5,2%
6,9%
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Förskrivning av både scootrar (6 %) och tyngdtäcken (24 %) fortsätter öka. Ingen
effekt syns av avgift för tyngdtäcken vilken infördes 2017. Ökning av unika
patienter med förskrivning (exkl glasögonbidrag) är fördelade inom alla
hjälpmedelsområden med undantag av synhjälpmedel vilka fortsatt minskar.
Förskrivning av bakörat hörapparater har minskat beroende på en ökning av
andelen rekvisitioner. Antal utprovningar (rörelsehjälpmedel) minskar beroende
på vakanser och sjukfrånvaro. Antal väntande har minskat.

Vårdval hörselrehabilitering
Antal avslutade utprovningar hörapparat
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Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna.
Det finns f n 34 mottagningar på 20 orter, varav endast en drivs i offentlig regi.
Vårdvalet administreras och finansieras via förvaltningen. Utförda bedömningar
uppgick till ca 5 600 tom april, vilket är enligt budget och en minskning jämfört
med föregående år med 11 %. Antalet utprovningar uppgick till 3 900 för perioden,
vilket är i nivå med föregående år och ca 150 fler än budgeterat värde. Ingen
prognosjustering har gjorts. Andelen som väljer rekvisition är nu 28 % vilket är en
ökning jämfört med föregående år. Helårsprognos ör 30 %. Andelen rekvisitioner
påverkas av tidpunkten för tecknande av avtal för hörapparater, ju nyare
upphandlat sortiment desto fler väljer hörapparater upphandlade av Region
Skåne. Upphandling av hörapparater gjordes senast 2016 och nytt avtal kommer
att upphandlas under 2018.
Antalet väntande har minskat med i snitt 24 % under året och tillgängligheten är
fortsatt mycket hög (100 % inom 60 dagar). Samtliga mottagningar har en
väntetid mellan 0-7 veckor. Enligt avtal ska första besök för bedömning erbjudas
inom 8 veckor.

Kvalitet
Målfokus
Måluppfyllelsen inom förvaltningens fem målområden; tillgänglighet, kvalitet,
nytta, attraktiv arbetsgivare samt ekonomi i balans är god. Sammanfattningsvis
genomförs ett stort antal aktiviteter inom divisioner, verksamheter och
stabsenheter med syfte att:
Tillgänglighet: Patienten ska ha en tydlig och tidssatt planering, få stöd
behandling och hjälpmedel när man behöver och kunna få stöd och behandling
digitalt.
Kvalitet: Patienten ska uppleva en patientsäker miljö, att stöd, behandling och
hjälpmedel ska utgå från bästa tillgängliga kunskap och att personalen
samordnar sig efter patientens behov.
Nytta: Patienten alltid ska ha någon att vända sig till, att patientens förmåga och
vilja ska vara utgångspunkt vid planering av stöd, behandling och hjälpmedel
samt att stöd, behandling och hjälpmedel är värdefulla utifrån patientens behov.
Attraktiv arbetsgivare: Relationerna på arbetsplatsen ska präglas av ömsesidig
tillit, det ska finns goda och tydliga utvecklingsmöjligheter samt ett gott
ledarskap. Medarbetarna ska också vara delaktiga i att värna och respektera vår
miljö.
Ekonomi i balans: Förvaltningen ska använda effektiva arbetssätt och minimera
kvalitetsbristkostnader, prioriteringar ska ske löpande för att behålla en ekonomi
i balans. ”För närmare redovisning av måluppfyllelsen se bilaga 3. Uppföljning av
intern kontrollplan januari – april 2018. Det stora flertalet mål i
förvaltningsuppdraget ingår i den interna kontrollplanen som kontrollmoment
under Region Skånes övergripande mål.”

Glasögonbidrag 8-19 år
Antalet utbetalda glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har ackumulerat
uppgått till ca 5 400, vilket är 5 % färre än föregående år. Resultatet för perioden
är ett överskott på 0,4 mkr. Prognosen för helåret är 0,2 mkr. Kostnaden för
administration har ökat då hanteringen kräver mycket manuella insatser. Under
2018 planeras införande av ett nytt regionövergripande hanteringssystem vilket
ger möjlighet att rationalisera administrationen. En förstudie pågår inom regionen.

Uppföljning av miljömål
Mål 1: Övergripande mål: Minskad mängd bilkörning i samband med patientkontakter.Detaljerat mål: Utifrån måltal om e-hälsa/e-learning på förvaltningsnivå tar
berörda verksamheter/enheter fram måltal för användande av distansteknik i kontakter med patienter och/eller andra externa kontakter. Målet bedöms vara enligt
plan.
Mål 2: Övergripande mål: Minska körning med egen bil vid tjänsteresor, i de fall då detta leder till en minskad total miljöbelastning Detaljerat mål: Kostnaderna, och
därmed sträckan, för körning med egen bil vid tjänsteresor ska minska jämfört med 2017. Status: På grund av problematik i HR- och ekonomisystemet går detta mål
inte att följa upp på ett tillförlitligt sätt. Felet är åtgärdat, och bedömningen är att efter tertial 2 kommer uppföljning att kunna göras igen.
Mål 3: Övergripande mål: Minska miljöbelastningen genom bättre val av livsmedel
Detaljerat mål: Vi låter servera ekologisk och/eller laktovegetarisk mat vid samtliga tillfällen där medarbetare blir bjudna på mat, t.ex. chefsträffar,
verksamhetsdagar, regiondagar för olika yrkeskategorier m.fl. Målet bedöms vara enligt plan.
Mål 4: Övergripande mål: Ökad kunskap och förståelse för samspelet mellan människa, hälsa och miljö. Detaljerat mål: Alla förvaltningens medarbetare ska senast
2018 ha genomfört Region Skånes miljöutbildning ”Hållbara val” med godkänt resultat. Nuvarande status: 70 % har genomfört utbildningen.
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Sammanfattning
Ekonomi
Medarbetare

Resultat -10,8 mkr, budgetavvikelse -6,6 mkr. Prognos på -26,3 mkr.

Tillgänglighet

Hälsostaden har god tillgänglighet.

Produktion

Produktionen minskar något i öppen vård, ökar i sluten vård samt på Vårdcentralen Laxen.

Antal anställda omräknat till heltid 591,4 vilket är 25,1 färre.

Månadstema

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område
Ekonomi (mkr) motpart 1-3
Totalt resultat
Resultat (mkr) motpart 1-4

Jan - April
Helår 2017
Helår
Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik
-10,8

-4,1 -6,6

0,4

-26,3

-26,7

Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik

ADMINISTRATION/LEDNING

-0,2

-0,2 0,0

0,0

0,0

0,0

VO REHABILITERING

-5,8

-1,0 -4,7

0,0

-20,1

20,1

VO MEDICIN

-1,9

-3,5 1,5

0,0

4,1

-4,1

Övrig PRIMÄRVÅRD

-2,0

0,1 -2,1

0,0

-7,5

7,5

HÄLSOVAL

-0,9

0,5 -1,3

0,4

-2,8

3,2

Resultaträkning (mkr)

Resultatet för perioden januari - april är -10,8 mkr. Avvikelsen mot budget är -6,6 mkr medan resultatutvecklingen jämfört med samma period
föregående år är 1,7 mkr bättre. Intäkterna avviker från budget med -1,7 mkr och det som avviker negativt mot budget är minskade vårdintäkter för
regionexterna patienter, intäkter för utskrivningsklara patienter samt övrig försäljning hälso-och sjukvård.
På kostnadssidan är det ganska små avvikelser mot budget förutom att budgeten är missvisande hög avseende fastighetskostnader eftersom kostnaden
för våra nya dyrare hyror för den nya vårdbyggnaden inte kommit igång förrän denna månad. Budgeten är dock periodiserad i tolftedelar enligt
Regionfastigheters önskemål. Under övriga omkostnader finns vårt avkastningskrav. Personalkostnaderna är 3,0 mkr bättre än budget beroende på
vakanser.
Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år är ackumulerat -2,3 procent. Den negativa kostnadsutvecklingen beror på jämförelsestörande poster
bland annat övergång av avd.22 till Fv Sund/Aleris AB.
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för våra nya dyrare hyror för den nya vårdbyggnaden inte kommit igång förrän denna månad. Budgeten är dock periodiserad i tolftedelar enligt
Regionfastigheters önskemål. Under övriga omkostnader finns vårt avkastningskrav. Personalkostnaderna är 3,0 mkr bättre än budget beroende på
vakanser.
Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år är ackumulerat -2,3 procent. Den negativa kostnadsutvecklingen beror på jämförelsestörande poster
bland annat övergång av avd.22 till Fv Sund/Aleris AB.
Prognos
Prognosen är efter april månad försämrad med 6,1 mkr och
helårsprognosen är nu -26,3 mkr.
Försämringen av prognosen beror på minskade intäkter på Hälsovalet,
minskning av sålda vårdplatser till Fv Sund på grund av ej överenskommet
avtal samt ökade personalkostnader på Hälsovalet.

Åtgärder för ekonomi i balans
Handlingsplan:
- Avd.12 - avtal med kommunens korttidsavdelning upphör
-Effektivisera Öppenvårdsmottagningar
-Översyn VC Laxen
-Minskade kostnader Läkemedel
-Jouröversyn
För att nå denna prognos krävs att samtliga åtgärder i vår framtagna
Dessa åtgärder är medräknade och motsvarar 10,2 mkr och är en
handlingsplan får genomslag enligt plan och att andra kostnader inte ökar. förutsättning för att nå vårt prognostiserade resultat.
Hälsostaden tar under året en ny fastighet i bruk som kommer att inrymma
nordvästra Skånes rehabiliteringsverksamhet. Den nya fastigheten medför
för verksamheten en ökning av hyrorna med 120 procent. Totalt har
förvaltningen ökade kostnader på ca 20 miljoner kronor för hyror och
avskrivningar kopplade till den nya fastigheten. Att hämta in dessa utökade
kostnader för att få ekonomin i balans under ett budgetår skulle ge
oacceptabla effekter på vårdkvalitet och tillgänglighet.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
Antal anställda omräknat till heltid, (AOH), är i april 591,4 och jämfört med
föregående år är vi 25,1 färre. Minskningen av antalet medarbetare beror på
en övergång av avdelning 22 till Fv Sund, vakanta tjänster samt en liten
ökning av personal som följt med Barnhälsovården, Fv Sund till
Hälsostaden.
Jämför med budget är vi 11 AOH fler.
Hälsostaden har anställt fler undersköterskor och sjuksköterskor på grund
av utökat behov inom vår dialysavdelning eftersom vi från och med februari
månad säljer dialysplatser till Fv Sund. Vi har även nödgats att anställa fler
AT-läkare/underläkare på grund av förändring av AT-utbildningen på Fv
Sund.

Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr)
Hälsostaden använder inte något bemanningsföretag.
Den enda inhyrda personal vi köper med extern motpart är en
sjukskötersketjänst på deltid.

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)
Sjukfrånvaron med måttet -antal kalenderdagar i genomsnitt per
medarbetare under 12-månaders period har ökat från 17,5 till 19,4. Detta
beror till stor del på ett antal långtidssjukskrivningar framföralt inom
administrationen samt i Verksamhetsområde Rehabilitering.
Under årets första månader har det varit mycket korttidsfrånvaro med
vinterkräksjuka samt influensa.
Av sjukfrånvaron som totalt är 7,5 procent står långtidssjukskrivningarna för
5,3 procent.
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Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal)
Kompetensmixplaneringen ligger på 57,1 procent i Hälsostaden och vi klarar
inte riktigt målet.
Den mest märkbara förändringen har gjorts på två av Hälsostadens
slutenvårdsavdelningar som gått över till gruppvård istället för parvård, vilket
innebär en högre andel undersköterskor än tidigare. Dessa avdelningar har
svårt att rekrytera sjuksköterskor. Apotekare och receptarier har anställts för
att avlasta sjuksköterskorna avseende läkemedelshantering.
Kontinuerligt arbete pågår för att nå målet om 60 procent.

Tillgänglighet
Andel/antal till besök inom 90 dagar
Andelen besök inom 90 dagar i februari är 94,6 procent.
Hälsostaden klarar målet för hela den redovisade perioden men den goda
tillgängligheten påverkar återbesöken negativt.
Antalet besök per månad är knappt 500.

Andel genomförda återbesök inom måldatum
Andel genomförda återbesök inom måldatum är 29,3 procent.
Återbesöken blir lidande av ambitionen att klara av nybesök inom 90 dagar.
Återbesök sker idag inom medicinskt rimlig tid och vi arbetar med att justera
att tid för återbesök planeras in med rätt intervall. Köerna kvalitetssäkras
löpande.

Produktion
Produktion
Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år
Unika individer

-4,8%

Antal besök -8,4%
Mixpoäng-9,1%
Kval brev/tel

-0,4%

Unika individer

1,4%

Vårdtillfällen

1,2%

Mixpoäng

1,0%

Vårddagar

-3,9%

Medelvårdtid

-0,8%

Antalet besök totalt minskar med drygt 1 600. Vår produktion blir
lidande av totalrenovering/nybyggnation av lokaler, vilket är mycket
personalkrävande även för vårdpersonalen. Även produktionsstoppet
i samband med flytten från södra till norra området betyder en hel del
minskade besök. Remissinflödet är fortsatt högt inom alla discipliner
framförallt inom kardiologi. Antalet unika patienter minskar med 449
individer. Antalet vårdtillfällen ökar med 20 medan antalet vårddagar
minskar med 410. Medelvårdtiden totalt på Hälsostaden är dock
oförändrat 5,9 vårddagar. (Rehabiliteringskliniken minskar från 9,3 till
8,8 vårddagar medan Medicinkliniken är oförändrad 5,2 vårddagar).
Vi säljer fortsatt vårdplatser till Fv Sund som registreras i deras
förvaltning.

-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
 Öppenvård  Slutenvård
Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år

Antal besök

-1,0%

Mixpoäng
-0,8%
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Besök läkare

-0,4%

Antal totala besök på Hälsovalsenheten Laxen minskar något jämfört
med föregående år. Läkarbesök samt besök övriga vårdgivare minskar
medan hembesöken ökar beroende på att vårt mobila team gör
Ängelholm_2018-05-09
hembesök för patienter inskrivna i den mobila vårdformen. Antalet3 av
unika patienter ökar med 116 individer.
Antalet listade patienter på Laxen är nu 10 232 och ökar med knappt

4

Vårddagar

8,8 vårddagar medan Medicinkliniken är oförändrad 5,2 vårddagar).
Vi säljer fortsatt vårdplatser till Fv Sund som registreras i deras
förvaltning.

-3,9%

Medelvårdtid

-0,8%

-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
 Öppenvård  Slutenvård
Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år

Antal besök

Antal totala besök på Hälsovalsenheten Laxen minskar något jämfört
med föregående år. Läkarbesök samt besök övriga vårdgivare minskar
medan hembesöken ökar beroende på att vårt mobila team gör
hembesök för patienter inskrivna i den mobila vårdformen. Antalet
unika patienter ökar med 116 individer.
Antalet listade patienter på Laxen är nu 10 232 och ökar med knappt
200 patienter jämfört med samma period föregående år. Vi bedömer
att listningen kommer fortsätta att öka framöver beroende på god
läkarkontinutet.

-1,0%

Mixpoäng

-0,8%

Besök läkare

-0,4%

Besök övriga -1,4%

Kval brev/tel

0,1%

Unika individer

1,9%

Antal Listade

-2,0%

2,0%
-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Täckningsgraden släpar någon månad och tillförlitlig siffra finns ej
tillgänglig. ACG för april månad är 1.01 samt för CNI 0,94.
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Månadssammanställning
12 Skånevård Kryh

Sammanfattning
Ekonomi
Medarbetare

Låg kostnadsutveckling för perioden. Prognostiserat resultat -105 mkr.

Tillgänglighet

Fortsatt relativt god.

Produktion

Färre patienter men en ökad genomsnittlig vårdtyngd.

Månadstema

Fokus på specifika områden för att uppnå målnivå.

Minskat antal anställda jämfört föregående år och en ökad produktivitet.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område

Resultaträkning (mkr)

Ackumulerat resultat efter april är 49 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen är 48 mkr bättre. Ackumulerad bruttokostnadsutveckling jämfört
föregående år uppgår till 0,9 % eller 14,7 mkr. Huvudposterna består av fastighetskostnader på 6 mkr (6 %), kostnader för interna tjänsteköp inom Region
Skåne på 4 mkr (12 %), kostnader för anställd personal på 3 mkr (0,3 %), läkemedel 1,3 mkr (0,8 % ) och labtjänster på 1,8 mkr (3,4 % ). Kostnad för inhyrd
personal har minskat med 4,3 mkr (-19 %). Föregående år avslutades med en låg kostnadsutveckling och synliga ekonomiska effekter på de
handlingsplaner för ekonomi i balans som förvaltningens verksamheter har arbetat med. Utvecklingen årets första kvartal 2018 indikerade att åtgärderna
fortsätter att verka men månaden april blev något kostsammare än förväntat. Fr.o.m. april belastas utfallet av 2018 års lönerevision som blev 2,13 %. Totala
kostnader steg från mars till april med 5,2 % vilket är ungefär dubbelt så mycket som föregående år. Delvis beror det på periodeffekter för inköp av
material,tjänster och övriga kostnader men kan också tyda på en stigande kostnadsnivå. Utgifter för inhyrd personal är exempelvis 1,1 mkr högre i april 2018
jämfört med april 2017 när det för övriga månader har varit lägre kostnader 2018 än 2017. Förvaltningen arbetar för att inte kostnaderna ska överstiga den
nivå som som fanns under senare delen av 2017. Kostnader för personal är alltjämt den utgiftspost som i störst utsträckning påverkar
kostnadsutvecklingen. Därför fortsätter förvaltningen att arbeta i linje med 2017 års mål om att minska den arbetade tiden genom naturlig avgång
motsvarande -150 anställda omräknat till heltid jämfört nivån januari 2017. Hela periodens underskott är i princip allokerat till den sjukhusbundna somatiska
vården. Resultatet för Division Primärvård uppgår efter mars till 3,8 mkr vilket är 20,2 mkr bättre än budget. Budgetavvikelsen efter februari är -45,4 mkr
inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, +3,5 mkr inom hälsovalet, + 10,9 mkr inom ASiH/Palliativ vård, +5,2 mkr inom
ungdomsmottagningarna och +3,7 mkr inom vårdvalen.
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Ackumulerat resultat efter april är 49 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen är 48 mkr bättre. Ackumulerad bruttokostnadsutveckling jämfört
föregående år uppgår till 0,9 % eller 14,7 mkr. Huvudposterna består av fastighetskostnader på 6 mkr (6 %), kostnader för interna tjänsteköp inom Region
Skåne på 4 mkr (12 %), kostnader för anställd personal på 3 mkr (0,3 %), läkemedel 1,3 mkr (0,8 % ) och labtjänster på 1,8 mkr (3,4 % ). Kostnad för inhyrd
personal har minskat med 4,3 mkr (-19 %). Föregående år avslutades med en låg kostnadsutveckling och synliga ekonomiska effekter på de
handlingsplaner för ekonomi i balans som förvaltningens verksamheter har arbetat med. Utvecklingen årets första kvartal 2018 indikerade att åtgärderna
fortsätter att verka men månaden april blev något kostsammare än förväntat. Fr.o.m. april belastas utfallet av 2018 års lönerevision som blev 2,13 %. Totala
kostnader steg från mars till april med 5,2 % vilket är ungefär dubbelt så mycket som föregående år. Delvis beror det på periodeffekter för inköp av
material,tjänster och övriga kostnader men kan också tyda på en stigande kostnadsnivå. Utgifter för inhyrd personal är exempelvis 1,1 mkr högre i april 2018
jämfört med april 2017 när det för övriga månader har varit lägre kostnader 2018 än 2017. Förvaltningen arbetar för att inte kostnaderna ska överstiga den
nivå som som fanns under senare delen av 2017. Kostnader för personal är alltjämt den utgiftspost som i störst utsträckning påverkar
kostnadsutvecklingen. Därför fortsätter förvaltningen att arbeta i linje med 2017 års mål om att minska den arbetade tiden genom naturlig avgång
motsvarande -150 anställda omräknat till heltid jämfört nivån januari 2017. Hela periodens underskott är i princip allokerat till den sjukhusbundna somatiska
vården. Resultatet för Division Primärvård uppgår efter mars till 3,8 mkr vilket är 20,2 mkr bättre än budget. Budgetavvikelsen efter februari är -45,4 mkr
inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, +3,5 mkr inom hälsovalet, + 10,9 mkr inom ASiH/Palliativ vård, +5,2 mkr inom
ungdomsmottagningarna och +3,7 mkr inom vårdvalen.
Prognos
Prognosen tar sin utgångspunkt i bedömning av utgångsläge inkluderat
effekter av föregående års handlingsplaner samt en förväntan att arbeta
vidare med åtgärder under 2018 för att nå ett bättre resultat.
Kostnadsutvecklingen efter tertial 1 är låg (0,9%) och indikerar fortsatta
ekonomiska effekter på framtagen handlingsplan. Prognos över ekonomiskt
utfall kvarstår till -105 mkr och i förhållande till budget -112,9 mkr.
Prognostiserad budgetavvikelse bedöms till -125 mkr för den
anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, -7,9 mkr för hälsovalet, +15 mkr
för ASiH/Palliativ vård, + 5 mkr för Ungdomsmottagningarna samt +/- 0 kr
för specialistvårdvalen. Kostnadsutvecklingen för perioden ligger inom
ramen för vad prognosen på -105 mkr kräver. Verksamheten har tagit fram
handlingsplaner för kostnadssänkande åtgärder som ska försöka realiseras
samtidigt som vi ser att det finns några större utmaningar under året som
kan komma att öka kostnadsnivån. Exempel på detta är behov av att öppna
upp fler vårdplatser på Lasarettet i Ystad, åter kunna öppna upp 3
operationssalar på CSK samt befarade puckelkostnader och/eller en tillfällig
period av effektivitetsminskning i samband med omställning till
sjukhusorganisation.

Åtgärder för ekonomi i balans
1) Verksamheternas handlingsplaner under 2018 omfattar ca 70 punkter och
uppgår till 77 mkr. Dessa innehåller åtgärder för att minska kostnader för
bemanningsföretag, åtgärder för produktivitetsökning och effektivare
resursutnyttjande, åtgärder för förbättrad antibiotikaförskrivning, åtgärder för
ökad kapacitet genom digitalisering, åtgärder för effektivare användning av
medicinskt material mm. Utöver detta finns det krav på vardagsrationaliseringar
i verksamheten. Bedömningen efter april är att effekten innevarande år av
dessa handlingsplaner har potential på 50 mkr. 9 mkr är inräknad i prognos
efter april. 2) Fortsätta att arbeta i linje med 2017 års mål om att minska antalet
anställda genom naturlig avgång motsvarande 150 heltidsanställda/helårseffekt
jämfört nivån januari 2017. Bedömningen efter april är att den ytterligare
effekten innevarande år har potential på ca 15 mkr. 15 mkr är inräknade i
prognos efter april. 3) Fortsätta arbetet med att minska beroendet av
bemanningsföretag utöver det som anges i punkt 1. Bedömningen efter april är
att effekten innevarande år av dessa handlingsplaner har potential på 7 mkr. 5
mkr är inräknad i prognos efter april. 4) Fortsätta arbetet med att minska
sjukfrånvaron med 1 dag/år utöver det som anges i punkt 1. Bedömningen
efter februari är att effekten innevarande år har potential på 3 mkr. 1 mkr är
inräknad i prognos efter april.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
Antalet anställda omräknat till heltid (Anställda AOH) i april 2018 är 4793 vilket
är 122 färre jämfört april 2017. Minskningen motsvarar 2,5 % inom
förvaltningen. Fördelat mellan divisionerna/sjukhusen är minskningen mellan 24,9 %. Den huvudgrupp som haft störst minskning avseende antalet anställda
är sjuksköterska. Minskningen är delvis kopplat till rekryteringssvårigheter men
beror också på kompetensmixförändringar och arbetet med att minska den
arbetade tiden. I förhållande till personalbudgeten ligger Kryh i april över med
20 Anställda AOH. Arbetet med att minska Anställd AOH och arbetad tid
kommer att fortgå under 2018 för att nå budgeterade nivåer.

Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr)
Kostnad för inhyrd personal för perioden januari- april 2018 har minskat med 4
mkr (-19 %) jämfört med januari-april 2017. Totalt för perioden januari- april
2018 har inhyrningskostnaden för läkare minskat med 16 %, sjuksköterskor
minskat med 73 %, övrig personal har dock ökat mycket procentuellt men de
reella kostnaderna är låga då inhyrningen i denna grupp under 2017 var
mycket liten (53 000 kr 2017, 214 00 kr 2018). Kostnaden för inhyrda läkare
står dock för majoriteten av kostnaderna och här är minskningen 3,2 mkr.
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Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)
Sjukfrånvaron mätt över de 12 senaste månaderna visar en ökning med 0,1
dagar per medarbetare. Sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2018 har dock
sjunkit med 1,5 dagar per medarbetare jämfört med samma period 2017. Det
motsvarar en minskning med 7 %. Hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande arbete pågår.

Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal)
Uppföljningsmåttet visar att förvaltningen under 2017 rört sig i riktning mot
målvärdet med en förbättring 2017 jämfört med 2016. Under mars 2018 är
mätvärdet på samma nivå som mars 2017. Det är en spridning mellan olika
vårdavdelningar i hur långt arbetet med kompetensmixplanering har kommit.
Mot slutet av 2017 märktes ett tapp i antalet avdelningar som nått målet och i
perioden jan-mars 2018 var det 6 av 37 avdelningar som hade ett mätvärde på
60 % eller högre. Viktigt att beakta är dock att indikatorn 40/60 inte visar den
kompletta bilden. Kompetenser såsom medicinsk sekreterare, arbetsterapeut,
fysioterapeut, sjukgymnast, kurator och receptarie som i förekommande fall
används för att omfördela arbetsuppgifter i linje med kompetensmixarbetet
fångas inte upp av indikatorn.

Tillgänglighet
Andel/antal till besök inom 90 dagar
Kryh har inga patienter som väntat > 365 dagar till första besök. Vårdutbuden
Hud och Ortopedi bland de som har ökat inflöde och ändå de som når eller
nuddar 100 % inom vårdgarantins tidsramar. Kontinuerlig samordning enligt
vårdgarantin inom urologi, neurologi och gynekologi men lägre antal jämfört
med 2017, samordning från Kryh endast 5,5 % av den regionala samordningen
utifrån vårdgarantin. Behov av samordning inom Specialiserad smärta men
svårt hitta vårdgivare som kan ta emot. Läkarbrist och att patient väljer att
vänta kvar trots lång väntetid är bidragande orsaker till att tillgänglighet för
besök inte når målet.

Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar
I Kryh endast 22 operationer som väntat > 365 dagar, men är en ökning
jämfört föregående månad och föregående år, samtliga från VO Kirurgi
Kristianstad. En del ombokade operationstider och benigna operationer väntar
allt längre. Mindre antal öppna operationssalar och färre vårdplatser är faktorer
som påverkar operationstillgängligheten negativt. VO Kirurgi i Ystad har ett bra
tillgänglighetsarbete som inkluderar all personal och hela patientflödet, har nu
hälften av vårdutbuden på 100 % inom 90 dagar.
VO Kirurgi Ystad når målet >95 % och VO Ortopedi är över 90 % väntande
inom 90 dagar. Kryh tar emot operationer från både SUS och Sund.

Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar
Den försämrade tillgängligheten för CT är en följd av personalbrist
(röntgensjuksköterskor), speciellt i Kristianstad, kombinerat med ett ökat
remissflöde från framförallt akutmottagningarna i Kristianstad och Ystad. Vad
gäller MR är det brist på röntgensjuksköterskor, bristen på personal innebär att
vi inte kan köra extra på kvällar och helger i samma utsträckning som tidigare.

Andel genomförda återbesök inom måldatum
Kryhs Handlingsplan för förbättrad tillgänglighet beslutad och kommunicerad i
linjen. Arbete, som involverar även läkare, pågår för att nå bättre tillgänglighet.
På förvaltningsnivå ses idag ingen förbättrad tillgänglighet, denna månad
sämre än tidigare. Vårdutbud Hud når målet.
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Produktion
Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år
Inledningen på mars dominerades av en extrem vädersituation i
upptagningsområdet och påverkade framförallt Lasarettet i Ystad där det var
svårt för svårt för både patienter och personal att ta sig till och från sjukhuset.
En fantastisk insats gjordes av alla medarbetare för att bibehålla en säker
patientvård. Ett regionalt beslut att reducera mottagning och
operationsverksamhet under perioden 28 feb – 2 mar har haft påverkan på
produktionssiffrorna. Jämfört föregående år har 363 (-4,2% ) färre unika
individer erhållit slutenvård och 2 781 (-4,7%) färre unika individar erhållit
öppenvårdsinsatser. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som mixpoäng har
minskat med knappt 1,4 % och i relation till antalet patienter indikerar detta att
mera krävande vård utförts. Produktion via kvalificerade brev- och
telefonkontakter har ökat kraftigt. Orsaken är delvis en förbättrad registrering
men också ökad produktion jämfört föregående år. För slutenvården ser vi
fortsatt en minskning av vårdtillfällen och vårddagar samt en sjunkande
medelvårdtid för de flesta enheter utom för VO Öron, Kvinnosjukvård, VO
Kirurgi och Barn. Produktiviteten inom somatiken i Kryh, räknat på vårdtyngd
(mixpoäng) ökar för perioden med 1,2 %, inhyrd personal inkluderad. Detta till
följd av minskad volym anställda omräknat till heltid i kombination med en ökad
medelvårdtyngd. Hässleholms sjukhus har ökat sin produktion kraftigt jämfört
föregående år. Ökningen motsvarar ca 5 % i ökad vårdtyngd.
Vårdproduktionen har sjunkit med 2,9 % på CSK och den har sjunkit med 4,4
% på Lasarettet i Ystad. På CSK är 3 färre operationssalar öppna, bla till följd
av brist på specialistsjuksköterskor, vilket är en delförklaring till minskad
produktion. I Ystad är det för få vårdplatser öppna i förhållande till behovet
vilket leder till ett försämrat patientflöde och minskad slutenvårdsproduktion.

Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år
Antalet listade inom vårdvalet uppgår per april till 161 267, vilket är en ökning
med 29 jämfört med föregående månad och 1 220 jämfört med samma period
föregående år. Inom hälsovalet uppgår marknadsandelen till 57,4 %, vilket är
en knapp minskning jämfört med föregående månad. Antalet inskrivna
patienter i mobila team har ökat med 42 sedan mars och uppgår till 547
stycken. Antalet inskrivna barn på BHV uppgår per april till 12 025 vilket är en
ökning med 169 jämfört med motsvarande period föregående år.
Marknadsandelen för BHV har minskat något sedan föregående månad och
uppgår till 62,8 %. Inom hälsovalet, exkl. BHV och BMM, uppgår produktionen
till ca 172 000 besök, vilket är en minskning med ca 1 000 jämfört med
föregående år. Minskningen återfinns hos nästan samtliga vårdgivarkategorier
och är störst bland läkarna, där antalet besök har minskat med ca 1 400, drygt
2 %. Antal hembesök utförda av läkare i hälsovalet har minskat med ca 13 %
jämfört med föregående år och uppgår efter april till drygt 2 200 besök.
Kategorin sjuksköterska uppvisar en minskning med drygt 400 besök och hos
undersköterskorna återfinns en minskning med ca 800 besök. Även kategorin
kurator uppvisar en minskning med drygt 400 besök. Kategorin fysioterapeut
uppvisar en ökning med ca 2 300 besök jämfört med föregående år, drygt 7 %.
En del av denna ökning kan förklaras av ökat antal bassängbesök. Antalet
kvalificerade indirekta vårdkontakter har ökat vilket beskrivs ovan. För BMM
har produktionen ökat med ca 2 000 besök och uppgår till ca 16 600 besök.
Mätt i antal besök per använd AOH inom hälsovalet så är detta nyckeltal på
samma nivå som föregående år, 6,6 besök per använd AOH. Antalet utförda
besök hos Ungdomsmottagningarna har minskat jämfört med fg år och uppgår
till ca 27 600, vilket kan ställas i relation till budget som uppgår till ca 46 100
besök. Minskningen jämfört med 2017 uppgår till ca 1 200 besök eller ca 4 %.
Även antalet kvalificerade brev- och telefonkontakter har minskat med drygt 7
% jämfört med föregående år.

ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år
Inom ASiH har antalet besök minskat med drygt 600 besök jämfört med
föregående år vilket är en anpassning till budgeterade produktionsvolymer.
Utfallet är i paritet med budget. Antalet vårddagar har totalt sett minskat med
drygt 7 % jämfört med 2017 och uppgår till drygt 41 400. En stor del av
minskningen finns hos ASiH där antalet vårddagar minskat med 7,3 %. Större
delen av ökningen återfinns i Helsingborg och Kristianstad. Palliativ slutenvård
uppvisar en minskning motsvarande totalt 3,4 %, vilket kan härledas till
enheterna i Ystad, Helsingborg och Malmö. Beläggningsgraden för ASiH
uppgår efter april till 98 %, vilket är en minskning med 5 % jämfört med 2017.
För palliativ vård är motsvarande siffra 80 %, vilket är en minskning med ca 4
% jämfört med föregående år. Antalet unika patienter uppgår för perioden till ca
1 700, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Medelvårdtiden för
ASiH har ökat något föregående månad och uppgår per april till 59,3 dagar,
vilket är en ökning med ca 3,4 dagar jämfört med föregående år.
Medelvårdtiden för de palliativa enheterna har ökat något jämfört med 2017
och uppgår efter april till 13,7 dagar.
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Månadssammanställning
40 Region Skånes Kulturförvaltning

Sammanfattning
Ekonomi

Periodens resultat är ett överskott om 0,2 Mkr. I nuläget prognostiseras ingen avvikelse mot budget på nettoresultatet.

Medarbetare

Kulturnämnden och förvaltningen har en budget och resultat i balans och antalet AOH ryms inom fastställda personalvolymer i
budget 2018.

Tillgänglighet

<text>

Produktion

<text>

Månadstema

<text>

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område
<infoga graf>

Resultaträkning (mkr)

Kulturnämnden fattade beslut om budget 2018 den 15 februari efter statens kulturråd beslut om den statliga finansieringen den i januari. Statsanslaget
uppgår 2018 till 200,7 Mkr vilket är en ökning med 9,1 Mkr i förhållande till budget 2017.
Regionbidraget för 2018 ökar med 2,3 % i enlighet med prisindex avseende kvalitetsjusterade löner för landsting, ökningen inkluderar ett
effektiviseringskrav på 1 %. Därutöver tillförs nämnden ett ökat anslag på 3,5 Mkr för instiftande av ett keramiskt center. Totalt uppgår kulturnämndens
regionbidrag 2018 till 320,5 Mkr.
I februari
meddelade Statens kulturråd att kultursamverkansmodellen får en förstärkning för att göra prioriteringar inom särskilt utpekade områden under 2018.
Kulturrådet beviljade 11 Mkr till Region Skåne för en förstärkning av scenkonsten och Kulturnämnden fördelade pengarna till fyra musikinstitutioner.
Region Skåne har i april månad, tillsammans med Skånes Hemslöjdsförbund, fått möjligheten att samarrangera Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga
nationella konferens.
Kulturnämnden verkställer sin beslutade budget med målet om en långsiktigt stark ekonomi, inga åtgärder planeras.
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Kulturrådet beviljade 11 Mkr till Region Skåne för en förstärkning av scenkonsten och Kulturnämnden fördelade pengarna till fyra musikinstitutioner.
Region Skåne har i april månad, tillsammans med Skånes Hemslöjdsförbund, fått möjligheten att samarrangera Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga
nationella konferens.
Kulturnämnden verkställer sin beslutade budget med målet om en långsiktigt stark ekonomi, inga åtgärder planeras.

Prognos
I nuläget prognostiseras ingen avvikelse mot budget på nettoresultatet.

Åtgärder för ekonomi i balans
Inga åtgärder planeras då ekonomi är i balans.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
Kulturnämnden och förvaltningen har en budget och resultat i balans och
antalet AOH ryms inom fastställda personalvolymer i budget 2018.

Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr)
<text>

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)
<text>
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Månadssammanställning 2018-04-30
15 Medicinsk service
Sammanfattning
Ekonomi

Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0.

Medarbetare

De anställda AOH inom Labmedicin har ökat med 20,8 st. (1,6 %) och använda AOH med 0,3 st. (0 %). Sjukfrånvaron inom
Labmedicin har ökat med 7,0 %.

Produktion

Labmedicins analyser har ökat med 1,9 % och viktpoängen med 8,7 % samt produktiviteten med 7,4 %. För ambulans når
insatstiden och andelen utförda ambulanstimmar målet. 1177 Vårdguiden på telefon har för närvarande en ökande
medelväntetid pga. vakanser men planerar fler geografiska placeringar för att underlätta rekrytering och kortare svarstider.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område
Resultatet är positivt efter fyra månader och bättre än budgeterat. Prognosen
är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår
till +/-0.

Resultaträkning (mkr)

Verksamhetsförändringar påverkar tolkningen av förvaltningens utveckling. Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och
samordningen/Region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och KTC/Practicum till Medicinsk service.
Detta innebar att cirka 145 mkr i omsättning flyttades till förvaltningen. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka
1 000 mkr flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även
ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten omsätter cirka 270 mkr. Av denna anledning kommenteras divisionen Labmedicin särskilt
för att säkerställa jämförbarhet. Den positiva budgetavvikelsen hittills förklaras av produktionsökning inom Labmedicin, vakanser inom prehospital
sjukvård och ambulansverksamheten samt av lägre kostnader än budgeterat för service, reservdelar och reparationer inom medicin-, bild- och
funktionsteknisk verksamhet. Rekryteringssvårigheterna inom prehospital sjukvård befaras öka kostnaderna för tjänsteköp enligt avtal med SOS Alarm AB
och Inera nationell samverkan under 2018 för att upprätthålla beslutad verksamhetsnivå. Inom Labmedicin driver produktionsökning såväl intäkter som
kostnader. Dock ökar de rörliga produktionskostnaderna för t.ex. kits och reagenser med viss eftersläpning varför dessa kostnader förväntas öka under
kommande månader. Bruttokostnadsökningstakten är för närvarande 6,3 % inom Labmedicin. Resultatet för den medicintekniska verksamheten är positivt
och bättre än budgeterat för perioden. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för service och underhåll, reservdelar
och reparationer. Fördelningen av dessa kostnadsposter över årets tolv månader är svår att förutse och högre utfall förväntas under årets kommande
månader.

Medicinsk service ek rapp 180430 MALL
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kommande månader. Bruttokostnadsökningstakten är för närvarande 6,3 % inom Labmedicin. Resultatet för den medicintekniska verksamheten är positivt
och bättre än budgeterat för perioden. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för service och underhåll, reservdelar
och reparationer. Fördelningen av dessa kostnadsposter över årets tolv månader är svår att förutse och högre utfall förväntas under årets kommande
månader.

Prognos
Prognosen för 2017 är för närvarande att budgeten följs med ett resultat
där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0.

Åtgärder för ekonomi i balans
Förvaltningen utreder för närvarande vilka åtgärder som eventuellt kan bli
nödvändiga under 2018 för att nå en budget i balans för 2018.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
Den 1 september övergick den prehospitala ledningen och
samordningen/Region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes
larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och KTC/Practicum till Medicinsk
service. Detta innebär att cirka 130 tjänster flyttas till förvaltningen på
helårsnivå. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen
vilket innebar att cirka 100 medarbetare flyttades från förvaltningen. Fr.o.m.
januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från
den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne.
Ambulansverksamheten sysselsätter cirka 270 anställda. Av denna anledning
kommenteras divisionen Labmedicin särskilt för att säkerställa jämförbarhet.
Antalet anställda AOH för Medicinsk service är för närvarande lägre än
budgeterad nivå till följd av vakanser för bl.a. sjuksköterskor inom Vårdguiden
per telefon 1177 och Larmcentralen. De anställda AOH inom Labmedicin har
ökat med 20,8 st. (1,6 %) och använda AOH med 0,3 st. (0 %). Ökningen
förklaras av ST-tjänster inom Klinisk patologi, Centrum för sällsynta diagnoser
samt av produktionsökning inom bl.a. cytogenetik och molekylärgenetik.
Medicinsk service arbetar med särskilda rutiner för beslut om rekrytering av
personal. All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för
divisionerna och förvaltningen.

Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr)
Förvaltningen arbetar med utfasning av bemanningsföretagen inom
patologiverksamheten. Inhyrd personal har främst avsett specialistläkare till
Klinisk Patologi (Patologer) vilket det råder brist på inom verksamheten
samtidigt som efterfrågan på analyser ökar och satsning görs för att korta
svarstiderna till de olika cancerprocesserna.

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)
Sjukfrånvaron inom Labmedicin beräknad som genomsnittligt antal
kalenderdagar per medarbetare har ökat med 7,0 % till 6,2
dagar/medarbetare. Främsta förklaringen är korttidsfrånvaro pga.
influensaperiod. Åtgärder som vidtas är att en inventering på individnivå görs
av HR-strateger och enhetschefer för varje enskild medarbetares
sjukskrivning. Utifrån resultatet av inventeringen planeras och genomförs
riktade insatser.
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Produktion
Labmedicin

Labmedicins produktion har ökat med 1,9 % som analyser och med 8,7 % som viktpoäng. Viktpoäng väger antalet analyser utifrån hur resurskrävande
analyserna är. 2018 har hittills haft en arbetsdag mindre än 2017 pga. att påsken infallit tidigare och detta bidrar till att begränsa produktionsutvecklingen.
Produktiviteten, som relaterar produktionen till personalresurser, har ökat med 7,4 %.
Ambulans
Målet för ambulansverksamheten är för insatstid mätt som mediantid
på kommunnivå högst 18 minuter. Mediantid i hela
ambulansverksamheten är 9 min 5 sek (Kvitterat-framme hämtadress).

Antal utförda ambulanstimmar enligt uppdrag har som mål för Medicinsk service 98% tillgänglighet.

Medicinsk teknik
Inom medicinsk teknik har produktionen i form av produktionstimmar för arbete med förebyggande underhåll (FU) hittills under 2018 minskat med 15 %
jämfört med 2017. Detta förklaras av prioritering av annat medicintekniskt arbete såsom avhjälpande underhåll och nyanskaffning och utbyte av
utrustningsparken. Produktionstimmar för arbete med avhjälpande underhåll (AU) har ökat med 5 % jämfört med i fjol.
Bild- och laboratorieteknik
Bild- och laboratorieteknik har startat med tidsredovisning för FU/AU från och med 2018 vilket medför att statistik inte kan jämföras med föregående år.
Produktionen i form av förebyggande underhåll ligger på 19,21% och avhjälpande underhåll ligger på 32,27% av all arbetad tid 2018.
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1177 Vårdguiden på telefon
Medelväntetiden för invånare har stadigt ökat senaste
åren men har den senaste månaden planat ut något.
Förklaringen är att det finns flera vakanta
sjukskötersketjänster. För närvarande planeras fler
geografiska placeringar i Skåne som Kristianstad och
Lund vilket öppnar för fler sökande till tjänsterna som
sjuksköterskor.

Region Skånes Larmcentral
Region Skånes Larmcentral följer måttet hänvisning till
annan vårdnivå (t.ex. egenvård, avvakta hemma,
vårdcentral etc.) där ambulans inte är engagerad. Måttet
har en stadigt ökande trend.
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Månadssammanställning
77 Personalnämnden

Sammanfattning
Ekonomi

Resultatet för personalnämnden uppgår till + 11,2 miljoner kronor efter april månad vilket är 12,1 miljoner kronor bättre
jämfört med lagd budget.

Medarbetare

Medarbetare redovisas under Regionstyrelsen.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område

Verksamhetsområde
Kompetensförsörjning
Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser
Rekrytering av personer med utbildning i annat land
Lika rättigheter och möjligheter
Anslag till personalnämndens förfogande
Attraktiv arbetsgivare

Utfall
1804
2,7
4,7
2,8
0,5
0,1
0,4
11,2

Prognos
1804
4,5
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
7,5

Resultaträkning (mkr)

Personalnämnden redovisar ett positivt resultat på +11,2 miljoner kronor efter april månad. Större överskott redovisas inom området för
kompetensförsörjning (+2,7 miljoner kronor), området för utbildnings- och marknadsinsatser (+4,7 miljoner kronor) samt området för rekrytering av
personer med utbildning i annat land (+2,8 miljoner kronor).
Kompetensförsörjning
Området redovisar ett överskott på +2,7 miljoner kronor efter april månad. Större delen av överskottet avser anslagen för specialistutbildning av
sjuksköterskor (anställnings- och utbildningsförmåner). Överskottet beror på eftersläpning vad gäller fakturering/återsökning från förvaltningarna samt att
budgeterade utvecklingsinsatser för undersköterskor/specialistsjuksköterskor ej ännu är genomförda/kommer att genomföras.
Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser
Området visar ett överskott på +4,7 miljoner kronor. Överskott redovisas främst inom anslaget för arbetsintroduktionsanställningar och extratjänster.
Satsningarna har inte kommit upp i budgeterad målvolym.
Rekrytering av personer med utbildning i annat land
Anslaget visar ett överskott på +2,8 miljoner kronor efter april månad. Överskottet avser anslaget för internationellt kompetenscentrum för
utlandsutbildade, en utvidgning till de med inomeuropeisk utbildning och medicinska tolkar samt ej full effekt för handledning och anställning för
provtjänstgöring inom befintlig verksamhet.
Lika rättigheter och möjligheter
Anslaget visar ett överskott på +0,5 miljoner kronor efter april månad. Överskottet avser i huvudsak anslaget för ökad rekrytering av personer med
funktionsnedsättning.
Anslag till personalnämndens förfogande
Anslag redovisar ett överskott på +0,1 miljoner kronor efter april månad. Överskottet avser ej ianspråktagna utvecklingsmedel.
Attraktiv arbetsgivare
Anslag redovisar ett överskott på +0,4 miljoner kronor efter april månad. Överskottet avser i huvudsak anslaget för rekryteringsinsatser samt insatser för
behovs-/målgruppsanpassad rekrytering.

Lika rättigheter och möjligheter
Anslaget visar ett överskott på +0,5 miljoner kronor efter april månad. Överskottet avser i huvudsak anslaget för ökad rekrytering av personer med
funktionsnedsättning.
Anslag till personalnämndens förfogande
Anslag redovisar ett överskott på +0,1 miljoner kronor efter april månad. Överskottet avser ej ianspråktagna utvecklingsmedel.
Attraktiv arbetsgivare
Anslag redovisar ett överskott på +0,4 miljoner kronor efter april månad. Överskottet avser i huvudsak anslaget för rekryteringsinsatser samt insatser för
behovs-/målgruppsanpassad rekrytering.

Prognos
Helårsprognos för personalnämnden beräknas i nuläget till +7,5 miljoner
kronor i förhållande till lagd budget. Större delen av överskottet i lagd
prognos avser budgeterade medel för utbildningsanställningar för
undersköterskor, HT 2018 som inte kommer att genomföras (4,0 miljoner
kronor), extra tjänster (1,5 miljoner kronor) samt anslaget för rekrytering av
personer med utbildning i annat land (1,5 miljoner kronor).

Åtgärder för ekonomi i balans
Kontinuerlig uppföljning görs för att säkra ekonomi i balans. Varje insats som
personalnämnden vidtar bedöms utifrån ekonomiska förutsättningar och
bedömning av insatsens effekt. Särskilda åtgärder utöver detta har inte
behövts vidtas.

Månadssammanställning
68 Regionfastigheter

Sammanfattning
Ekonomi

Ackumulerat utfall för perioden är 38,3 mkr, vilket är 35,6 mkr bättre än budget.
Prognos för helåret beräknas till 28,2 mkr, vilket överstiger förvaltningens årsbudget och resultatkrav med 5,6 mkr.

Medarbetare

Antal anställda AOH är 185, vilket är 21 färre än budget.
Sjukfrånvaron är låg men har ökat marginellt jämfört med förra året.

Produktion

Genomförda energieffektiviseringar och energioptimeringsåtgärder ger minskad energiförbrukning.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område
<infoga graf>

Resultaträkning (mkr)

Ackumulerat utfall efter april är +38,3 mkr, vilket är 35,6 mkr bättre än budget.
De största avvikelserna är:
• Hyresintäkterna är 6,8 mkr lägre än budget, vilket till största delen förklaras av stora kontrakt som har kontraktsstart senare under året medan budget är
periodiserad i 12-delar. Det gäller östra flygeln på Helsingborgs lasarett, byggnad 71 inom Ängelholms sjukhusområde samt ny lokal till Folktandvården i
Lund.
• Mediakostnaderna (energi) är 3,0 mkr högre än ackumulerad budget för perioden. Median för Ängelholm har missats att bokas upp vilket innebär att den
verkliga budgetavvikelsen är 6,0 mkr. Det är framförallt el- och fjärrvärmekostnaden i Malmö, Lund och Helsingborg som överstiger budget. Budget
motsvarar måltalet för 2018 som är 198 kWh/m 2. Trots minskad förbrukning sedan år 2016 finns det ett gap mellan verklig förbrukning och måltal (se
under Produktion nedan).
• Planerat underhåll ligger under budget med 8,2 mkr efter april, detta kommer att arbetas upp under året.
• Kostnader för fastighetsdrift är 3,7 mkr lägre än budget, vilket framförallt beror på lägre utfall för felavhjälpande underhåll. Skåneteknik vidhåller
årsprognosen.
• Lägre inhyrningskostnader än budget förbättrar resultatet med 8,0 mkr, vilket har samma förklaring som hyresintäkterna. Det avser framförallt byggnad
71 inom Ängelholms sjukhusområde.
• Kapitalkostnaderna är 23,1 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror dels på försenade projektavslut och dels på att budget är periodiserad i tolftedelar
medan utfallet för projekt som avslutas under året belastar resultatet under senare delen av året.
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Prognos
Åtgärder för ekonomi i balans
Prognos för helårsutfallet beräknas till 28,2 mkr, vilket överstiger årsbudget Ekonomin är i balans.
och resultatkrav med 5,6 mkr.
Jämfört med förra månaden är prognosen sänkt med 4,4 mkr. Avvikelsen
mellan budget och prognos beror främst på:
• sänkta kapitalkostnaderna på grund av framflyttade projektavslut, + 10,5
mkr
• ökade mediakostnader, beroende på att förbrukningen ligger under
måltalet samt några kalla månader i början av året, - 5,7 mkr.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
Antal anställda AOH i april är 185, jämfört med periodiserad budget som är
206.
I anställningsvolymen ingår även resurskontrakt i NSX-projekten som är
tecknade med andra förvaltningar.
Avvikelsen mellan utfall och budget finns dels inom division Projekt (-13
anställda AOH) och dels avseende resurskontrakten (-8 anställda AOH). Inom
division Projekt saknas byggprojektledare, verksamhetsprojektledare och
lokalplanerare. På grund av läget inom byggbranschen lyckas man inte
rekrytera i önskad takt.
Budgeterad anställningsvolym avseende resurskontrakten är framtagen
utifrån uppskattat ekonomiskt behov, omräknat till anställda AOH samt
periodiserat jämt i 12-delar.

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)
Sjukfrånvaron för perioden rullande 12 är 11,4 dagar i snitt per anställd.
Eftersom förvaltningen startade 1 januari 2017 finns inget värde för
motsvarande period förra året. För helåret 2017 var sjukfrånvaron 10,8 dagar
i snitt per anställd.
Sjukfrånvaron är låg men har ökat marginellt jämfört med förra året. Det är för
tidigt att dra några slutsatser ännu, utvecklingen följs upp månatligen.

Produktion
Energianvändningen minskar tack vare genomförda
energiinvesteringar och energioptimeringsåtgärder.
Energiförbrukningen har minskat från 230 kWh/m2
år 2016 till 209 kWh/m2 i april 2018.
Måltal för 2018 är 198 kWh/m2.
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Månadssammanställning
71 Regionstyrelse

Sammanfattning
Ekonomi

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat på +67,7 miljoner kronor efter mars månad vilket är 75,8 miljoner kronor bättre
än lagd budget. Överskottet förklaras i huvudsak av vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej ianspråktagna driftsoch utvecklingsmedel inom koncernkontoret och regionstyrelse.

Medarbetare

I utfallet redovisas antalet anställda AOH för personalnämnden (Fv 77), regionala utvecklingsnämnden (Fv 79) samt
regionstyrelsen ( Fv 71). Differensen mellan budgeterad och anställd AOH är förhållandevis stor (-140). Avvikelsen avser i
huvudsak utbildnings- och arbetsmarknadsinsatserna inom personalnämnden som inte kommit igång i budgeterad omfattning.
Sjuktalet har minskat med 1,0 dagar i genomsnitt från föregående år.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område

Verksamhetsområde
Förtroendemannaorganisation
Anslag till regionstyrelsens förfogande
Bidrag & avgifter
Bolag
E-hälsa
Koncernkontoret
Totalt:

Utfall
1804
3,2
2,2
0,4
0,0
0,0
61,9
67,7

Prognos
1804
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0

Resultaträkning (mkr)

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat på +67,7 miljoner kronor efter april månad. Överskottet förklaras i huvudsak av vakanta tjänster, sjuk- och
tjänstledigheter samt ej ianspråktagna drifts- och utvecklingsmedel inom koncernkontoret och regionstyrelse.
Förtroendemannaorganisationen
Förtroendemannaorganisationen redovisar ett överskott på +3,2 miljoner kronor efter april månad. Överskottet avser i huvudsak regionfullmäktige,
regionråd och partiernas partipåsar.
Anslag till regionstyrelsens förfogande
Anslaget till Regionstyrelsens förfogande visar ett överskott på +2,2 miljoner kronor. Överskottet avser i huvudsak anslaget till regionstyrelsens
förfogande samt ej reglerade/fördelade anslag.
Bidrag & avgifter
Anslaget för bidrag och avgifter visar totalt sett ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Överskottet avser ej reglerade anslag samt valutakursdifferenser.
Bolag
Anslaget till regionens bolag visar ett +/- 0 resultat efter april månad.
E-hälsa
Anslaget överförs månadsvis till koncernkontoret, avdelningen för digitalisering och IT. Utfall redovisas under koncernkontoret.

Anslaget till Regionstyrelsens förfogande visar ett överskott på +2,2 miljoner kronor. Överskottet avser i huvudsak anslaget till regionstyrelsens
förfogande samt ej reglerade/fördelade anslag.
Bidrag & avgifter
Anslaget för bidrag och avgifter visar totalt sett ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Överskottet avser ej reglerade anslag samt valutakursdifferenser.
Bolag
Anslaget till regionens bolag visar ett +/- 0 resultat efter april månad.
E-hälsa
Anslaget överförs månadsvis till koncernkontoret, avdelningen för digitalisering och IT. Utfall redovisas under koncernkontoret.
Koncernkontoret
Periodens resultat för koncernkontoret är +61,9 miljoner kronor. Överskottet förklaras i huvudsak av vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej
ianspråktagna drifts- och utvecklingsmedel inom koncernkontoret och regionstyrelse.
Det totala utfallet för avdelningen för digitalisering och IT per april månad uppgår till +41,9 miljoner kronor vilket är 42,6 miljoner kronor bättre än lagd
budget för perioden. Kostnadsutvecklingen ackumulerat efter april månad uppgår till 3,5 %, varav verksamhetsövergången för enheten för Dataanalys och
Registercentrum utgör 0,8 %-enheter. Det finns en stor normalvariation i externa omkostnader varje månad vilket gör att utvecklingskurvan troligtvis
kommer att uppvisa stora slag både uppåt och nedåt under året.
Ej utnyttjade utvecklingsmedel för IT och E-hälsa förklarar 42,9 miljoner kronor, vilket är hela det positiva resultatet. Utfallet i utvecklingsprojekten infaller
normalt till stora delar under årets sista månader till följd av ledtider i uppstart av nya förstudier och projekt.
Större överskott redovisas även på anslaget för Regiondirektörens utvecklingsmedel (+6,4 miljoner kronor) och avdelningen för hälso- och
sjukvårdsstyrning (+3,7 miljoner kronor).
För övriga avdelningar/staber redovisas inga större avvikelser efter april månad.

Prognos
Helårsprognos för Regionstyrelsen beräknas i nuläget till +20 miljoner
kronor i förhållande till lagd budget.

Åtgärder för ekonomi i balans
Kontinuerlig uppföljning samt fortsatt strikt vakansprövning görs för att
säkerställa ekonomi i balans. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts
vidtas i nuläget.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
I utfallet redovisas antalet anställda AOH för personalnämnden (Fv 77),
regionala utvecklingsnämnden (Fv 79) samt regionstyrelsen ( Fv 71).
Differensen mellan budgeterad och anställd AOH är förhållandevis stor (139). Avvikelsen avser i huvudsak personalnämnden. Utbildnings- och
arbetsmarknadsinsatserna för för extratjänster,
snabbspår,studentmedarbetare m.m har inte kommit igång i planerad
omfattning. Budget lagd utifrån de måltal som finns i personalnämndens
verksamhetsplan. Regionala utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen följer
i princip lagd budget.

Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr)
Koncernkontorets avdelningar fortsätter nedväxlingen av bemanningsföretag.
Detta är en anledning till de minskade kostnaderna för inhyrd personal.

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)

Sjuktalet har minskat med 1,0 dagar i genomsnitt från föregående år.
Minskningen sker i samtliga intervall utom 8-28 dagar.

Månadssammanställning
63 Regionservice

Sammanfattning
Ekonomi

Medarbetare

Ackumulerat utfall är 6,2 mkr (+10,5 mkr jämfört med budget). Beräknad prognos är 26,9 mkr
(mars 26,9 mkr) vilket är en avvikelse jämfört med budget motsvarande -10,4 mkr.

Antalet medarbetare ligger något under budget.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område

Ekonomi (mkr) motpart 1-3

jan - apr
Utfall

Totalt resultat
Resultat (mkr) motpart 1-4

6,2
Utfall

Budget
-4,3
Budget

Helår 2018
diff.
10,5
diff.

Helår

Budget Prognos Bud.avvik
37,4

26,9

-10,4

Budget Prognos Bud.avvik

Division FM

7,1

-3,5

10,5

37,4

26,9

-10,4

Division Kund

-1,1

-0,5

-0,6

0,0

0,0

0,0

HK

0,3

-0,3

0,6

0,0

0,0

0,0

Resultaträkning (mkr)
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Avvikelse utfall mot budget
Resultatet per april är +10,5 mkr jämfört med budget. Det är främst transporttjänster och parkeringsverksamheten som visar ett
överskott. För transporttjänster finns utöver en periodiseringseffekt ett överskott kopplat till vakanta ej tillsatta tjänster och
effektiviseringar som gjorts i verksamheten under slutet på 2017, varför prognosen förbättrats med +2,6 mkr i mars. Även för
parkeringsverksamheten har en prognosjustering gjorts med +8,0 mkr beroende på ökade intäkter.
Affärsområde Måltider visar ett negativt resultat och prognosen för helåret är sänkt med 21,0 mkr.
Resultatet för servicevärdar och lokalvård är negativt per april och utredning pågår hur detta kommer att påverka helåret.
Verksamhetens intäkter är 8,2 mkr högre än budget. Över budget ligger intäkter för parkering, centrallagerhantering och
verksamhets- och fastighetstekniska tjänster. Överskottet möts av underskottet som finns inom måltider samt lägre intäkter för
planerat underhåll och investeringsprojekt.
Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter och pension är 10,6 mkr lägre än budget och beror på periodisering i budget, vakanta
ej tillsatta tjänster, att frånvaro inte ersätts i full utsträckning samt effektiviseringar inom verksamheten.

Utfallet för material och tjänster är 3,8 mkr lägre än budget och avser framförallt inköp kopplat till måltidstjänster. Avvikelsen
beror på periodisering i budget samt att central menyplanering införts.
Avvikelsen för fastighetskostnader, -10,5 mkr jämfört budget beror dels på ökade beställningar av verksamhetstekniska tjänster
dels på underskott inom lokalvården. Lokalvården har fått i uppdrag att återkomma med åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.
I övriga kostnader ingår bland annat kostnader för logistik, bevakning samt IT och telefoni.

Bruttokostnadsutveckling (verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar)
Per april är den ackumulerade bruttokostnaden 32,1 mkr högre jämfört med samma period förra året (+5,1%). Ökningen
består av:
•
•
•

Centrallagerhanteringen överflyttad till Regionservice from maj-17 ( 19,3 mkr)
Ökad efterfrågan på verksamhetstekniska tjänster (11,9 mkr)
Övrigt (0,9 mkr)

Helårsprognosen för bruttokostnaden visar en sänkning av kostnaderna med 0,6% jämfört med förra året.
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Prognos

Prognosjustering
Prisjusteringar som inte genomförts
för livsmedelsavtal

Åtgärder för ekonomi i balans

Föregående Förändr
prognos
april

Tot

-4,0

-

-4,0

Nytt nutritionsavtal

-1,0

-

-1,0

Restaurang- och caféverksamheten
Överenskommelse med förvaltning
SUND angående Servicevärdar i
Helsingborg. Dialog pågår med KSEK.

-6,0

-

-6,0

-10,0

-

-10,0

8,0

-

8,0

2,6

-

2,6

-10,4

0,0

-10,4

Ökade parkeringsintäkter
Effektivisering bemanning
transporttjänster
Totalt

Prognosjustering är gjord för motsvarande - 10,4 mkr,
varav -21 mkr avser ökade kostnader inom
måltidsområdet och +10,6 mkr består av ökade
parkeringsintäkter och effektiviseringar. Inom
affärsområde Lokalvård och Servicevärdar befarar
man ett underskott. Servicedirektören har gett dessa
verksamheter i uppdrag att återkomma med
åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. De
senare befarade underskotten är inte medtagna i
prognosen i dagsläget.
Affärsområde Måltider ser en dämpad
kostnadsutveckling för personalkostnader och
materialinköp men helårseffekten är svårbedömd
varför prognosen inte justeras per april.

Medarbetare
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)

Per april är antal anställda 17 under budgeterad
anställningsvolym. Sedan 2017 gäller
anställningsprövningar och dessa kommer att
bibehållas till och med tertial 2 - 2018.
Regionservice kommer under 2018 att genomföra
en organisationsförändring, vilket gör att
återhållsamhet kring rekrytering råder.

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)

Regionservice arbetar med ett riktat stöd från HRspecialister till chefer för att sänka sjukfrånvaron.
Under slutet av 2017 och fortlöpande under 2018
har ett projekt bedrivits där samtliga
rehabiliteringsärenden gåtts igenom för utvalda
affärsområden och där kunskapsnivån för chefer
rörande rehabilitering har höjts. Totalt sett har
sjukfrånvaron inom Regionservice ökat per mars
men projektet fortlöper med förväntade långsiktiga
effekter.

Det rullande 12-månaders värdet för 2017 är inte
jämförbart med värdet för 2018 då division AM och Stora
bygg (nuvarande Regionfastigheter) ingår i siffrorna aprildecember 2016).
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Månadssammanställning
79 Regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning
Ekonomi
Medarbetare

Regionala utvecklingsnämnden redovisar ett positivt resultat på +14,6 mkr i april-18 (budget +14,7 mkr).
Medarbetare redovisas på Regionstyrelsen i april-18.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område
<infoga graf>

Resultaträkning (mkr)

Regionala utvecklingsnämnden redovisar i april-18 ett överskott på +14,6 mkr (budget +14,7 mkr). Intäktssidan visar ett överskott mot budget på +6,1 mkr
vilket till största delen går ihop med underskottet på lämande bidrag med -9,6 mkr. I april har miljövårdsfonden samt föreningsbidragen bokats upp som
en effekt av att prognosen är 0. Det gör att skillanden mellan utfall/budget på lämnade bidrag ökar efter två månader med minskad differens. På
personalsidan ser vi fortsatt överskott på personalkostnaderna och så har det varit sedan januari-18 men väntas vända lite vid halvårsskiftet. Det är känt
av verksamheten. I övrigt går verksamheten enligt plan.

MSRUN1804

1 av 3

Regionala utvecklingsnämnden redovisar i april-18 ett överskott på +14,6 mkr (budget +14,7 mkr). Intäktssidan visar ett överskott mot budget på +6,1 mkr
vilket till största delen går ihop med underskottet på lämande bidrag med -9,6 mkr. I april har miljövårdsfonden samt föreningsbidragen bokats upp som
en effekt av att prognosen är 0. Det gör att skillanden mellan utfall/budget på lämnade bidrag ökar efter två månader med minskad differens. På
personalsidan ser vi fortsatt överskott på personalkostnaderna och så har det varit sedan januari-18 men väntas vända lite vid halvårsskiftet. Det är känt
av verksamheten. I övrigt går verksamheten enligt plan.
Prognos
Åtgärder för ekonomi i balans
Prognosen för april-18 är +/- 0.
Löpande uppföljning och kontroller görs regelbundet för att hålla ekonomin i
balans. Inga speciella åtgärder har krävts hittills.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
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Skånetrafiken

PERSPEKTIV - KUND

SAMMANFATTNING
Resandet ackumulerat april 2018 är 0,1 %. Mål 3%.

Försäljning självbetjäning ackumulerat april 2018 är 60 %. Mål 65%.

NKI Nöjd Kund ackumulerat april 2018 är 58 %. Mål 65%.

Förseningsersättning, besvarade inom 24 timmar ackumulerat april 2018 66 %. Mål 70%

NKI Enkelt att köpa biljett ackumulerat april 2018 är 77 %. Mål 75%.

Handläggningstid Färdtjänst ackumulerat april 2018 är 97 % inom 30 dagar. Mål 90%.

NKI Serviceresor Senaste resan ackumulerat april 2018 är 88 %. Mål 88%.

Antalet medarbetare i april 2018 är 406.

KM-Kvalitetsmätning ombord 2018. Vårens mätning pågår.

Resultatet efter april är 36 Mkr bättre än budget.
Totala intäkter är 1 913 Mkr, rensat från vidarefakturering, vilket är 52 Mkr sämre än budget.

Punktlighet ackumulerat april 2018. Pågatågen 91 % Öresundståg 84 % Stadsbuss 85 %
Regionbuss 84 % Serviceresor 90 %.

Totala kostnader är 1 833 Mkr, rensat från vidarefakturering, vilket är 87 Mkr bättre än budget.
Prognos är att hålla budget.

Resor

NKI
Ack Utfall 2018

Diff i %

Prognos %

Mål %

Mål antal

14 975

1,0%

4,0%

4,0%

49 400

Pågatågen %

8 147

-

-

-

-

Öresundståg %

6 829

-

-

-

-

0

-

-

-

-

28 437

-0,5%

2,5%

2,8%

85 195

Tåg
Varav

Varav Ötåg ö bron

Stadsbuss
Varav

NKI - Allmänhet

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

Totalt

52%
60%
49%
Det ackumulerade resultatet för NKI allmänheten de första fyra månaderna 2018 är på en högre
nivå än 2017. De senaste månaderna visar en något uppåtgående trend. NKI allmänheten är känsligt
för press, media och större infrastrukturstörningar.

Malmö

14 878

2,2%

3,0%

3,0%

43 733

Helsingborg

4 638

-4,9%

0,5%

0,5%

14 239

NKI -Nöjd kund

Lund

3 904

-0,1%

2,0%

5,0%

11 683

Totalt
58%
65%
54%
Det ackumulerade resultatet för NKI de första fyra månaderna 2018 är på en högre nivå än 2017. De
senaste månaderna visar en uppåtgående trend. NKI påverkas till stor del positivt av enkelhet och
trygghet vilket har stabila resultat. Mest påverkas NKI av den upplevda punktligheten och även
detta mätetal har under året varit stabilt.

Kristanstad

Regionbuss
Varav Anropsstyrd

1 237

0,4%

1,0%

2,0%

3 574

11 073

0,6%

2,9%

2,4%

34 458

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

7

-16,1%

-

-

-

5

-4,1%

-

-

-

Serviceresor

489

3,7%

2,0%

-

< 1 200

Varav

Färdtjänst

225

1,0%

0,0%

-

-

Sjukresor

263

6,1%

4,0%

-

-

54 978

0,1%

3,0%

3,0%

170 403

NKI -Köpa biljett

2018

Totalt
77%
75%
71%
De senaste åren har kundnöjdheten ökat när det gäller enkelhet att köpa Skånetrafikens biljetter
och kort. Det är tydligt att både kunder och sällankunderna är betydligt mer nöjda. Med den nya
möjligheten att köpa biljett även till Danmark i appen har detta mätetal ökat något och för april är
NKI enkelt att köpa biljett 78 %.

Närtrafik

Totalt

Antal resor (tusental)

2017

16 000
15 000

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

14 000
13 000

NKI - Serviceresor

12 000

NKI SR senaste resa

11 000

Totalt
88%
88%
84%
Kundnöjdheten ligger ackumulerat över motsvarande period 2017 och på målnivån.
jan feb mar apr maj jun

jul

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

aug sep okt nov dec

Antal resor totalt har ökat i april och ackumulerat ligger vi nu på 0,1 %. Kalendereffekt 1 vardag
mer jämfört med 2017.
Tågresorna ökar med 1 procent. Resandet i och kring Lund har påverkats av två veckors
avstängning av E22, då antalet resor i peak-tid på Pågatågen ökade med 3%.

NKI SR - Trygghet

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

Totalt
71%
77%
67%
Kundernas upplevda trygghet ligger över föregående år men har en bit kvar till målnivån.

Regionbuss har en positvit resandeutveckling. Främst är det Malmö - Lund, Söderslätt och
SkåneExpressen 1 som ökar medan vi ser en resandeminskning på SkåneExpressen 2, Kristianstad
södra och Nordöst.
Stadsbuss Malmö och Stadsbuss Kristianstad har en positiv resandeutveckling, medan Stadsbuss
Helsingborg har en fortsatt negativ resande utveckling. Vi har en fortsatt positiv resande
utveckling i Stadsbuss Landskrona, Trelleborg och Eslöv.

NKI SR - Punktlighet

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

Totalt
91%
91%
89%
Den kundupplevda punktligheten ligger ackumulerat över föregående år och på målnivån.

För Serviceresor ser vi en fortsatt ökning, främst av sjukresor.

NKI SR Handläggning Färdtjänst
Färdtjänstresor Ack Utfall

Andel i allmän
kollektivtrafik

Mål
2018

Ack Utfall 2018
2017

48%
46%
408 475
45%
Färdtjänstresenärer som nyttjar den allmänna kollektivtrafiken var i april 46 % och ligger
ackumulerat på ungefär samma nivå som föregående år.

Mål 2018

2017

Totalt
79%
84%
74%
Kunderna är generellt lite nöjdare än senaste månaderna, dock har vi ett fortsatt arbete att göra för
att nå målet
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KM - Nöjd Kund (denna resa)

KM - Upplevd Punktlighet
Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

0,0

7,8

7,9

Öresundståg

0,0

7,2

7,5

Pågatågen

0,0

8,4

8,2

0,0

7,7

8,0

Malmö

0,0

8,2

7,7

Helsingborg

0,0

8,3

Lund

0,0

8,2

Kristanstad

0,0

8,2

Tåg

Stadsbuss

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

0,0

7,3

7,5

Öresundståg

0,0

7,1

7,9

Pågatågen

0,0

7,4

7,2

0,0

7,4

7,0

Malmö

0,0

7,6

6,7

8,0

Helsingborg

0,0

7,2

6,5

7,9

Lund

0,0

7,9

7,2

8,1

Kristanstad

0,0

7,8

7,1

Tåg

Stadsbuss

Regionbuss
0,0
8,0
8,3
Tåg totalt och Pågatågen ligger kvar på en stabil nivå och uppnår sina mål för 2017 medan
Öresundståg inte uppnår mål. Även Stadsbuss totalt når uppsatt mål för 2017 men inte Stadsbuss
Malmö, Stadsbuss Helsingborg, Stadsbuss Lund och Stadsbuss Kristianstad. Regionbuss uppnår
målet för 2017. Vårens mätning pågår.

Regionbuss
0,0
7,5
7,5
Resultatet för upplevd punktlighet 2017 ligger kvar på motsvarande nivå som tidigare mätning för
Tåg totalt, Pågatågen, Öresundståg och Regionbuss medan den sjunker för Stadsbuss. Stora
infrastruktursförändringar har genomförts i Skåne under 2017 och påverkat framkomligheten för
kollektivtrafiken. Vårens mätning pågår

KM - Trafikinformation i stört läge

Skånetrafikens Kundservice
Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

Tåg
0,0
6,4
5,3
Störningshantering på Pågatågen mäts halvårsvis. Målet för 2017 uppnåddes. Skånetrafikens app
(reseplaneraren) är den kanal flest (75%) vill få information om förseningar, med undantag för
åldersgruppen 55 år eller äldre. Appen är också där flest (51%) fått störningsinformationen från.
Den viktigaste informationen att få vid en störning är varaktigheten av störningen och alternativa
resmöjligheter. 1/3 av resenärerna fick informationen i rätt tid och 48% av informationen var
konsekvent över alla informationskanaler. Andelen resenärer som tyckte att informationen de
fick var tillräcklig för att kunna fatta beslut om sin fortsatta resa minskade från våren till hösten
2017 från 64% till 55%.

88%
85%
88%
Resultatet för Q1 2018 visar på bra resultat för vår förmåga att ge bra service i varje kundmöte.
Siffrorna beskriver endast Kundtjänst då mätningen på Kundcenter blivit försenad.

Marknadsandelar

Varumärke
Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

Gentemot bilen
0%
29%
29%
Marknadsandelen för det kollektiva resandet i Skåne 2017 slutade på 29% av det motoriserade
resandet. Från och med 2017 mäts marknadsandelen med ny metod som justerats under året,
resultatet för 2017 baseras på juli-december.

Kundtjänst mäter sitt NKI genom enkät i telefoni och chatt samt genom undersökning Daymaker på
kundcenter. Siffrorna för 2018 ska beskriva det sammanlagda resultatet för kundtjänst och
kundcenter gällande frågeställningen service och bemötande (NKI). Siffrorna för 2017 avser endast
kundtjänst då mätningen är ny på kundcenter från 2018.

Ack Utfall 2018

Mål 2018

2017

23%
32%
28%
Varumärke mäts kvartalsvis. Snittvärdet går ner jämfört med Q1 2017 men ligger på samma nivå
som föregående kvartal. Mätningen 2018 Q1 visar att upplevelsen av transparens, punktlighet,
engagemang och prisvärde är de hygienfaktorer som behöver förstärkas i första hand. Hållbara
resor är något som de frekventa resenärerna förknippar med Skånetrafiken i mycket större
utsträckning än de mindre frekventa resenärerna gör. Det tyder på att detta är en viktig drivkraft för
att resa frekvent med Skånetrafiken. Rekommendationsbenägenheten har stigit med 3
procentenheter från föregående kvartal och ligger nu på 59% av totalbasen (eller ca 80% bland de
som rest senaste månaden). Problemen med förseningar utgör det största hindret för
rekommendation av kollektivtrafiken.
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Utförandegrad

Punktlighet
Perioden /innev
mån

Ack Utfall 2018

Ack utfall 2017

-

-

-

Öresundståg

95,00%

96,75%

97,25%

Pågatågen

95,00%

96,00%

96,75%

99,91%

99,91%

99,92%

Malmö

99,80%

99,76%

99,85%

Helsingborg

99,93%

99,92%

Lund

99,99%

Kristianstad

99,97%

Trafikslag
Tåg

Stadsbuss

Trafikslag

Perioden /innev mån

Ack Utfall 2018

Ack utfall 2017

-

-

-

-

81%

84%

88%

85%

Tåg
Öresundståg
Pågatågen

Mål %

90%

91%

91%

92%

82%

85%

85%

87%

Malmö

79%

83%

83%

86%

99,93%

Helsingborg

82%

84%

81%

82%

99,99%

99,99%

Lund

81%

86%

88%

90%

99,84%

99,95%

Kristianstad

86%

84%

86%

89%

Regionbuss

81%

84%

84%

87%

Serviceresor

90%

90%

87%

89%

Stadsbuss

99,84%
99,82%
99,90%
Öresundstågens utförandegrad går ner ett par procent jämfört med föregående månad och stannar
på 95 %. Stora problem med strömförsörjningen i Hässleholmsområdet under slutet av månaden.

Regionbuss

Utförandegraden på Pågatågen sjönk med 1 % jämfört med mars månad. Kontakledningsfelen stod
för flest inställda tåg i april månad.

Punktligheten för Öresundstågen går ned till 81 % för april månad. Det har varit flera dagar med signalfel och
kontaktledningsskador.
På Pågatågen sjönk punktligheten med 1% mot mars månad. Vid tre tillfällen i april var det kontaktledningsfel,
samt ett signalfel Malmö – Lund som drog ner punktligheten.

I Malmö Stadsbuss är det ett fortsatt arbete för ökad driftssäkerhet enligt åtgärdsplan för MEX och
fordonsrevisioner pågår. Stadsbuss Helsingborg har ökat utförandegraden jämfört med föregående
månad. Stadsbuss Lund och Stadsbuss Kristianstad har en fortsatt hög driftsäkerhet och har vardera
4 inställda turer i april. För Regionbuss har utförandegraden ökat något i april, dock har 14 dagars
avstängning av E22 påverkat bland annat SkåneExpressen 1 med förseningar mer än 20 minuter
vilket innebär minskad utförandegrad.

Punktligheten för Stadsbuss totalt sjunker i april till 82 %. I Stadsbuss Malmö, Helsingborg och Lund sjunker
punktligheten främst beroende på de infrastruktsatsningar som pågår i städerna. Stadsbuss Kristianstad ökar
punktligheten till 86 %. Regionsbuss påverkas av infrastruktursatsningar i städerna och Regionbuss runt Lund har
även påverkats av vägarbetet på E22.

Förseningstimmar Tåg

Medelhastighet Buss km/h

Trafikslag

Punktligheten för Serviceresor liggger stabilt på 90 % och uppnår mål.

Perioden /innev
mån

Ack Utfall 2018

Ack utfall 2017

Trafikslag

805

2970

2509

Stadsbuss

429

1583

1253

Tåg
Öresundståg

376
1387
1256
Förseningsvolymen i april ligger kvar på en hög nivå totalt sett. Volymerna kopplat till infrastruktur
och banarbete ökar jämfört med föregående månad, vilket bekräftar bilden vi har av månaden som
stökig på denna front. Positivt är att volym för järnvägsföretag går ner något.
Pågatågen

Perioden /innev mån

Ack Utfall 2018

Ack utfall 2017

Mål km/h

19,0

18,8

18,9

21,5

Malmö

18,3

18,0

17,8

22,0

Helsingborg

19,2

19,2

20,0

22,0

Lund

18,1

18,1

18,7

21,0

Kristianstad

21,4

21,2

21,6

22,5

38,6
38,4
38,3
38,5
Medelhastigheten mäts under rusningstrafiken, förmiddag och eftermiddag, och är en viktig indikator på trafikens
effektivitet.

Regionbuss

Medelhastigheten för Stadsbuss Helsingborg sjunker något i april medan den ökar något i för de övriga
visionstäderna och även för Regionbuss.

Kollektivtrafikens energieffektivitet - Buss och Tåg
Bra Miljöval

Ack Utfall

Mål

2017

kWh / pkm
0,18
0,19
Energianvändningen mäts per årsbasis. Prognosen för 2017 visar att energieffektiviteten ökat, vilket
innebär ett preliminärt resultat att kWh/pkm minskar till 0,19. Slutgiltigt resultat för 2017
presenteras i vår hållbarhetsredovisning april 2018.

Försäljning per kanal
Försäljning i egna
kanaler

God framkomlighet, prioritet av busstrafiken före biltrafiken samt snabb ombordstigning är framgångsfaktorerna
för att förbättra medelhastigheten. Arbetet med detta sker främst i samverkan med kommuner och Trafikverket.

(tkr)
Ack Försäljning

Ack Mål

Diff (kr)

Diff %

Ack 2017

Prognos-helår

SO

158 201

168 750

-10 549

-6,3%

187 508

450 000

Regionbuss

49 222

49 450

-228

-0,5%

66 506

115 000

Stadsbuss

4 625

6 833

-2 207

-32,3%

3 691

15 000

Kundcenter

154 415

183 135

-28 720

-15,7%

186 881

435 000

Biljettautomat

252 458

290 800

-38 342

-13,2%

298 725

800 000

E-tjänster

50 720

51 800

-1 080

-2,1%

67 477

185 000

Appar

246 103

268 620

-22 517

-8,4%

95 168

888 000

Företag

11 272

9 605

1 667

17,4%

5 353

17 000

Totalt

927 017

1 028 993

-101 975

-9,9%

905 955

2 905 000

Försäljningen går något bättre i april än föregående månader, men vi
når inte riktigt budget. Framförallt ser vi att försäljningen av
enkelbiljetter går något bättre än tidigare - även om trenden är att vi
ökar mest på försäljningen av periodbiljetter. Den nya appen ökar
rejält i april och står nu för ca 18% av den totala försäljningen. Nytt
för april är försäljning av biljetter till Danmark i appen. De äldre
apparna säljer fortfarande bra, men ökar inte längre. Vi ser en tydlig
förflyttning från Serviceombud och Kundcenter samt Regionbuss till
nya appen. Vi ser också en tydlig ökning av försäljning av Resplusbiljetter även i april.

Självbetjäning

100%

Ack Utfall 2018

Mål

Ack utfall 2017

90%

60%

65%

55%

80%

Serviceombud

70%

Regionbuss

60%

Stadsbuss

50%

Kundcenter

40%

Företag

30%

Appar

20%

Webb

10%

Biljettautomat

0%
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Självbetjäningsgraden består av försäljning i biljettautomater, våra tre
appar samt försäljningen i webbshopen. Självbetjäningen har ökat
successivt i takt med att vi erbjuder fler digitala kanaler. Under april
har självbetjäningen ökat något och i april var det 62,4 % av
försäljningen som gick genom någon av våra självbetjäningskanaler.
Främst är det lanseringen av vår nya app och 30-dagars biljett som
bidragit till ökningen. Målet är att öka ytterligare under 2018 till 65%.
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Förseningsersättning - Mål 70% besvarade inom 24 h

Antal ärenden
varav digitala

Kundsynpunkter via chatt 90% inom 5 min

Perioden /innev
mån

Ack Utfall 2018

Ack utfall 2017

9 297

31 798

52 970

Antal Inkomna

6 059

20 867

27 749

Besvarade i tid
86%
83%
90%
Antalet chattar fortsätter att öka och vi har redan hanterat över 10 000 fler kontakter jämfört med 2017 i denna
kanal. Stora delar av tiden får våra kunder svar nästan direkt när de väljer att chatta med oss, men servicemålet
påverkas väldigt negativt när vi drabbas av stora störningar då många kunder vill komma i kontakt med oss
samtidigt. Efter en sämre siffra i mars så visar april bättre.

Besvarade i tid
65%
66%
52%
Under 2018 har vi som målsättning att nå 70% i automatiseringsgrad för ersätting vid försening. För
april hamnar resultatet på 65% vilket är ett hyfsat resultat. Under andra halvan av 2018 kommer
möjligheter att hantera förseningsersättning smartare i Skånetrafikens nya app, vilket skapar goda
förutsättningar för att vi ska klara vår målsättning.

Svarstider Kundtjänst Facebook 60 min

Antal besvarade

Perioden /innev mån
10 110

Ack Utfall 2018

Ack Utfall 2017

41 155

31 024

Handläggningstid Färdtjänst 90% inom 30 dagar

Perioden /innev
mån

Ack Utfall 2018

3613

14 464

Perioden /innev mån

Ack utfall 2017
18 790

28
34
Genomsnitt (min)
32
Fortfarande väldigt bra svarstider på Facebook där målsättningen är att besvara minst 95% av alla
inlägg med en genomsnittlig svarstid på max 60 minuter. Antal inlägg minskar dock jämfört med
tidigare år.

657

Antal

Ack Utfall 2018

Ack Utfall 2017

2971

2696

95%
97%
67%
Hanterade i tid
Handläggningstiden når 97% inom 30 dagar ackumulerat och för sjätte månaden i rad är vi över mål.

Handläggningstid Sjukresor 92% inom 10 dagar

Springlife

Perioden /innev mån

Ack Utfall 2018

Ack Utfall 2017

870

3058

3079

Antal
Utfall

Prestationsnivå

Mål 2018

2017

>=70

72,7

Ledarskap

75

75,5

Målkvalitet

70

67,4

Samarbete

>=63

37

Vi har bättre resultat än 2016 och når målen på Prestationsnivå och Målkvalitet och är nära gällande
Ledarskap.
Att ligga på en prestationsnivå över 70 innebär att vi totalt sett har arbetsglädje, ork och motivation
och visar förmåga och kraft att förändras. Något som är särskilt viktigt när en organisation står inför
eller är mitt i förändringar.
I år har valt att komplettera med mål vad gäller samarbete mellan avdelningarna på Skånetrafiken.

83%
68%
100%
Hanterade i tid
Handläggningen för sjukresor uppnår för april 83% men har en bit kvar till mål. Det finns en plan för åtgärder som
ska leda till att mål uppnås i maj.

Antal anställda
2018

2017

Förändring antal

Förändring %

406
371
35
9,43
Antal anställda för april 2018 har ökat med 35 jämfört med april 2017. Från mars 2018 till april 2018 har antalet
anställda ökat med 21.
Antal använda arbetstimmar omräknat till årsarbetare
2018

2017

Förändring antal

Förändring %

367
397
-30
Antal använda AOH för mars 2018 har minskat med 30 jämfört med februari 2017.

-7,43

Attraktiv Arbetsgivare
- andel som kan rekommendera Skånetrafiken som arbetsplats
Utfall

Mål 2018

Friskare Medarbetare - Minskad Sjukfrånvaro
2017

82%
79,7%
Vi når inte målet att 86 % av våra medarbetare kan tänka sig att rekommendera andra att börja
arbeta på Skånetrafiken. Resultatet blev 79,7 % vilket är en minskning från föregående år då vi
landade på 82,7 %.

Ack Utfall 2018

Ack utfall 2017

Antal sjukdagar
5,00
5,84
Antalet sjukdagar till och med mars 2018 har minskat med 0,84 jämfört med 2017.

Mål Utfall 2017 - 1 dag
20 dagar

Månadsrapport April 2018
Skånetrafiken
Ekonomi

PERSPEKTIV - EKONOMI

(tkr)

Resultat

Ack Utfall

Ack Budget

Diff (tkr)

Diff %

Ack utfall fg År

Diff % (fg
Budget helår
år)

Diff (fg år)

Prognos helår

Avvikelse tkr

Kontant

-175 134

-183 421

8 287

-5,0%

-116 125

-59 009

51,0%

-565 500

-565 500

0

Reskassa

-233 580

-259 740

26 160

-10,0%

-302 592

69 012

-23,0%

-740 000

-700 000

40 000

Summa kont/resk

-408 714

-443 161

34 447

-8,0%

-418 717

10 003

-2,0%

-1 305 500

-1 265 500

40 000

Periodkort

-371 358

-396 201

24 843

-6,0%

-365 963

-5 395

1,0%

-1 181 100

-1 141 100

40 000

Skolkort

-78 216

-76 290

-1 925

3,0%

-66 990

-11 226

17,0%

-206 190

-206 190

0

Övriga biljettintäkter

-71 285

-74 800

3 515

-5,0%

-61 893

-9 392

15,0%

-220 000

-220 000

0

-929 573

-990 452

60 879

-6,0%

-913 564

-16 009

2,0%

-2 912 790

-2 832 790

80 000

Intäkter serviceresor

-67 064

-64 574

-2 490

4,0%

-63 297

-3 767

6,0%

-196 500

-196 500

0

Övriga intäkter

-46 890

-40 711

-6 179

15,0%

-36 653

-10 237

28,0%

-125 264

-125 264

0

Summa övriga intäkter

-113 954

-105 285

-8 669

8,0%

-99 950

-14 004

14,0%

-321 764

-321 764

0

Regionalt bidrag

-860 100

-860 100

0

0,0%

-782 933

-77 167

10,0%

-2 580 300

-2 580 300

0

-8 929

-8 525

-405

5,0%

-8 854

-75

1,0%

-25 574

-25 574

0

-29

0

-29 ##########

-10

-19

200,0%

0

0

0

-869 058

-868 625

-433

0,0%

-791 797

-77 261

10,0%

-2 605 874

-2 605 874

0

-1 912 585

-1 964 362

51 777

-3,0%

-1 805 311

-107 274

6,0%

-5 840 428

-5 760 428

80 000

1 345 527

1 389 940

-44 413

-3,0%

1 320 822

24 706

2,0%

4 248 176

4 155 176

-93 000

118 808

112 414

6 394

6,0%

111 609

7 199

6,0%

340 003

353 003

13 000

47 453

55 935

-8 483

-15,0%

51 011

-3 558

-7,0%

168 569

168 569

0

1 511 789

1 558 290

-46 501

-3,0%

1 483 442

28 347

2,0%

4 756 748

4 676 748

-80 000

Övriga verksamhetskostn

52 290

55 656

-3 367

-6,0%

38 701

13 589

35,0%

167 749

167 749

0

Info. och marknadsföring

7 279

14 360

-7 081

-49,0%

9 732

-2 454

-25,0%

30 613

30 613

0

Köpta tjänster & provision

31 579

33 157

-1 578

-5,0%

28 733

2 846

10,0%

102 785

102 785

0

Personalkostnader

74 362

84 807

-10 445

-12,0%

75 271

-909

-1,0%

262 589

262 589

0

128 514

141 682

-13 169

-9,0%

120 328

8 185

7,0%

425 491

425 491

0

27 088

32 351

-5 263

-16,0%

26 247

841

3,0%

94 452

94 452

0

321 110

362 014

-40 904

-11,0%

299 012

22 098

7,0%

1 083 680

1 083 680

0

1 832 899

1 920 303

-87 404

-5,0%

1 782 454

50 445

3,0%

5 840 428

5 760 428

-80 000

-79 687

-44 059

-35 628

81,0%

-22 857

-56 830

249,0%

0

0

0

57,4%

57,5%

Summa biljettintäkter

Periodis investeringsbidr
Övriga statsbidrag
Summa bidrag
Summa Intäkter
Entreprenadkostnader
Serviceresor
Övriga trafikkostnader
Summa trafikkostnader

Avskrivningar
Finansnetto kostnad
Summa övr kostnader
Summa kostnader
Resultat

Kostn.täckningsgrad inkl.
serviceresor

Resultatet efter april är 80 Mkr, vilket är 36 Mkr bättre än budget.
Biljettintäkterna uppgår till 930 Mkr vilket är 61 Mkr (6%) sämre än budget och 16 Mkr (1,8%) bättre än 2017.
Biljettintäkterna i Skåne är 28 Mkr sämre än budget och 17,5 Mkr bättre än 2017. Biljettintäkterna över Öresund är totalt sett är 33 Mkr sämre än budget och 1,5 Mkr sämre än 2017.
Aktiviteter i form av arbete med marknadsföring och riktade åtgärder, samt validering och intäktssäkring har påbörjats för att öka intäkterna.
Övriga intäkter (inkl Serviceresor) uppgår till 114 Mkr, vilket är 8,7 Mkr (8%) bättre än budget och 14 Mkr bättre än 2017. Högre intäkter på Serviceresor beror på ökat antal sjukresor vilket ger högre
egenavgiftsintäkter. En ökning av Övriga Trafikintäkter beror på att Skånes Kommuner köper mer busstrafik än budgeterat.
De totala intäkterna inklusive bidrag (rensat från vidarefakturering på 17 Mkr) uppgår till 1 913 Mkr, vilket blir totalt 52 Mkr (3%) sämre än budget, men 107 Mkr (6%) bättre än 2017 varav 77 Mkr
beror på högre regionbidrag mellan åren.
Trafikkostnaderna totalt uppgår till 1 511 Mkr, vilket är 47 Mkr (3%) bättre än budget.
Entreprenadkostnader på buss och tåg underskrider budget med 44 Mkr (3%). En stor del av underskridandet beror på lägre underhållskostnader på tåg då de planerade renoveringarna av
Örsundstågen ligger efter schema.
Kostnaderna för förstärkningstrafik på buss ligger också lägre än budget och är effekter av de åtgärder som togs fram under 2017. Kostnaderna för index är lägre än budgeterat och med anledning
av låg resandeökning är även kostnaderna för resandeincitament lägre än budget.
Kostnaderna på Serviceresor är 6 Mkr (6%) sämre än budget och beror på höga transportkostnader. Främst är det transportkostnaderna för sjukresor som ökar. Övriga trafikkostnader är 8 Mkr (15%)
bättre än budget vilket även det beror på periodiseringar av budgeten.
Övriga verksamhetskostnader uppgår totalt till 165 Mkr och är 23 Mkr (12%) bättre än budget. Orsakerna är bland annat försenade rekryteringar samt marknadskampanjer som skjutits framåt.
Kapitalkostnaderna underskrider budget med 18 Mkr.
De totala kostnaderna (rensat från vidarefakturering på 17 Mkr) uppgår till 1 833 Mkr, vilket är 87 Mkr (5%) bättre än budget.
Prognos är att hålla budget.
Prognosen på intäkterna ändras till att bli 80 Mkr sämre än budget. Främst pga svikande biljettintäkter beroende på ökade antal infrastrukturproblem i järnvägsnätet samt framkomligheten i
städerna.
Prognosen på kostnaderna ändras till att bli 80 Mkr bättre än budget. Det är främst kostnaderna för trafik som väntas gå bättre än budget, bland annat nya avtal som sänker kostnader samt
förseningar i projekt.
Avdelningarna signalerar att de kommer att gå bättre än budget. Anledningarna är t ex försenade rekryteringar och mindre användning av konsulter.

Definitioner
KUND
Resor

Antal resor mäts genom vårt biljettsystem. Färdtjänst och sjukresor hämtas från trafikledningssystemet.

Färdtjänstresor
NKI - Allmänhet

NKI - Köpa biljett

Andel resor, av samtliga färdtjänstresor, som sker i den allmäna kollektivtrafiken.
Hur nöjda alla i Skåne är med oss. Avser samtliga respondenter i undersökningen. Källa: Nationellla undersökningen
Kollektivtrafikbarometern, Kolbar.
Hur nöjda våra regelbundna kunder är med oss. Med regelbunden avses de som reser minst någon/några gånger per månad.
Källa: Kolbar.
Samtliga respondenters svar på frågan "Det är enkelt att köpa Skånetrafikens biljetter och kort" Källa: Kolbar

Kundservice
NKI Serviceresor - Senaste
resan
NKI Serviceresor - Trygghet

Vår förmåga att ge service i varje kundmöte på Kundtjänst och Kundcenter
Hur nöjda våra färdtjänst- och sjukresekunder är. Källa: Den nationella undersökningen, Anbaro, Barometern för anropsstyrd
trafik.
Kundupplevd trygghet. Källa: Anbaro, frågan lyder: "Vilket betyg vill du ge tryggheten när du gör en färdtjänstresa/sjukresa?"

NKI Serviceresor - Punktlighet

Kundupplevd punktlighet. Källa: Anbaro, frågan lyder: "Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om?"

NKI Serviceresor Handläggning
KM, Nöjd kund

Hur nöjda färdtjänstkunderna är med bemötande, information och tid för handläggningen. Källa Anbaro

KM Trafikinformation i stört
läge
KM, Upplevd punktlighet

Hur nöjda våra kunder är vid trafikstörningar i Tågtrafiken. KM = Kvalitetsmätning ombord. Frågan lyder "Hur Skånetrafiken
hanterade störningen"?
Hur punktlig kunderna upplever att trafiken är. KM = Kvalitetsmätning ombord. Frågan lyder "Jag upplever att bussen/tåget är i
tid"? På Öresundstågen är frågan "Detta tågs punktlighet".
Vår konkurrenskraft jämfört med bilen mäts genom andelen av alla motorburna resor. Källa: Kolbar.
Vi mäter varumärket regelbundet för att följa bilden av Skånetrafiken utifrån utvalda hygienfaktorer och profilerande attribut.

NKI - Nöjd kund

Hur nöjda våra kunder är med sin resa. KM = Kvalitetsmätning ombord på tåg och bussar. Frågan lyder "Sammanlagt betyg på
den här buss/tågresan"? På Öresundstågen är frågan "DIn resa i detta tåg som helhet".

Marknadsandel
Varumärke

VERKSAMHET
Utförandegrad
Förseningstimmar tåg

Andel av trafiken som går enligt planering. En tur räknas som inställd om den ej utförts eller gått med mer än 20 minuters
försening.
Förseningstimmar motsvarar den tid som tågen avviker från sin ordinarie tidtabell med mer än 3.59 minuter.

Kollektivtrafikens
energieffektivitet
Punktlighet

För att uppfylla kraven för bra miljöval ska utfallet vara 0,18 Kilowatt-timmar per personkilometer. Avser den allmänna
kollektivtrafiken.
Att våra kunder kommer fram i tid. Avser den faktiska punktligheten.
Tåg

Realtidsmätning +3.59 min. Vid utgångsstation mäts avgångstiden i förhållande till tågets tidtabell. Undervägs och till slutstation
mäts ankomsttiden i förhållande till tågets tidtabell.

Stadsbuss

Realtidsmätning +2.59 min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på
sluthållplats.
Realtidsmätning +2.59 min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på
sluthållplats.
Realtidsmätning +/- 10 min i förhållande till avtalad tid med kunden. Mäts genom att föraren registrerar när kunden är hämtad.

Regionbuss
Serviceresor
Medelhastighet
Försäljning per kanal
Självbetjäning
Förseningsersättning
Svarstid Facebook
Kundsynpunkter via chatt
Handläggningstid färdtjänst
Handläggningstid sjukresor

Visar vår konkurrenskraft mot bilen samt hur effektiv trafiken är. Hastigheten mäts i högtrafik, dvs mån-fre kl. 06.00-09.00,
14.00-18.00. inkl stopptid.
Anger vilka olika kanaler kunderna använder för att köpa sin biljett.
Avser andelen av kundernas biljettköp som sker via biljettautomater, app-biljetter och e-handel.
Vår förmåga att snabbt hantera kundernas ersättningsanspråk vid förseningar i trafiken.
Hur snabbt vi svarar och får ut information till kunderna via Facebook, som är vår huvudkanal.
Hur snabbt vi svarar kunderna via chatt.
Andelen färdtjänstärenden som får förslag till beslut inom 30 dagar, mätt från ankomstdagen och förutsatt att ansökan är
komplett.
Andelen sjukreseärenden som behandlats inom 10 dagar, mätt från ankomstdagen för ansökan.

MEDARBETARE
Prestationsnivå
Ledarskap
Målkvalitet

Att vår organisation är i zonen för förändringskraft och därmed har goda förutsättningarna att utföra vårt arbete. Källa: den
årliga medarbetarundesökningen Springlife.
Att cheferna är tydliga och konsekventa i sitt agerande. Källa: Springlife.
Alla känner till verksamhetens mål och upplever dem som tydliga, realistiska och påverkningsbara. Källa: Springlife.

Samarbete

Samarbete mellan avdelningarna/enheterna på Skåntrafiken fungerar bra. Källa Springlife

Attraktiv arbetsgivare
Antal anställda

Andel medarbetare som rekommenderar oss som arbetsgivare. Källa: Springlife.
Antal månadsanställda medarbetare.

Antal använda arbetstimmar
…
Friskare medarbetare

Resursmått, antal anställda omräknat till heltid, avdraget för frånvaro och tillagt för extra närvaro.
Sjukfrånvaro genomsnitt per medarbetare i antal kalenderdagar.

EKONOMI
Ekonomi i balans

Vårt ackumulerade ekonomiska resultat jämfört med budget.
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Sammanfattning
Ekonomi
Medarbetare

Prognosen förbättrad med 15,0 Mkr, bruttokostnadsutvecklingen exkl. ambulans 3,4%

Tillgänglighet

Tillgängligheten till besök och op oförändrad. Förbättrad tillgänglighet till MR

Produktion

Minskad öppenvårdsproduktion pga färre arbetsdagar mars. Antalet listad patienter i hälsovalet ökar

Månadstema

<text>

Sjukfrånvaro högre, inhyrningskost oförändrade, budget bemanning lägre än utfall.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område
<infoga
Ekonomigraf>
(mkr) motpart 1-3

jan - apr
Utfall

Totalt resultat
Resultat (mkr) motpart 1-4

-43,2
-31,0
Utfall

Budget
2,4
Budget

Helår 2018
diff.

Budget

-45,6
diff.

10,4
Budget

Helår

Prognos
-135,0
Prognos

Bud.avvik
-145,4
Bud.avvik

Hälsoval

9,3

-6,0

15,4

10,4

10,4

0,0

Vårdval Hudsjukvård

-3,7

-0,3

-3,4

0,0

-6,0

-6,0

Vårdval Ögonsjukvård

-5,2

0,7

-5,9

0,0

-6,4

-6,4

Vårdval Grå starr

-1,5

0,2

-1,7

0,0

-2,5

-2,5

Vårdval LARO

4,3

-0,1

4,4

0,0

11,5

11,5

Psykiatri (exkl LARO)

13,5

-17,2

30,7

0,0

31,9

31,9

Totalt resultat

16,8

-22,7

39,4

10,4

38,8

28,4

Resultaträkning (mkr)

Analys av utveckling exkl. ambulans: Intäkterna har ökat 4,8 % jmf 2017, men avviker dock negativt från budget med 6,8 mkr (0,3 %). Största intäkts ökning står
"Regionbidraget" för, jmf utfall 2017. Här ingår i år förutom uppräkningen ersättning för utökat uppdrag. ”Patientavgifter" utfallet ligger i samma härad som
budget och utfall 2017. "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget med 2,4 mkr vilket till största delen beror på periodiseringseffekt. ”Försäljning av varor och
tjänster” ökar med 11,0 mkr jmf utfall 2017, däremot avviker utfallet negativ mot budget. Detta förklaras av att regioninterna intäkter periodiserats med en
tolftedel per månad. Specialdestinerade statsbidrag" avviker negativt mot utfall 2017, vilket kopplas till asylintäkter, där vi nu har en trend på minskade intäkter de
fem senaste månaderna. Asylintäkterna har under de fyra månaderna minskat från 30,3 mkr 2017 till 14,5 mkr 2018, en minskning med 15,8 mkr. Kostnaderna har
ökat med 3,4 % jmf 2017 vilket är något högre än vi har råd med om budgeten ska hållas. Verksamhetens kostnader avviker mot budget med -5,4 tkr (0,2%). Efter
april månad är personalkostnaderna 1,8 mkr högre än budgeterat, och "Kostnader för inhyrd personal" är 17,0 mkr högre än budgeterat. Jämfört 2017 har dock
”Kostnaderna för inhyrd personal” ökat med 0,5 mkr eller 0,9%. ”Material och tjänster” avviker mot budget med -8,8 mkr, här är det till störta delen köp av
sjukvårdsartiklar och medicinskt material. Kostnaderna för ”Läkemedel” är 0,3 mkr högre än budgeterat. ”Övriga kostnader” ligger i nivå med utfall 2017, men 12,9
mkr under budget. Resultatet avvikelsen mot budget med -43,2 mkr, efter fyra månader.

Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_2018-05-09

1 av 4

Prognos
Prognosen är förbättrad med 15,0 mkr jämfört med mars, vilket innebär ett
negativt resultat med -135 mkr, som ger -145,4 mkr i budgetavvikelse.
Prognosen är kopplad till en positiv utveckling inom Förvaltningsledning,
Psykiatrin och Primärvården, där divisionerna redovisar en prognos i balans eller
bättre. Den somatiska sjukhusvården har fortsatt sänka sin kostnadsutveckling,
men för att nå ett resultat i balans mot budget så måste den sänkas ytterligare.
Kostnadsutvecklingen uppgår efter fyra månader till 3,4% då vi exkluderat
ambulansverksamheten.

Åtgärder för ekonomi i balans
En ny åtgärdsplan, kallad BRAVO-listan innehållande 44-punkter, togs fram under
hösten för den somatiska divisionen. Denna presenterades för nämnden i november
2017.
Med de nya åtgärderna har kostnadsutvecklingen sänkts de sista månaderna vilket
fortsatt in i 2018. Åtgärderna kan grovt delas in i
• Organisatoriska förändringar/verksamhetsindelning
• Produktionsplanering och processarbete
• Samarbete med primärvården
• Bemanning inkl inhyrning från bemanningsföretag
• Vårdplatser
• Vårdnära åtgärder
Tillsammans beräknas dessa ge en effekt motsvarande 75 mkr för 2018.

Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
Anställningsvolymen ligger relativt stadigt under 2018. Förväntningar finns dock
på att den skulle ha minskat i förhållande till att kostnaderna för inhyrd personal
ökat.
Anledningen till att vi är färre än budgeterat är att vi omfördelat budgetmedel
från inhyrning till egen anställd personal. Hitills har inte inhyrningen minskat och
därmed är vi nu under budgeterad nivå av egen personal. En annan anledning är
att det finns utrymme för division Psykiatri att utöka sin bemanning kopplat till
2017 års överskott.

Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr)
<text>
Inhyrningen 2018 ligger ungefär på samma nivå som förra året, ca 41 mkr.
Inhyrd läkare har minskat från 23 mkr år 2017 till 17 mkr år 2018, och inhyrd ssk
har ökat från 18 mkr år 2017 till 23,7 mkr år 2018.
Div psyk: har ökat sina ssk kostnader med 6 mkr - från 2,3 mkr år 2017 till 8,4
mkr år 2018.

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)

Huvudgrupp
Led/adm
Läk
Med sek
SSK
Tandvårdsb
USSk/Sköt
Övrig pers
Övrig vård

Snitt sjukdgr
13,9
13,3
32,9
21,6
7,2
27,2
23,7
22,0

Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_2018-05-09

Förvaltningen har tecknat samarbetsavtal med Försäkringskassan (2017-06-01 –
2019-02-28) vilket har i syfte att effektivisera sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen samt skapa kontinuitet i ett hållbart och långsiktigt
rehabiliteringsarbete. Uppföljningsmöten har genomförts under hösten 2017 och
planeras att hållas under hösten 2018.
Pilotutbildningen ”Rehabiliteringsprocessen i praktiken” genomfördes under
november månad. Utbildningen genomfördes i samverkan med Försäkringskassan
samt Skyddsombuden. Utbildningen föll väl ut och fortsatta utbildningsinsatser
planeras för 2018.
Samarbetet med Företagshälsovården utvecklades under året och åtgärder i form av
t ex rehabråd planeras för 2018.
SSV: Frukostseminarier med olika tema har hållits av Previa för enhetschefer. En
hälsofrämjande satsning i form av projektet ”Full Fart” med syfte att få
medarbetarna att röra sig mer och leva mer hälsosamt genomförts. Som även nämns
tidigare har utbildning för enhetschefer där arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet
ingått genomförts.
Psyk: Utbildning för samtliga chefer och skyddsombud inom genomfördes med fokus
på OSA (Det organisatoriska och sociala arbetsmiljö enligt AFS 2015:04) samt arbete
med tidiga insatser i samband med sjukskrivningar. Uppföljningsdagar är inplanerade
för 2018.
PV: Under året har aktivt arbete med aktuella rehabiliteringsärenden pågått
kontinuerligt, där HR stöttat respektive chefer. Stort fokus har legat på att bemanna
med fasta läkare, vilket har gett goda resultat.
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Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal)
Förvaltningen ämnar att göra ett omtag i arbetet då detta arbete tydligare måste
kopplas ihop med ex. kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal,
schemaläggning och arbetsmiljö. Metoder och arbetssätt skall tas fram för att gå ut i
linjen. Detta arbete som leds av HR-funktionen och samordnaren för kompetensmix
skall göras i samarbete med bland annat ekonomifunktionen och
verksamhetsutveckling. Arbetet inriktas i första hand mot div SSV, detta arbete är nu
under uppstart och presenterat för divisionens ledningsgrupp.

Tillgänglighet
Andel/antal till besök inom 90 dagar
Tillgängligheten till besök inom 90 dagar är nästintill oförändrad trots högre antal
genomförda besök, dvs något förbättrad produktion. Det förekommer dock stora
variationer mellan specialiteterna. Hjärtmottagningen i Helsingborg har ett jämnt
högt remissinflöde sedan övertaget av Capios verksamhet tillsammans med en
remissryggsäck som man inte har lyckats arbeta ner. Endoskopimottagningen har
fortsatt högt remissinflöde men där utvecklingen går mot en lägre andel som
behöver samordnas till andra enheter i nuläget. Inom BUP förekommer inga köer till
könsdysforimottagning längre. Regionalt beslut att från 1/3 2018 slopa åldersgränsen
för fosterdiagnostik KUB har drastiskt ökat volymerna, en förväntad ökning med 3540% av ultraljudsbehovet. Genomförs huvudsakligen av barnmorskor som redan är
en bristkompetens.

Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar
Tillgängligheten har förändrats marginellt och det är fortsatt en ansträngd
bemanningssituation inom operation i Helsingborg. Varje möjlighet att producera på
salarna nyttjas. Det finns olika orsaker som hindrar utflytt av operationer, såsom
medicinsk status, kompetens, brist på kringresurser på det mindre sjukhuset, behov
av inneliggande vård. Även Ängelholm signalerar om behov av att stänga salar
relaterat till bemanningsproblem. Inom operation pågår det kvalitetssäkring av
väntelistorna. En förbättring av tillgängligheten inom ÖNH och ortopedin i Trelleborg.
Fr o m april har ett stort antal patienter tillkommit som en följd av att Aleris avtal
upphört. Övertaget från Aleris har inneburit granskning av remisser, operationsklara
patienter samt återbesökspatienter.Vid tiden för övertagande, uppstod brist på
personal för op-enheten i Ängelholm (sterilpersonal, op-ssk samt narkospersonal).
Verksmamheten har under längre tid rekryterat men där vissa kräver upplärning på
plats innan full produktion är igång. Sommarplanering pågår på samtliga enheter.

Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar
Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund har sedan början av april
minskat från 22 månader till 15 månader. Andelen patienter som undersöks inom 30
dagar har ökat från 23% till 36%. Den nyinstallerade MR-kameran i Ängelholm
används under våren uteslutande till att minska kön av patienter utan medicinsk
förtur. Detta arbete kan inte fortsätta fullt ut under sommaren men kommer att
återupptas i höst.
SVF, patienter med medicinsk förtur och kontroller ( tex kontroll 3,6, 12 mån efter
behandling) undersöks inom avsedd tid.
Med datortomografi undersöks knappt 80% av Sunds patienter inom 30 dagar. I
Trelleborg tar man emot ett allt större antal remisser från SUS. Dessa patienter har
väntat länge på undersökning och försämrar därmed våra tillgänglighetssiffror, totalt
görs 57% av datortomografierna som utförs i Sund inom 30 dagar.
SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid.
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Andel genomförda återbesök inom måldatum
Andelen bevakade återbesök totalt, inom somatisk sjukvård i Sund når inte upp till
medicinska måldatumet. Största avvikelser registreras på Hjärtmottagningen vid
lasaretten i Helsingborg, Landskrona och Trelleborg. En förklaring till den låga
måluppfyllelsen är att verksamheterna prioriterar nybesök, vilket leder till
kapacitetsbrist för återbesök.

Produktion
Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år
Antalet öppenvårdsbesök minskar med ca 2 600 jmf med 2017 års produktion. I
huvudsak är det hudverksamheten som står för minskningen kopplat till läkarbrist.
Kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2018 jmf med 2017 och kompenserar
nästan minskningen i besök.
Antalet unika individer ökar inom sluten vården och minskar något inom
öppenvården.
Slutenvården visar en ökning av antalet vårdtillfällen
Antalet vårddagar minskar med och därmed också medelvårdtiden (-0,25 dagar).

 Öppenvård  Slutenvård
Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år
Skriv här
Antalet besök minskar, både avseende läkarbesök och besök annan
vårdgivare. En förklaring till detta är att det var två arbetsdagar färre i mars i
år jmf med föregående år.
Antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år (-740 besök).
Antalet hembesök fortsätter att öka medan kvalificerade indirekta
vårdkontakter ligger på en oförändrad nivå.
Antalet unika individer som fått vård inom primärvården minskar och
förklaras av de två färre arbetsdagarna i mars.
Antalet listade individer fortsätter öka 2018 jmf 2017.

Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år
Totalt antal besök minskar jmf med föregående år och minskning finns för både
besök till läkare och annan personal. Vuxenpsykiatrin står för huvuddelen av
minskningen. Även BUP minskar antalet besök och där står asylpatienter för hela
minskningen.
Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP har nu börjat minska både inom
öppenvården (-1 522 besök) och slutenvården (-40 vtf).
Produktionen inom den slutna vården ökar avseende utskrivningar och antalet
unika individer som fått slutenvård ökar i ungefär samma utsräckning. Antalet
periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol är i princip oförändrade.
Ökningen inom slutenvården återfinns inom vuxenpsykiatrin.

 Öppenvård  Slutenvård
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Sammanfattning
Ekonomi
Medarbetare

Prognos förbättrad med totalt 40 mkr (försämring hälsoval -19 mkr). Ny prognos -744 mkr mot budget.
Förvaltningen har 215 fler anställda, och 3,5 mkr lägre kostnader för bemanningsföretag än föregående år.

Tillgänglighet

Antalet väntande till såväl första besök som operation/åtgärd har ökat över de senaste 12 månaderna.

Produktion

Påskeffekt ger för jan-mars lägre öppenvårdsproduktion än föregående år, och färre öppna vårdplatser innebär lägre
produktion inom slutenvården.

Månadstema

Ett antal insatser har gjorts och planeras framöver för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa på SUS.

Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)

Resultat per område
Ekonomi (mkr) motpart 1-3

Jan-apr
Utfall Budget

Totalt resultat

‐286,1

Resultat mkr (motpart 1-4)

Utfall Budget

Hälsoval
Vårdval hudsjukvård
Vårdval ögonsjukvård
Vårdval grå starr
Vårdval ackrediterad barntandvård

Resultaträkning (mkr)
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‐23,0
‐4,3
0,3
‐1,0
0,2

Helår 2018
Diff

‐53,8 ‐232,3
Diff

‐9,5 ‐13,5
‐1,0 ‐3,3
‐0,7
1,0
‐0,1 ‐0,9
0,1
0,1

Prognos Budget

‐725,0

Prognos Budget

‐19,2
‐2,2
0,0
‐1,8
0,0

Diff

18,8 ‐743,8
Diff

18,8 ‐38,0
0,0 ‐2,2
0,0
0,0
0,0 ‐1,8
0,0
0,0

Periodresultatet januari‐april är ‐286,1 mkr, vilket är 6,9 mkr sämre än samma period 2017 och 232 mkr sämre än budget. Förändring mot föregående år per område:
• Sjukhusverksamhet ‐7,4 mkr
• Hälsoval +3,3 mkr
• Vårdval ‐2,8 mkr
Totalt ‐6,9 mkr
Intäktssidan avviker positivt mot budget med 20 mkr, främst beroende på en högre försäljning av hälso‐ och sjukvård till andra landsting och huvudmän. Överskridandet
på kostnadssidan mot budget på 252 mkr beror i huvudsak på förvaltningens ekonomiska obalans från tidigare år. SUS gick in i 2018 med ett underskott på 629 mkr. Till
det kan föras ett effektiviseringskrav 2018 på 1 % eller 90 mkr. Vidare tillkommer en justering i januari 2018 av personalkostnader tillhörande 2017 om 29 mkr.
Tillsammans ger detta i grunden ett effektiviseringsbehov på ca 750 mkr i år.
Den tillkommande finansieringen täcker inte fullt ut de beräknade kostnadsökningarna 2018. Bl.a. förväntas läkemedelskostnaderna och kostnaderna mot
serviceförvaltningarna öka mer än vad SUS får finansiering för. Beslut fattas också nationellt och regionalt med förväntan om att SUS ska förändra behandlingsrutiner
utan att vi får finansiering för det. Det kan till exempel handla omvårdprogram, nationella riktlinjer och nationellt ordnat införande. SUS kostnadsbudget 2018 har ett
utrymme för kostnadsutveckling på ‐0,8 %, d.v.s. kostnaderna behöver sänkas med 113 mkr jämfört med utfallet 2017 för att nå ekonomi i balans.
Kostnadsutvecklingen har successivt dämpats under året och är för perioden januari‐april 4,3 % och för april månad enskilt 3,4 %. Den relativt låga ökningstakten under
april förklaras främst av att läkemedelskostnaderna var lägre än april 2017 och att SUS hade en kostnad för korrigering av jourskuld april 2017 på 16 mkr, vilket vi inte
hade april 2018.

Prognos
SUS prognostiserar ett resultat 2018 på ‐725 mkr (‐743,8 mkr jmf/budget), d.v.s.
en förbättring med 40 mkr jämfört med föregående prognos. Intäktsprognosen
har höjts med 20 mkr, varav 18,9 mkr avser försäljning av hälso‐ och sjukvård till
andra landsting och 1,1 mkr nytt bidrag från HSN.

Åtgärder för ekonomi i balans
För att hantera den ekonomiska obalansen arbetar SUS med åtgärder för att sänka
kostnadsutvecklingen. Åtgärderna kan kategoriseras som antingen
verksamhetsspecifika handlingsplaner eller förvaltningsövergripande
handlingsplaner. Tillsammans förväntas dessa sänka SUS kostnader med 204 mkr,
varav 170 mkr under innevarande år. Beräknad effekt 2018 har ökat med 1 mkr
jämfört med rapporteringen efter mars.

Kostnadsprognosen har förbättrats med netto 20 mkr enligt nedan specifikation:
• Personalkostnadsprognosen har förbättrats med 50 mkr t.f.a. sjunkande
lönekostnadsutveckling och lägre arbetsgivaravgifter
• Kostnadsprognosen mot serviceförvaltningarna har försämrats med 11 mkr
(labtjänster, lokalhyror mm)
• Prognosen för köp av sjukvårdsmaterial och medicinska tjänster från externa
leverantörer har försämrats med 19 mkr
Avvikelse jmf/budget per område, samt förändring jämfört med föregående
månad:
Område Prognos Förändring
Sjukhus ‐701,8 mkr + 62,1 mkr
Hälsoval ‐ 38,0 mkr ‐ 19,2 mkr
Vårdval ‐ 4,0 mkr
‐2,9 mkr
Totalt ‐743,8 mkr + 40,0 mkr
Den nya intäktsprognosen för 2018 är 33,3 mkr över budget, t.f.a.
• tilläggsfinansiering för nya beslut HSN på 14,4 mkr
• högre försäljning av hälso‐ och sjukvård till andra landsting om 23,9 mkr
• lägre hälsovalsintäkter på 5 mkr
På kostnadssidan beror avvikelsen på – 777 mkr mot budget till stor del på den
ovan beskrivna obalansen från 2017. Lagd kostnadsprognos medger en
kostnadsutveckling på 4,6 % under resten av 2018, vilket innebär ungefär samma
ökningstakt som utvecklingen hittills i år.
Prognostiserat resultat för hälsovalet är ‐19,2 mkr, d.v.s. 38 mkr sämre än
avkastningskrav/budget, men 3,8 mkr bättre än resultatet 2017.
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Medarbetare samt inhyrd personal
Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget)
Vid ingång av året är SUS fler anställda än vad budget medger. Siffrorna för april är
preliminära, då antalet anställda AOH med poänglön har beräknats för april eftersom
här finns en eftersläpning med en månad. Antalet AOH‐anställda i april 2018 har ökat
med ca 215 jämfört med samma månad föregående år.
Fördjupad personalanalys redovisas i samband med maj‐uppföljning.

Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr)
Användningen av bemanningsföretag har totalt sett minskat med 3,5 mkr (9,7 %)
jämfört med 2017. Minskningen är störst inom verksamhetsområde akutsjukvård
och internmedicin där kostnaderna för såväl inhyrda läkare som sjuksköterskor har
minskat markant. Även verksamhetsområdena hjärt‐ och lungmedicin samt
neurologi och rehabiliteringsmedicin har kostnadsminskningar. Inom barnsjukvården
Lund samt intensiv‐ och perioperativ vård har dock behovet av inhyrda
sjuksköterskor ökat.
Primärvårdens kostnader har netto minskat med 0,9 mkr ‐ kostnaden för inhyrda
läkare har minskat med 2,2 mkr medan inhyrningen av sjuksköterskor ökat med 1,3
mkr.
Hanteringen av bemanningsföretag är centraliserat på SUS. Det finns en
handlingsplan sedan 2016 för att fasa ut användningen av bemanningsföretag till
förmån för bland annat utbyggnad av SUS interna Resursteam. Målet är att genom
nya anställningsformer erbjuda flexibla lösningar för att kunna möta önskemål om
att lättare kunna kombinera arbete och privatliv på ett tillfredsställande sätt.
Kostnaderna för externa bemanningsföretag har successivt minskat sedan
utfasningen startade hösten 2016 – minskningen var 2 mkr 2016, 23 mkr 2017 och 4
mkr hittills i år.

Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12)
Sjukfrånvaron 2018 är nästan oförändrad. Sjukfrånvaron (rullande 12) visar en svag
ökning av genomsnittliga sjukdagar (kalenderdagar) per anställd. I mars 2018 är
siffran 20,4 dgr och motsvarande period 2017 20,9 dgr. Utöver de övergripande
aktiviteterna arbetar respektive verksamhetsområde systematiskt och förebyggande
med sjukfrånvaro och rehabilitering, för att minska sjukfrånvaron och öka
frisknärvaron. Varje månad görs en analys av sjukfrånvaron tillsammans med
ansvarig chef. Vid dessa möten sker en genomgång av såväl korttidsfrånvaro som
långtidssjukfrånvaro och planering av åtgärder.
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Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal)
När det gäller kompetensmixen är utfallet totalt för SUS 49,9% i mars 2018 (i jan
50,4%). Analys på enhetsnivå ger en annorlunda bild som visar att ett stort antal
ligger över 55 %. De 15 högsta ligger över 60 %. SUS har kommunicerat att måttet
40/60 endast följs upp på förvaltningsnivå då vissa enheter kan ha behov av 50 %
sjuksköterska medan andra har behov av en lägre andel. Även
bemanningssvårigheter inom gruppen sjuksköterska påverkar vissa enheter.
Fördelningen mellan yrkeskategorier skiljer sig även åt mellan dag, kväll och natt och
här är behovet än mer olika beroende på inom vilket verksamhetsområde man
arbetar. Arbetet med kompetensmix ägs och leds av respektive verksamhetsområde
då lösningarna ska finnas nära patienten. Inom SUS pågår ett aktivt arbete inom alla
verksamhetsområden med att finna lösningar till nya gränsöverskridande
arbetsfördelningar och arbetssätt. Kompetensmix innebär inte enbart att föra över
arbetsuppgifter till annan befattning utan även att analysera vilken faktisk
kompetens som är relevant för arbetsuppgifterna. På sikt kommer denna förändring
beröra samtliga yrkesgrupper och roller i verksamheten .

Tillgänglighet
Andel/antal till besök inom 90 dagar
Tillgängligheten till besök inom 90 dagar var 79,3% i april, vilket är 1.7 % sämre
jämfört med samma månad förra året och 0.4 % bättre än i mars i år. Antalet
väntande patienter har under senaste 12 månaderna ökat från 19 581 till 20 783 (+ 1
202).
Resultat för fördjupad uppföljning av tillgänglighet redovisades i början av april och
därför beskrivs endast ett nytt område som fått sämre tillgänglighet och avviker från
målsättning. Under 2016 tillkom uppdraget för dyskalkyli inom logopedi. Ett ökat
inflöde och behov ses som inte matchar befintliga resurser. Fortsatt ökat
remissinflöde förväntas i takt med ökad medvetenhet och förbättrade rutiner kring
remittering. Logopedresurser kommer att behövas utökas för att möta det framtida
behovet.

Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar
Tillgängligheten till operation eller åtgärd var 60,8 % i april, vilket är 0,8 % sämre än
för ett år sedan, och 1,3 % sämre än i mars 2018. Antalet väntande patienter har
under sista året ökat från 5 315 till 5 896 (+588).
I början av april redovisades en fördjupad uppföljning av tillgängligheten på SUS.
Exempel på pågående arbete för att förbättra måluppfyllelsen inom ortopedi:
• För att avlasta vårdavdelningar och kunna göra mer elektiv ortopedi:
‐ Omdirigering av akuta patienter med höftfraktur till andra sjukhus inom Region
Skåne
‐ Samarbete med andra verksamhetsområden på SUS .
• Samordning via vårdgarantin där så är möjligt, men ofta finns det inga mottagare
som har möjlighet att hjälpa till, då patienterna är för svårt sjuka eller tekniskt
avancerade operationer
• Flytt av patienter från väntelistan på SUS till SUND där så är möjligt, men båda har
en begränsning då de endast kan ta emot de lägre ASA‐klasserna
• Strikta indikationer vid operationsanmälan tillämpas och en större andel ingrepp
utförs i dagkirurgi.
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Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar
PET‐CT ‐ Fortsatt god tillgänglighet över målnivån. Verksamheten fokuserar nu på att
stötta upp den PET‐CT verksamhet som startar i Kristianstad (Kryh).
CT (datortomografi) ‐ 60% får undersökning inom 30 dagar, 74 % inom 60 dagar.
Totalt antalet väntande sjunker och är nu nere på 1 325. Verksamheten arbetar
målmedvetet med diverse insatser för att förbättra tillgängligheten ytterligare.
MR ‐ 33% får undersökning inom 30 dagar, 50% inom 60 dagar. Totalt antalet
väntande har ökat något till 2 923. Verksamhetsområdet har kompetensbrist inom
MR och arbetar för att stärka upp MR‐delen.

Andel genomförda återbesök inom måldatum
Andelen genomförda återbesök till läkare som startat med bevakning i PASiS är 27 %
i april. Om två veckor läggs till är måluppfyllelse 49 % och om fyra veckor läggs till
64%. Uppföljningen av genomförda återbesök är ett trubbigt mått, där mätning görs
mot om patienten får sitt återbesök innan eller efter exakt bevakningsdatum =
måldatum. Detta tar inte hänsyn till att patienten önskar flytta fram sin årskontroll
utan att den medicinska säkerheten påverkas. Allt fler återbesök bokas direkt och i
samråd med patienten. Dessa återbesök ingår inte i uppföljningen, då det inte startar
med bevakning utan endast bokas direkt i systemet.
Åtgärder i april:
Beslut har fattats om uppdatering av förvaltningsövergripande rutin för bokning av
tider. Fokus är på bokning av tider i samråd med patienten och att öka andelen
överenskommna tider. Detta i syfte att minska merarbetet med ombokningar som
utskick av erbjudna tider medför.
SUS har också satt fokus på att presentera en översikt där: direktbokade, icke
besöksregistrerade och försenade återbesök visualiseras i en och samma bild i
samband med verksamhetsdialoger som genomförts under april‐maj. Detta i syfte
att skapa en större helhet för satsning på återbesök i samband med de
verksamhetsdialoger som genomförts.

Produktion
Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval ‐ procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år
Besöksvolymerna för perioden jan‐mars är något lägre än föregående år, främst
beroende på att påskhelgen inföll i mars i år och i april föregående år. Ett
beräkningsfel har upptäckts i databasen som medför att vissa läkarbesök räknats
flera gånger. Detta är kommunicerat, och korrigerat för i redovisade siffror.
Tillgängliga akutsomatiska vårdplatser måndag ‐ fredag har under perioden
minskat med 60 st jmf med föregående år vilket avspeglar sig i en fortsatt lägre
volym vårdtillfällen, vårddagar och mixpoäng.
Medelvårdtiden för perioden fortsätter att minska för i stort sett samtliga
verksamheter med undantag för barnkirurgi där en handfull patienter som är
"långliggare" står för en ökning av medelvårdtiden om 23%. Detta gör att den
totala medelvårdtiden ligger kvar på samma nivå som året innan.
Antalet unika individer inom den öppna vården ligger i paritet med föregående år
medan den är 2% lägre inom den slutna vården vilket förklaras av den lägre
produktionen.

 Öppenvård  Slutenvård
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Produktion Hälsoval och övrig primärvård ‐ procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år
Perioden jan‐mar visar sjunkande besöksvolymer ‐ från +0,5 % i ökning föregående
månad till nu ‐4,5% lägre volymer, med påsken som inföll i mars i år som rimlig
förklaring. Denna effekt bör neutraliseras i april.
Hälsovalsdelen har minskat med 3,6%, vilket står för 70% av den totala
volymminskningen. Besöken till BVC har minskat med 7,3%, vilket förklarar 17% av
volymminskningen. För BMM ses en minskning med 5,8% vilket står för 8% av
volymminskningen . Besök till Flyktinghälsan har ökat med 19% för perioden (+
307 besök). Läkarhembesöken fortsätter att öka och ligger nu på 5,1% i
volymökning medan det görs färre hembesök sjuksköterska.
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Månadssammandrag: Januari - April 2018
Hälso- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)
Sammanfattning
● Tillgänglighet: Något bättre läge för andel väntande t operation jmf f.mån men försämrat jmf f. år för både besök och operation/åtgärd
● Produktion: Somatik pch psykiatri mot öppnare vårdformer , påskens infalalnde i mars jmf m april f.år påverkar
● Ekonomi: Hälso- och sjukvården bedömer budgetavvikelse för 2018 totalt på -1 261 mkr inkl habilitering o hjälpmedel
Andel väntande till besök inom 90 dagar

Andel väntande till operationer/åtgärder inom 90 dagar

Andel väntande inom 90 dagar besök

Andel väntande inom 90 dagar
operation/åtgärd
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Vård i rimlig tid - väntande till besök och operation/åtgärd

forts

Andelen väntande inom 90 dagar till besök (83,1%) har försämrats
jämfört med f. år (87,6%) men är på samma nivå jmf med föregående
månad (83,2%), antalet väntande är dock högre. Antal väntande > 90
dagar har ökat igen sedan f. mån och är nu nästan 9000 st. Av de som
väntat mer än 90 dagar väntar flest till ögonsjukvård (framföra allt barn),
öron-näsa-hals samt ortopedi och kirurgi. Fortsatt många som väntat
länge på Bäckebottencentrum på SUS.

Andelen väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd (72,4%) är på
samma nivå jmf f. mån (72%) men försämrats jmf f.år (77,1%). Antalet
väntande > 90 dagar har minskat något till 4 665 st. Flest väntar till
op/åtgärd för kirurgi och ortopedi men även för ögon och ÖNH. 703
personer har väntat mer än 1 år, en ökning med 40 personer sedan f.
mån. Förväntad väntetid till neuropsykiatriska utredningar är i dagsläget
3 år för vuxna och drygt 1,5 år för barn.

Produktion Somatik, Inkl vårdval, ASiH/palliativ vård, Primärvård och Psykiatri
Unika individer ÖV somatik
Besök somatik
Unika individer SV somatik
Vårdtillfällen somatik
Snitt vårdtid somatik
Unika individer primärvården
Besök primärvården
Unika individer ASIH/Pall -11,0%
Vårdtillfällen ASIH/Pall
Unika individer ÖV psykiatri
Besök psykiatrin
Unika individer SV psykiatri
Vårdtillfällen psykiatri
-12%

-1,1%
0,2%
-1,0%
-0,4%

-3,4%
2,7%
-2,1%
-8,7%
-0,8%
-5,7%

1,6%
3,2%
-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%
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All produktionsstatistik är baserat på utfallet per perioden jan-mars
Somatik: Antalet besök inom den öppna vården är på samma nivå som
förra året medan antalet individer minskar något. En aspekt är dock att
påsken inföll under april månad förra året medan den låg i mars i år vilket
sannolikt har påverkat besöken, vilket framför allt styrks av att besöken hos
läkare som arbetar enligt lagen om ersättningsetableringar minskar
betydligt.
Inom slutenvården minskar både antalet individer och den genomsnittliga
vårdtiden. Även här har sannolikt påsken haft effekt med färre öppna
vårdplatser.

Psykiatri: Antalet besök inom den öppna psykiatrin minskar kraftigt
jämfört med föregående år och även antalet individer minskar något.
Läkarbesöken minskar kraftigt men även övriga vårdgivarkategorier
minskar och framförallt minskar läkarbesöken inom egen regi.
Inom den slutna psykiatrivården ökar såväl antalet individer som
utskrivningarna och det är främst inom vuxenpsykiatrin som ökningar
avser.
Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP har nu börjat minska både
inom öppenvården (-1 522 besök) och slutenvården (-40 vtf).

Primärvård: Totala antalet besök ser ut att minska något medan antalet
individer ökar. Även inom detta vårdområde bör påskens infallande i mars i
år jämfört med april förra året ha påverkat siffrorna. Nedgången syns
framförallt för läkare och fysioterapeuter som arbetar enligt lagen om
ersättningsetableringar men även inom Hälsovalet syns en nedgång.

ASIH/PALL: Antalet vårddagar har minskat jämfört med 2017, främst
inom ASIH där antalet vårddagar minskat för i stort sett samtliga orter.
Palliativ slutenvård uppvisar en minskning motsvarande totalt 2,6 %,
vilket kan härledas till enheterna i Helsingborg och Ystad. Antalet
individer fortsätter att minska kraftigt.

Månadssammandrag: Januari - April 2018
Hälso- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)
Resultat Hälso- och sjukvården totalt (mkr)
Ekonomi (mkr) motpart 1-3

Resultatutveckling Hälso- och sjukvården totalt (mkr)

Skånes universitetssjukvård
Skånevård Sund
Skånevård Kryh
Projekt Hälsostaden
Medicinsk service
Habilitering & Hjälpmedel
Förvaltn egen regi tot

Utfall
-286,1
-43,2
-64,4
-10,8
38,8
-5,2
-370,9

Jan - Apr
Budget
-53,8
-31,0
-43,0
-4,1
2,4
-12,9
-142,4

diff.
-232,3
-12,2
-21,4
-6,7
36,4
7,7
-228,5

Regionbidrag
FV uppdrag MS o HSTad
Hälsoval
Rehabiliteringsgarantin
Specialistvårdval
Köpt vård (Andra landsting)
EU vård
Extern regi (LoU mm)
Asyl
Tandvård
Läkemedel
Omkostnader nya sjukhusomr
Övrigt HSN
Hälso- och sjukvårdsn tot

4 734,8
-280,7
-1 570,3
-41,3
-233,2
-143,6
-14,4
-531,4
12,9
-275,6
-1 266,8
-13,7
-424,5
-47,8

4 734,8
-282,4
-1 537,3
-26,0
-175,2
-130,9
-17,0
-547,6
0,0
-280,6
-1 243,2
-16,7
-477,9
0,0

0,0
1,7
-33,0
-15,3
-58,0
-12,7
2,6
16,2
12,9
5,0
-23,6
3,0
53,4
-47,8

14 204,5
-847,3
-4 611,9
-78,0
-525,7
-392,6
-51,0
-1 642,9
0,0
-841,7
-3 729,7
-50,0
-1 433,7
0,0

14 204,5
-842,1
-4 623,9
-112,0
-694,7
-442,6
-71,0
-1 631,3
20,0
-841,7
-3 713,4
-50,0
-1 439,1
-237,3

0,0
5,2
-12,0
-34,0
-169,0
-50,0
-20,0
11,6
20,0
0,0
16,3
0,0
-5,4
-237,3

-418,7

-142,4

-276,3

37,5

-1 223,6

-1 261,1

Hälso- och sjukvård totalt

Helår 2018
Budget Prognos
18,8
-725,0
10,4
-135,0
7,9
-105,0
0,4
-26,3
0,0
0,0
0,0
5,0
37,5
-986,3

Budgetavv helår
Mkr
-743,8
-145,4
-112,9
-26,7
0,0
5,0
-1 023,8
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Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvården (inklusive
Habilitering & Hjälpmedel) blev -276 mkr jämfört med den periodiserade
budgeten. Utfallet är dock bättre än föregående år med drygt 187 mkr. En
helårsbedömning av utfallet för 2018 ger ett negativt resultat på 1223 mkr
vilket är 1 261 mkr sämre än budget och även 25 mkr sämre än utfallet
2017. Prognosen har emellertid förbättrats sedan föregående månad med
112 mkr främst beroende på hälso- och sjukvårdsnämnden (+63 mkr) och
förvaltningarna SUS (+40 mkr) och Sund (+15 mkr).

Periodresultatet för den samlade hälso- och sjukvården är 187 miljoner
kronor bättre än samma period föregående år. Nästan alla
sjukvårdsförvalntingar har ett bättre resultat i år än jämfört med f.år, det
är bara SUS som har ett något sämre utfall i år. Även hälso- och
sjukvårdsnämnden har ett bättre resultat mycket tack vare ett förstärkt
regionbidrag 2018.

Resultatutvecklingen för Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens budget omfattar förutom politiska
satsningar finansieringen av vården som köps av andra landsting eller
upphandlats enligt LOU eller LOV samt andra vårdtjänstavtal. Här finns
också finansieringen av tandvård, forskning, utbildning av ST/AT läkare.
Periodens resultat är knappt 48 mkr sämre än budget medan
helårsresultatet beräknas till - 237 mkr. Den stora anledningen till den höga
budgetavvikelsen på helåret är framförallt fortsatt höga volymer inom
verksamhet som är upphandlad i enlighet med LOV samt kostnader för
skånska patienter som sökt vård i andra landsting men även inom EU.
Prognosen har dock förbättrats med 63 mkr sedan föregående månad
främst beroende på att nämnden ser ett fortsatt nettoöverskott kopplat till
ersättningar från Migrationsverket samt delårseffekter av fattade beslut.
Vad gäller utfallet för perioden så ökar kostnaderna för verksamhet som
driftas enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem) framför allt för specialistvård
men även för primärvård. Sammanlagt så överskrider vårdvalen inom
sjukvården tilldelad budget med 106 mkr och jämfört med samma period
förra året har kostnaderna ökat med 78 mkr (4,4 %). Tandvårdskostnaderna
ligger strax under budget men har ökat jämfört med f.år till stor del
beroende på att det statliga tandvårdsstödet utökats med ytterligare en
åldersgrupp och omfattar nu även 22-åringar. Läkemedel ligger strax över
budget men har ökat med 16 % jämfört med föregående år. Det är sk
undantagsläkemedel (särskilt dyra) som ökar mest men även
smittskyddsläkemedel. I övrigt är det mindre avvikelser som till stor del
beror på periodiseringseffekter.

Resultatutveckling för Sjukvårdsförvaltningar egen regi
Sjukvårdsförvaltningarnas resultat per april slutade på -370 mkr vilket är
228 mkr sämre än budget men 112 mkr bättre an samma period förra
året. Medicinsk Service och Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
redovisar överskott medan resterande visar alla på underskott.
Bruttokostnadsutvecklingen jämfört med föregående år är 3,5 % (exkl
Medicinsk Service) men det har skett en kraftig dämpning av
utvecklingen de senaste månaderna. Personalkostnaderna avviker från
f.år med 165 mkr vilket motsvarar 2,8 %, andra områden med höga
kostnadsökningar är läkemedel och övrigt sjukvårdsmaterial samt interna
kostnader för lokaler och olika förbrukningsinventarier. Det samlade
resulatet för Hälsovalet i egen regi ligger på ett svagt positivt utfall per
april, per helåret räknar Sund och Kryh med att ha ett noll eller postivt
resultat, Hälsostaden ett svagt neagtivt medan SUS fortsatt ser stora
probelm med verksamheten.

Månadssammandrag SUS
Månadssammandrag Kryh

Månadssammandrag Sund

Månadssammandrag MS
Månadssammandrag Hälsostaden

Månadssammandrag Hab

