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Inledning
Förvaltningens profil och uppdrag

Region Skånes offentligt drivna hälso- och sjukvård är indelade i följande förvaltningar; Skånes
universitetssjukvård (SUS), Skånevård Kryh, Skånevård Sund, Hälsostaden Ängelholm samt Medicinsk
service. Förvaltningarna har ett gemensamt ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso- och
sjukvård. Det kräver att samtliga förvaltningar utvecklar långsiktigt hållbara och effektiva processer,
var och en, och i samverkan.
Under 2018 har organisationen förändrats som en följd av inrättande av sjukhuschefer.
Årsredovisningen är framförallt uppdelad på primärvård, sjukhusvård och psykiatri och i särskilda fall
förekommer det beskrivningar som är direkt kopplade till respektive sjukhus.
Skånevård Kryh
Tillhandahåller akut- och planerad hälso- och sjukvård samt primärvård. Inom Kryh finns tre sjukhus,
belägna i Ystad, Hässleholm och Kristianstad, varav huvuddelen av akutsjukvården bedrivs vid
sjukhusen i Kristianstad och Ystad. Offentligt drivna vårdcentraler i kommunerna Kristianstad,
Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Skurup och Perstorp är en integrerad del av
förvaltningens verksamhet. Skånevård Kryhs verksamhet omfattar 50% av Skånes yta och 20% av
befolkningsmängden. Förvaltningen ansvarar även för Skåneövergripande uppdrag avseende
ungdomsmottagningar, specialiserad palliativ slutenvård, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) samt
Palliativt utvecklingscentrum. Palliativt utvecklingscentrum bedriver arbete i enlighet med avtal
mellan Region Skåne och Lunds universitet.

Sjukhus
Barnmorskemottagning
Vårdcentral/BVC
Ungdomsmottagning
Palliativ vård & ASIH
Dietistverksamhet
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Viktiga händelser

Nedan följer några av de viktigaste förvaltningsövergripande händelserna;









Under 2018 har de viktigaste händelserna ägt rum varje dag ute på enheterna i primärvård
och sjukhus där engagerade och kompetenta medarbetare tagit emot och mött de som vi
finns till för.
Under året har sjukhuschefer tillsatts vid CSK, Hässleholms sjukhus och Lasarettet i Ystad.
Vårdcentralen Näsby med verksamhetschef Linda Björklund tilldelades 2018-års Stora
Likarättspris.
Enhetschef Karin Rådberg, enhetschef ASiH i Lund, tilldelades Region Skånes ledarskapspris.
Förbättrat resultat i medarbetarundersökningen. Skånevård Kryhs dynamiska
fokustal förbättrades och visar att en majoritet av medarbetarna trivdes mycket
bra. Förvaltningens resultat ligger i zonen förändringskraft.
VO Ortopedi i Skånevård Kryh fick fortsatt status som universitetssjukvårdsenhet (USV).
Inom Region Skåne har arbetet startat med införa Skånes Digitala vårdsystem, SDV.
Ett antal medarbetare från förvaltningens verksamheter har frigjorts från sina ordinarie
tjänster under en 18-månaders period.
Skånevård Kryh har under året nått flera miljömål.

Verksamhetsförändringar
Någon extern överlämning eller mottagande av verksamhet, som påverkar förvaltningens ekonomi
och antal anställda, har inte genomförts under året. Den förändring som påverkat förvaltningen
under året är den omorganisation som genomfördes i samband med sjukhusindelningen och
inrättandet av sjukhuschefer.
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Några glimtar från verksamheten i Skånevård Kryh 2018

Ett nära ledarskap. Under året tillträdde Annika Malmquist, Johan
Cosmo och Caroline Lindahl som sjukhuschefer för Lasarettet i Ystad,
Centralsjukhuset Kristianstad och Hässleholms sjukhus.

AT-läkare undersöker patient på vårdcentralen
Solbrinken. Under året klättrade CSK och
Hässleholms sjukhus uppåt i AT-rankingen.

För säker och hälsoinriktad vård uppmanas patienterna
bland annat till rökfrihet inför planerad operation.

Stolta och engagerade chefer och medarbetare är en förutsättning för
framgångsrik verksamhet. Därför är det väldigt glädjande att resultatet på
medarbetarundersökningen i sin helhet var bra och visar på förändringskraft.

Vårens bakslag med snö satte press på
verksamheten i Ystad. Med gott samarbete
togs patienterna väl omhand.
Vårdcentralen Näsby tilldelades 2018 års Stora likarättspris för skapandet av en trygg
plats så att alla kan känna sig välkomna vårdcentralen. Några aktiviteter är
servicevärdar i väntrummen, tolkar och extra stöd för särskilt utsatta patientgrupper,
sjukskrivningsteam och datorkurser för äldre för att bättra kunna använda 1177.se.
Självincheckning finns på
sjukhusen. Hässleholm och
Hudmottagningen i Kristianstad
deltog som pilotprojekt för
6
betalfunktionen.

Se filmen

om studiecirkeln för e-hälsa på Vårdcentralen
Näsby där äldre lärt sig använda 1177.se. Du hittar
den på https://bcove.video/2HiFY2F

Säker vård i samband med förlossning - här en glimt från
Lasarettet i Ystad. I Skånevård Kryh finns även ett projekt med
barnskyddsteam med syfte att stödja arbetet kring barn som far
eller riskerar att fara illa.

I september tilldelades Karin Rådberg, enhetschef på
ASiH i Lund Region Skåne ledarskapspris. Syftet med
priset är att uppmärksamma och belöna en chef som har
medarbetarnas hälsa som drivkraft och som arbetar med
såväl den organisatoriska som den sociala arbetsmiljön.

Trygghet då hälsan sviktar. Vården av äldre ska, liksom för alla
patienter, vara sammanhållen och anpassad efter patientens
behov. Inom Skånevård Kryh pågår även ett omfattande arbete
för att förhindra vårdskador.

Patienten är i fokus, här
handträning på CSK
Tillgänglig och
effektiv
akutsjukvård.
Arbete med att
förbättra flödet
pågår vid alla
akutmottagningar
i Skånevård Kryh.

Tillgängligheten är prioriterad
och följs noga upp.

Skånevård Kryh
uppnådde flera
miljömål 2018
Primärvården ska vara förstahandsvalet
och ett bra bemötande är viktigt.
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Flera verksamheter har mobila team
som gör hembesök hos patienterna.
Här en bil i Sjöbo.

En serviceinriktad verksamhet med hög
kvalitet
Hälso-och sjukvården i Region Skåne ska vara säker, jämlik, hälsoinriktad, personcentrerad,
tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Alla verksamheter ska sträva efter en sammanhållen vård
anpassad efter patientens behov.

Jämlik hälso- och sjukvård
Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.1

Övergripande mål
Kunskapen om omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården och tandvården ska öka och
riktade insatser ska minska dessa skillnader.
Patienter utsatta för våld i nära relationer ska identifieras och stöttas i högre grad än under år
2017.
Skånevård Kryh 2018, enligt verksamhetsplan:
Framgångsfaktor: Analys av vården utifrån kön, ålder och geografi ska integreras i det
pågående processarbetet.
Styrtal: Antal vårdprocesser som har analyserats ur ett köns-, ålders- och geografiskt
perspektiv
Målnivå: 6
Inom Skånevård Kryh pågår bland annat analysarbete inom fem patientprocesser; diabetes, äldre,
ledplastik, höftfraktur och endokardit. Omotiverade skillnader har setts inom diabetesprocessen när
det gäller blodsockernivåer och behandlingsalternativ. Chefapotekare, läkemedelsansvarig läkare i
förvaltningen och i primärvård samt diabetessjuksköterska har under året haft uppdraget att
undersöka och analysera skillnader i läkemedelsordinationer och läkemedelskostnader inom
diabetesprocessen i Skånevård Kryh. Det framgår att diabetesbehandlingen i förvaltningen inte
varierar mycket mellan enheterna och inte på ett sådant sätt att det är ett observandum. Det
förefaller som att efterlevnaden till terapirekommendationerna är god.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med det Nationella programrådet för
diabetes utvecklat en metod för triangelrevision med kriterier för god diabetesvård. Den nationella
piloten genomfördes på diabetesmottagningarna i Skånevård Kryh under våren 2018. Utfallet från
piloten ligger till grund för vissa revideringar i det nationella revisionsmaterialet, men också för
förbättringsarbeten inom verksamheterna.
Hässleholms sjukhus ingår även i en pilot avseende enkäter med patientrapporterade utfalls- och
upplevelsemått (PROM/PREM) i Nationella diabetesregistret. Det som framkommit är att männen
ligger sämre i parametern ”mat och motion” och behöver mer stöd av dietist, medan kvinnorna
upplever mindre trygghet, har svårare att hantera sin diabetes och känner ett mindre stöd från andra
personer. Både män och kvinnor upplever ett bra stöd av diabetesvården (ca 85 %).

1

https://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/jamlikvard
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Återinskrivning inom 30 dagar till sjukhus av patienter 65 år och äldre samt förskrivning av
”olämpliga” läkemedel för äldre följs av processgrupp äldre. Det finns ett behov att identifiera lokala
orsaker till återinskrivning och detta har utförts i mindre skala av gruppen. Processansvarig deltar i
ett forskningsprojekt för djupgående analys av återinskrivningar. Projektet leds av Centrum för
primärvårdsforskning (CPF). Fokus i forskningsprojektet ligger på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK)
där det ses en högre återinläggningsandel av äldre patienter jämfört med andra verksamheter inom
regionen. När det gäller olämpliga läkemedel för äldre ses en fortsatt minskande förskrivning, men
med kvarstående geografiska skillnader.
Inom vårdprocesserna höftfraktur och höftledsplastik sker regelbunden analys av
kvalitetsregisterdata, inga omotiverade skillnader ur kön, ålders eller geografiskt perspektiv har
framkommit.
Endokarditprocessen startade år 2017 med målet att alla patienter i Skånevård Kryh med diagnosen
endokardit (inflammation i hjärtats klaffar) ska få vård enligt det nationella vårdprogrammet.
Processgruppen har tagit fram riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt endokardit och
riktlinjer för omvårdnad vid misstänkt/verifierad endokardit. Riktlinjerna har införts och de patienter
som vårdats vid infektionskliniken har börjat följas upp. Uppföljningen visar att verksamheten närmar
sig infektionsläkarföreningens kvalitetsmål.
Våld i nära relationer
Det regionala vårdprogrammet ”Våld i nära relationer” blev klart april år 2018. Implementeringen har
påbörjats vid akutmottagningar, vårdcentraler, barnmorske- och ungdomsmottagningar.
Akutmottagningen på CSK har utsett en ansvarsgrupp för våld i nära relationer vars ansvar är att
informera och utbilda medarbetarna i det nya vårdprogrammet. Ansvarsgruppen har även ett
samarbete med det nystartade barnskyddsteamet.
Inom primärvården har de flesta enheterna fått information om vårdprogrammet på APT,
läkarmöten, teammöten, via veckobrev med mera. Nu arbetar man mer fokuserat för att upptäcka,
med att stödja, vårda, dokumentera, hänvisa och anmäla. Arbete pågår också för att se över
samverkansformer med socialtjänst och revidera och utarbeta rutiner. Det finns ett gott stöd för
medarbetare och ansvarig verksamhetschef tar del av enhetens anmälningsärenden. På vissa enheter
finns det utsedda kontaktpersoner/ombud som ansvarar för att informera medarbetare och
samverka med andra aktörer när det gäller våld i nära relationer.

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
En hälsoinriktad hälso- och sjukvård avser samlade insatser som bidrar till bättre hälsa, för den
enskilde och för befolkningen, när det gäller minskad dödlighet och sjuklighet, förbättrad
funktionsförmåga, större välbefinnande och högre hälsorelaterad livskvalitet.2

Övergripande mål
Det systematiska arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder ska
förbättras inom prioriterade grupper3
Skånevård Kryh 2018, enligt verksamhetsplan:
Framgångsfaktor: Hälsofrämjande nätverk i Skånevård Kryh i samverkan med regionalt
kunskapscentrum
Styrtal: Andel rökfria patienter inför operation ( PPM)
Målnivå: Ökad andel rökfria patienter inför planerad operation

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Region Skåne
3 Prioriterade grupper i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen samt Region Skånes Budget med verksamhetsplan och Uppdrag för hälsooch sjukvård 2018.
2
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I syftet att ha en systematisk dialog kring det hälsoinriktade arbetet använder primärvården ett
dialogunderlag med relevanta uppgifter hämtade från olika datakällor. Avsikten är att ge en samlad
bild av verksamheten när det gäller bakgrund, kompetens och struktur samt indikatorer ur några
kvalitetsregister och Nationella patientenkäten. Inom primärvården är samtliga vårdcentraler inom
Skånevård Kryh besökta. KVÅ-registreringen av levnadsvaneåtgärder per åtgärdstyp och för varje
yrkeskategori följs upp kontinuerligt och finns även med i dialogunderlaget.
Skånevård Kryhs levnadsvanegrupp, som består av chefssjuksköterskor, folkhälsostrateg och
patientsäkerhetssamordnare, har kartlagt patientens process för rökfrihet inför operation.
Syftet är att tydliggöra vem som gör vad i processen. Processen beskriver patientens väg - från
behov av operation till genomförd operation.
I samband med planerad kirurgi uppger samtliga opererande verksamheter att de informerar
patienterna skriftligt om rökfrihet inför operation. Det finns ett regionalt informationsmaterial som
används och kompletteras lokalt vid behov. Patienterna får också muntlig information vid läkarbesök
och preoperativa mottagningsbesök.
Inom några verksamheter informeras patienterna även om andra levnadsvanor inför operation, ett
exempel är verksamhetsområde ortopedi som har tagit fram information om övervikt och riskbruk av
alkohol.
I det regionala levnadsvaneforumet som leds av kunskapscentrum Levnadsvanor och
sjukdomsprevention har en regiongemensam dokumentation av levnadsvanor i journalsystemet
Melior diskuterats. Det pågår en utveckling av mallar i journalsystemet för att förenkla och förbättra
dokumentationen samt möjligheten att följa upp området.
En punktprevalensmätning (PPM) av planerade operationer genomfördes i Skånevård Kryh hösten
2018. Syftet var att följa upp 2017 års mätning för att få en uppfattning av hur stor andel av
operationer som var rök- och alkoholfria samt hur informationen till patienterna dokumenterades.
Underlaget för mätningen är litet men det ger ändå en indikation på att den information som
verksamheten ger, inte dokumenteras i journalen. Utifrån mätningen går det inte att dra någon
slutsats att fler operationer blivit rökfria.
I nationella patientenkäten (NPE) upplever patienterna som varit i specialiserad sluten sjukhusvård
att levnadsvanor diskuterades mer, än vad patienterna i primärvården och i specialiserad öppen
sjukhusvård upplevde. Sammantaget upplever patienterna att någon vårdpersonal diskuterar
levnadsvanorna alkohol och rökning vid, mellan 15% (primärvård och sjukhusvård öppen) till dryga
30% (sjukhusvård sluten), av besöken enligt NPE.

Personcentrerad vård
Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens
förutsättningar, resurser och hinder.4

Övergripande mål
Patientens förtroende för hälso- och sjukvården ska öka genom att tillgänglighet, information,
bemötande och delaktighet förbättras5

4
5

Centrum för personcentrerad vård
Följs genom NPE – nationella patientenkäten
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Skånevård Kryh 2018, enligt verksamhetsplan:
Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinskrivningar
minskar. Antal genomförda SIP – samordnade individuella vårdplaner ska öka i antal.
Framgångsfaktor: Äldreprocess, personcentrerad vård, samverkan inom hälso- och
sjukvårdsavtalet
Styrtal: Återinskrivningar och antal genomförda SIP
Målnivå: >10% minskning per år och ökat antal
Nationell patientenkät akutmottagningar
Nationella patientenkäten för akutmottagningar genomfördes hösten år 2017 och resultatet var klart
våren år 2018. Skånevård Kryh har förbättrat fem av sju dimensioner sedan föregående mätning, se
tabell nedan. Störst ökning är det i dimensionen Information som ökar med drygt fem
procentenheter till 71,8% nöjda patienter.
Akutmottagningen vid CSK har förbättrat sig i alla parametrar. Genom att förbättra flödet på akuten
har den kunnat värdeskapande tid för patienten ökat. Ett patientråd med patienter och närstående
som besökt akutmottagningen det senaste året har startats. Detta har resulterat i en rad
förbättringsarbeten.
Akutmottagningen på Lasarettet i Ystad har tagit fram informationsmaterial till patienter.
Medarbetarna diskuterar regelbundet bemötande och får tid att reflektera tillsammans.
Verksamheten har även genomfört utbildning i närståendevård.
Indikatorer Personcentrerad
Akutsjukvård

IDnr

NPE Tillgänglighet

ID0286

NPE Bemötande

ID0287

NPE Information

ID0288

NPE Delaktighet

ID0291

NPE Emotionellt stöd

ID0289

NPE Helhetsintryck

ID0285

NPE Kontinuitet och koordinering

ID0290

Målnivå
Bättre än
föregående
års mätning
Bättre än
föregående
års mätning
Bättre än
föregående
års mätning
Bättre än
föregående
års mätning
Bättre än
föregående
års mätning
Bättre än
föregående
års mätning
Bättre än
föregående
års mätning

Utfall
2018
Resultat
i Q1
2019
Resultat
i Q1
2019
Resultat
i Q1
2019
Resultat
i Q1
2019
Resultat
i Q1
2019
Resultat
i Q1
2019
Resultat
i Q1
2019

Utfall
2017

Utfall
2016

87,9%

85,6%

85,2%

82,6%

71,8%

66,3%

78,8%

79,1%

75,9%

72,0%

85,1%

80,7%

79,2%

80,5%

Nationella patientenkäten primärvård
Nationella patientenkäten i primärvård genomfördes under år 2017 och resultatet presenterades
vintern/våren år 2018, se tabell nedan. I samtliga dimensioner ses en förbättring jämfört med
föregående års mätning. Inom dimensionerna Kontinuitet och koordinering samt Emotionellt stöd
ses den största förbättringen. Vårdcentralerna har särskilt arbetat för att öka kontinuiteten och
tillgängligheten, och detta arbete har fortsatt under år 2018. Verksamheterna har under året
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fokuserat på arbetet med bemötandet av patienter. Arbetet har utgått från Region Skånes
värdegrund.
Indikatorer Personcentrerad
Primärvård

IDnr

NPE Tillgänglighet

ID0286

NPE Bemötande

ID0287

NPE Information

ID0288

NPE Delaktighet

ID0291

NPE Emotionellt stöd

ID0289

NPE Helhetsintryck

ID0285

NPE Kontinuitet och koordinering

ID0290

Målnivå
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Resultat i
Q1 2019

81,9%

81,4%

Resultat i
Q1 2019

84,3%

82,0%

Resultat i
Q1 2019

74,0%

70,1%

Resultat i
Q1 2019

77,9%

76,1%

Resultat i
Q1 2019

75,1%

67,4%

Resultat i
Q1 2019

80,6%

76,7%

Resultat i
Q1 2019

68,8%

61,0%

Nationella patientenkäten somatisk slut- och öppenvård
Våren år 2018 har nationell patientenkät genomförts för vård vid somatisk slut- och öppenvård.
Resultatet visar att patienterna i Skånevård Kryh upplever sig mer delaktiga än vid tidigare mätning
både vid sluten- och öppenvård, se tabell nedan. Resultatet för slutenvården har försämrats på
övriga parametrar och särskilt patientens upplevelse av kontinuitet och koordinering. Patienterna i
öppenvård är mer nöjda med tillgänglighet, emotionellt stöd samt kontinuitet och koordinering än
vid förra mätningen.
Tillgängligheten är en prioriterad fråga i samtliga verksamheter i Skånevård Kryh, samtliga sjukhus
har upprättat handlingsplaner för förbättrad tillgänglighet. Intensivvårdsavdelningen på CSK håller på
att ta fram en individuell pre- och postoperativ vårdplan för patienter (i samråd med patient och
närstående) med särskilda behov/ funktionsnedsättning.
På Hässleholms sjukhus arbetar medarbetarna för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten
blir delaktig i sin egen vård. Det sker bland annat genom ökad information till patienter och anhöriga.
Vid den planerade operationsverksamheten har preoperativa samtal införts där patient får träffa
anestesisjuksköterska en tid innan operationen. Patienten kontaktas även några dagar före
operation. Verksamheten upplever att patienterna känner sig mer delaktiga, något som även
påverkar patientsäkerheten positivt.
Indikatorer Personcentrerad
Somatisk vård (öppenvård och slutenvård)
NPE Tillgänglighet

Slutenvård
Öppenvård

NPE Bemötande

Slutenvård
Öppenvård

NPE Information

Slutenvård
Öppenvård

IDnr

ID0286
ID0287
ID0288
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Målnivå

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning

85,6%

Ingen
mätning

88,2%

Ingen
mätning

84,4%

Ingen
mätning

78,7%

89,2%
82,7%
89,8%
77,4%
83,2%

88,7%
89,6%
83,4%

NPE Delaktighet

Slutenvård
Öppenvård

NPE Emotionellt stöd

Slutenvård
Öppenvård

NPE Helhetsintryck

Slutenvård
Öppenvård

NPE Kontinuitet och koordinering

Slutenvård
Öppenvård

ID0291
ID0289
ID0285
ID0290

Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning
Bättre än
föregående års
mätning

80,9%
88,6%
85,1%
86,5%
87,3%
90,4%
80,9%
88,1%

Ingen
mätning

73,5%

Ingen
mätning

87,2%

Ingen
mätning

89,8%

Ingen
mätning

87,0%

81,5%
85,0%
90,6%
85,7%

Barn och ungas hälsa
Inom Skånevård Kryh tillvaratas barnperspektivet på ett tydligare sätt genom att barnakuten på CSK
sedan 2017 har ett samlat omhändertagande av alla barn 0-18 år. Projekt Barnskyddsteam har gjort
att ämnet belysts ytterligare samt att lagar och avtal blir tydligare. Barnskyddsteamet har besökt i
stort alla verksamheter på CSK vilket gör att frågorna aktualiserats.
Minska undvikbara återinskrivningar
Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinskrivningar minskar.
Antal genomförda SIP - samordnade individuella vårdplaner ska öka i antal
Det pågår ett omfattande arbete inom Skånevård Kryh för en sammanhållen vård och omsorg för
äldre. Samtliga sjukhus har uppdraget att utveckla den nära vården för de patienter som har störst
behov. Målsättningen är att patienterna ska uppleva att den sjukvård som de möter genomsyras av
helhetssyn och att vården ges på rätt nivå, med hög tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.
Hässleholms sjukhus fick uppdraget som ett utvecklingsområde 2017, övriga sjukhus i Skånevård Kryh
har fått uppdraget under innevarande år.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft vid årsskiftet och
den har inneburit ett förändrat arbetssätt med förstärkt samverkan kring den enskilde patienten.
Stora informations- och utbildningsinsatser har genomförts. Workshops har anordnats i samverkan
mellan Skånevård Kryh, elva kommuner, privata hälsovalsenheter samt Simrishamns sjukhus. Syftet
med mötena var att medarbetarna skulle få en helhetsbild av lagens intentioner, förståelse av
konsekvensen av varje aktörs agerande samt vad varje aktör behöver göra för att bidra till en säker
vård för patienten i vårdens övergång.
I områdena kring Ystad, Kristianstad och Hässleholm har samverkansform startats där representanter
från kommuner, den offentligt drivna primärvården, privata hälsovalsenheter samt slutenvården
diskuterar gemensamma frågor.
Under år 2018 har samverkansaktörerna utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserat på prioriterade
områden som SIP (samordnad individuell plan), läkarstöd och trygg och säker utskrivning ifrån
sjukhus. 815 SIP har registrerats år 2018 jämfört med 700 för 2017. En stor ökning ses av antalet
inskrivna i mobilt vårdteam. I januari - november fanns 659 inskrivna patienter. Motsvarande period
föregående år var 363 patienter. Det finns lokala variationer när det gäller återinskrivningar och ett
arbete pågår för att analysera dessa.
I Skånevård Kryh har Hässleholms sjukvårdsområde kommit längst med arbetet för att utveckla en
nära och sammanhållen vård för de patienter som mest behöver. Hässleholms sjukhus, kommunerna
Hässleholm, Osby och Perstorp, psykiatri, privat och offentlig primärvård och Palliativ vård/ASiH i
området träffas på regelbundna möten där samarbete i gemensamt utpekade frågor sker parallellt i
mindre grupper. Ett nyhetsbrev fyra gånger om året finns för gemensam informationsöverföring. För
kunskapsöverföring bjuds medarbetare in till gemensamma utbildningar. Under året har också ett e-
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hälsoprojekt med fokus på läkarbesök på distans startats tillsammans med Innovation Skåne och
kommunerna Osby och Perstorp. Dialog sker bland annat med Glesbygdsmedicinskt Centrum i
Storuman som är långt fram när det gäller digitala lösningar för att överbrygga avstånd.
Ett samverkansprojekt har startats av primärvårdens äldrevårdsmottagningar för att stärka
uppföljningen av patienter 75 år och äldre som skrivs ut till eget hem efter akut slutenvård. Genom
projektet har samverkan utvecklats och utvärderingen från äldrevårdssjuksköterskor har varit positiv.
Den förvaltningsövergripande rutinen för fokuspatienter, patienter som söker vård ofta, uppdaterats
och arbete pågår på samtliga sjukhus. Akutmottagningen vid Hässleholms sjukhus har påbörjat ett
samverkansarbete med primärvården för att identifiera och stödja dessa patienter.
En klinikapotekare i Skånevård Kryh har i sitt avhandlingsarbete vid Medicinska Fakulteten Lunds
Universitet, påbörjat en studie för att undersöka orsaker till och risker för återinläggning inom 30
dagar, för patienter 65 år och äldre, med fokus på läkemedel. Detta i syfte att finna verktyg för att
förebygga och därmed minska återinläggningar.

Säker hälso- och sjukvård
Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador ska förhindras. En vårdskada är enligt
Patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt
med hälso- och sjukvården.

Övergripande mål
Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt och riskförebyggande arbete.
Patienter och närstående ska ses som viktiga aktörer i det systematiska
patientsäkerhetsarbetet.
För att stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet i Skånevård Kryh har en nätverksstruktur
med patientsäkerhetsombud på verksamhetsnivå och enhetsnivå (patientsäkerhetsråd) bildats på
alla sjukhus som leds av chefläkare och chefsjuksköterskor samt övergripande genom den
förvaltningsövergripande styrgrupp patientsäkerhet.
Inom arbetet för säker hälso- och sjukvård använder Skånevård Kryh ett antal prioriterade
indikatorer, se tabell nedan.
Indikatorer Säker vård
Utlokaliserade patienter
Överbeläggning
Överflyttning IVA patienter pga. resursbrist
Öppenvårdsantibiotika (vårdcentralerna)
Bredspektrum antibiotika vid urinvägsinfektion
Penicillin V vid behandling av barn med
luftvägsantibiotika
Utskrivningsinformation läkemedel ett eller
fler läkemedel
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgång
(primärvård)
Manuellt räknade

IDnr

Målnivå
2018

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall 2016

ID0010
ID0128
ID0136
ID0011
ID0049

<0,5/100 vpl
<1/100 vpl
<1,5
<320
<10

0,8
4,8
2,0%
324
7,8%

0,4
3,7
1,1%
335
8,4%

0,9
3,2
2,6%
340
8,6%

ID0050

>75

81,3%

80,0%

74,5%

69,4%

68,6%

65,6%

902 st

1038 st

1003 st

≥70%

ID0306
ID0016
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Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl.
läkemedelsavstämning (slutenvård)
Olämpliga läkemedel Äldre (>75 år)
Riskbedömning undernäring 18 år och äldre
(slutenvård)
Vårdplan undernäring 18 år och äldre
Andel orala opioider (bara RS nivå)
Följsamhet till regler för basal hygien vid
patientnära arbete
Följsamhet till regler för arbetskläder vid
patientnära arbete

43,6%

27,3%

17693

18525

19906

>79,5

74,1%

72,0%

73,2%

>95
>70
>90%
(100%
Skånevård
Kryh)

82,7%
74,6%

80,4%
72,5%

79,3%
71,6%

90,2%

90,6%

88,5%

>100

95,3%

95,9%

96,2%

ID0015

>50

51,5%

ID0028

<27 000
DDD/1000

ID0337
ID0338
ID0027
ID0014
ID0219

Överbeläggning och utlokalisering
Patienten i sluten vård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdnivå och förflyttning ska ske endast av
medicinska skäl. Under året har antalet överbeläggningar i Skånevård Kryh varit fler än motsvarande
period år 2017. Det har även påverkat antalet utlokaliserade patienter. Det är framförallt Lasarettet i
Ystad som periodvis haft en mycket ansträngd vårdplatssituation. I samband med influensaperioden
och vinterns svåra snöoväder har det varit särskilt svårt. Åtgärder som har vidtagits för att förbättra
den totala vårdplatssituationen är öppnandet av observationsenhet.
Vårdplatsstödorganisationen i Skånevård Kryh förstärktes år 2017 så att det finns en
verksamhetschef som är vårdplatsstöd till vårdplatskoordinator dygnet runt. Handlingsplaner för att
undvika överbeläggning har uppdaterats, det finns riktlinjer för vård på annan avdelning
(systeravdelning) och vård av infektionspatienter på eller utanför infektionsavdelning. Rutinerna och
samarbetet angående fokuspatienter, de patienter som söker fler än sex gånger per år på
akutmottagningarna, har stärkts.
Överflyttning IVA-patienter på grund av resursbrist
Även om verksamheterna arbetar för att bemanna så att patienten ska kunna vårdas på enheten i
stället för att skickas till annan intensivvårdsavdelning, så nås inte målet. Det är en avvägning mellan
patientsäkerhet och personalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. Enheterna deltar dagligen i
sjukhus-och regionövergripande vårdplatsmöten för att patienterna ska få vård på rätt vårdnivå.
Följsamheten till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka
Förskrivningen av antibiotika följs kontinuerligt upp i primärvården. Det totala
antibiotikaanvändandet sjunker långsamt, men ligger fortfarande över målnivån. Spridning mellan
förvaltningens 21 vårdcentraler är stor, det är 9 av 21 vårdcentraler klarar målet.
Bredspektrumantibiotika vid urinvägsinfektion är utfallet 7,8% och det är 18 av 21 vårdcentraler som
klarar målet. Penicillin V till barn är målet > 75% och 16 av 21 vårdcentraler klarar målet.
Utbildnings- och informationsinsatser sker regelbundet på samtliga vårdcentraler genom STRAMA
(Samverkan mot antibiotikaresistens). Även verksamheterna inom Palliativ vård och ASiH har under
året fått information och gjort uppföljningar av läkemedelsförskrivningar på individnivå.
Läkemedelsrelaterade fel ska minska
För att minska läkemedelsrelaterade fel i vården pågår utveckling inom flera områden. Under år 2018
har förvaltningens klinikapotekare fokuserat på tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i
slutenvården. En målsättning finna att 50 % av målgruppen 75 år och äldre, med 5 läkemedel eller
fler samt inlagda på utvalda vårdavdelningar, ska få en läkemedelsgenomgång under vårdtiden.
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar genomförs även tillsammans med primärvården till
patienter på särskilda boenden, patienter med hemsjukvård och patienter via
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äldrevårdsmottagningar.
Allt fler patienter får skriftlig utskrivningsinformation i samband med utskrivningen från slutenvården
vilket minskar risken för läkemedelsfel.
Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete kring läkemedelshantering och läkemedelssäkerhet.
Det finns viktiga nätverk för läkemedelsansvariga sjuksköterskor, läkemedelsansvariga läkare och ett
övergripande läkemedelsnätverk med representanter från somatisk slutenvård, primärvård och
kommun. Under 2018 har enheterna kvalitetsgranskat läkemedelshanteringen enligt egenprotokoll.
Nya rutiner för ordination och läkemedelshantering har arbetats fram utifrån Socialstyrelsens
uppdaterade föreskrifter. På vissa avdelningar arbetar leg. receptarier för att avlasta sjuksköterskor
vilket bidrar till en säkrare läkemedelshantering inom slutenvården.
Läkemedelsförsörjningen är nu efter bytet av upphandlad leverantör i förvaltningsfas och är en
stödprocess till vårdens processer. Den ska i sig vara kvalitetssäkrad samt underlätta och skapa
förutsättningar för en säker läkemedelshantering i vården. Efter omfattande utbildnings- och
informationsinsatser våren 2018 startade införandet av patientindividuellt packade doser (PiD) till
slutenvården i Skåne med att VO närsjukvård Hässleholm, som en av tre enheter, deltog som pilot.
PID infördes under mars och april vid förvaltningens sjukhus och finns i dag på 23 vårdavdelningar i
Skånevård Kryh och på 117 avdelningar totalt i Skåne. PiD ger en mer patientsäker
läkemedelshantering och frigör tid för sjuksköterskor för mer patientnära arbete.
Undernäring
Patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in. Målet
gällande riskbedömningar och vårdplaner vid risk för undernäring nås inte, men andelen som har
riskbedömts och andelen av dem som har en vårdplan har ökat jämfört med år 2017.
Dietister ger regelbunden information på enheterna om mat och kosttillskott samt deltar
regelbundet på vissa enheter vid pulsmöten för att identifiera behov. VO Närsjukvård i Hässleholm
har infört en näringsrond där dietist, läkare och övrig berörd medarbetare har strukturerade samtal
kring kosten och näringens betydelse för patienterna. På Akutvårdsavdelningen finns en
sjuksköterska med specifikt ansvarsområde nutrition som arbetar för att sprida kunskap inom
området.
Följsamhet till regler för basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete
Punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) genomförs två gånger
årligen. Vid årets två mätningar där den observerade haft rätt i alla steg ses de två bästa mätningarna
sedan höstmätningen 2013.
Skånevård Kryh har arbetat mot ett förstärkt mål som är 100 % följsamhet till basala hygienrutiner
(Region Skåne ≥90%). Följsamheten till hygienrutiner har förbättrats sedan förgående mätningar, är
nu 90 % och Skånevård Kryh når därmed regionens mål. Målet för följsamhet till klädregler är 100 %.
När det gäller klädregler ligger Skånevård Kryh kvar på samma nivå som vid förra mätningen, 95 %,
och når därmed inte målet. I dimensionen klädregler ses de bästa resultaten i följsamhet till regler
om hår, smycken/klocka samt naglar/nagellack, 99 %.
Resultatet av PPM-mätningarna följs upp på enheternas APT, i ledningsgrupper och på
samverkansmöten. Det pågår många insatser på verksamhetsnivå för att förbättra följsamheten. På
CSK genomförs två gånger årligen en hygienvecka med workshop, utbildning och påminnelser om
hygienkriterierna. Några enheter genomför egna PPM-mätningar varannan månad. Hygienronder
genomförs tillsammans med hygiensjuksköterska. På barnmottagningen används skriften Barnsäkert
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med fokus på basala hygien och klädregler. Utbildningar i hygien finns med på enheternas
kompetenskort.
Vårdrelaterade infektioner ska minska jämfört med tidigare år
Vid PPM-mätningen år 2018 ses en ökning av antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) jämfört med år
2017, samtidigt som antalet registrerade patienter minskar, som delvis beror på färre vårdplatser. En
förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner har tagits fram som
vägledning.
Exempel på allmänna hygieniska förbättringar som har utförts
Regelbundna extra PPM mätningar vad gäller basala hygienrutiner och klädsel har förbättrat
följsamheten på enskilda enheter. Fortsatt utbyte av textila draperier till mobila vikväggar, införande
av hygienrutiner för madrasser och kuddar samt inköp av nya madrasser, ny hygienrutin för
undersökningsbritsar och skötbord, test av flergångskläder på operation, mätning ventilation på
operationssalar och automatiserad ventilation som åtgärd, höjd huvudända på IVA som
lunginflammationsförebyggande åtgärd.
Infartsrelaterade VRI
Våren 2018 genomfördes en förvaltningsövergripande uppföljande PPM-mätning av perifer
venkateter (PPM PVK) som visar färre infektioner till följd av kateter. Både Sus och Sunds
förvaltningar har inspirerats till PPM PVK mätning under året. Översyn och utbildningsinsatser av
hygienrutiner för infarter sker på flera enheter. En stickskola med motto ”Rätt infart vid rätt tillfälle”
på Lasarettet i Ystad har utvecklats till en allmän utbildning för hantering av infarter (perifera och
centrala) för sjuksköterskor som genomförts på flera enheter och fler är inplanerade. Utbildningen
kopplas till det individuella kompetenskortet.
Ombyggnad och teknisk förbättring vid endoskopienheterna på CSK och Lasarettet i Ystad för att
uppnå god hygienisk standard har slutförts under året.
Information och utbildning under året i influensaförberedande riktlinjer, nya riktlinjer kring
multiresistenta bakterier, rökstopp inför operation. Obligatorisk hygienutbildning.
Hygienronder tillsammans med vårdhygien sker var 18:e månad och vid efterfrågan. Inom
Palliativvård och ASiH har antalet VRI konstant minskat sedan år 2016 och detta har uppnåtts genom
god följsamhet till basala hygienregler och riktlinjer, bladderscanners och individuella vårdplaner.
Infektionsverktyget har varit i en utvecklingsfas. Infektionsklinikens pilotprojekt visar att inmatning av
uppgift om diagnos brister. Omtag behövs med utbildning och uppföljning på enhetsnivå.

Tillgänglig hälso- och sjukvård
Tillgänglig hälso- och sjukvård innebär att ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på de
vårdinsatser som hen behöver.6 Inom arbetet för tillgänglighet använder Skånevård Kryh ett antal
prioriterade indikatorer, se tabell nedan.

Övergripande mål
Tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården ska förbättras jämfört med
föregående år.
Indikatorer Skånevård Kryh

6

IDnr

Tillgänglighet i vården SKL
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Målnivå

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Telefontillgänglighet primärvård (enl vårdgaranti)

ID0075

Vårdgaranti primärvård läkarbesök

ID0076

Vårdgaranti väntande inom 90 dagar, första besök

ID0069

Vårdgaranti väntande inom 90 dagar,
operation/åtgärd
Följsamhet till medicinskt måldatum för genomförda
återbesök
Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4
timmar

ID0070

Tillgänglighet MR, väntande inom 30 dagar

ID0078

> 95

> 95

Våren
83,9
Våren
90,4
88,1%

Våren
80,6
Våren
89,1
89,0%

Våren
83,9
Våren
87,9
89,4%

> 95

77,7%

81,9%

85,6%

> 70

30,1%

29%

32%

> 80

67,5%

67,2%

69,6%

> 80

36,7%

49,3%

51,7%

> 95

ID0139
ID0068

Telefontillgängligheten i primärvården
Den nationella tillgänglighetsmätningen för primärvården utfördes våren 2018. Enligt mätningen har
verksamheten ökat telefontillgängligheten jämfört med våren år 2017 trots det senaste årets stora
ökning av inkommande samtal. Den främsta orsaken att målet inte nås är brist på sjuksköterskor och
svårigheten att anpassa arbetssättet när variationerna avseende inkommande samtal är för stora.
Telefontillgängligheten är ett prioriterat område och samtliga vårdcentraler har utifrån sina
förutsättningar upprättat handlingsplaner för att nå det uppsatta målet. De verksamheter som har en
tillgänglighet under 80 % följs upp varje månad och har fått göra utökade handlingsplaner för att öka
tillgängligheten.
Enligt den egna dagliga mätningen i ”Call Guide” har handlingsplanerna och arbetet med att öka
telefontillgängligheten gett god effekt och tillgängligheten har enligt denna mätning ökat stadigt
sedan april 2017 mätt utifrån en trendutveckling. Per november 2018 ligger samtliga vårdcentraler
förutom 4 över 80 % och för de 4 som ligger finns framtagna handlingsplaner och tillgängligheten är
över tiden ökande.

Andel besvarade samtal i telefon

Besvarade PV Kryh

Besvarade snitt of PV

okt-18

nov-18

sep-18

jul-18

aug-18

jun-18

apr-18

maj-18

feb-18
mar-18

jan-18

dec-17

nov-17

okt-17

sep-17

jul-17

aug-17

jun-17

apr-17

maj-17

feb-17
mar-17

jan-17

90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%

Linear (Besvarade PV Kryh)

Vårdgarantin i primärvården för läkarbesök
Den nationella tillgänglighetsmätningen för primärvården utfördes våren 2018. Tillgängligheten till
läkarbesök har ökat under året, men ligger under målet. Den bristande tillgängligheten beror på
läkarbrist inom primärvården och de flesta enheterna har under mätperioden behövt ta in
hyrpersonal. Varje vårdcentral har upprättat en handlingsplan för att öka produktiviteten och nå en
bättre tillgänglighet för läkarbesöken. När man kan anställa egna läkare, ökar tillgängligheten till
läkarbesöken (se diagram).
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90,4
%

Vårdgaranti väntande inom 90 dagar, förstabesök

Verksamheterna arbetar utifrån sjukhusens åtgärdsplaner för bättre tillgänglighet och regionalt
Uppdrag kvalitetssäkring av väntande patienter och väntetidsrapportering för att korta patientens
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väntetid och förbättra tillgängligheten.
Det ses en stor spridning per vårdutbud. Tolv av de 21 vårdutbud som rapporteras har i december en
tillgänglighet över 95 %. Några vårdutbud har under året fått ett ökat remissinflöde och behåller
ändå en tillgänglighet över 95 %.
Brist på specialistkompetens inom vissa områden påverkar tillgängligheten. Den totala samordningen
(både besök och operation) av vårdgarantipatienter från Skånevård Kryh 2018 utgör endast 6 % av
den regionala samordningen. Kirurgi, urologi och öron-näsa-hals i Ystad tar löpande emot
vårdgarantipatienter från andra sjukhus.
Vårdgaranti väntande inom 90 dagar, operation/åtgärd

Det som framförallt påverkat tillgängligheten på CSK är brist på sjuksköterskor som medför att färre
operationssalar kan bemannas och att vårdplatserna är färre. I Skånevård Kryhs
operationsplaneringsforum följs och analyseras planering och utfall för att optimera den totala
operationskapaciteten på bästa sätt. Under hösten ses en förbättring och tillgänglighetskurvan på
CSK vänder.
Bra tillgänglighetsarbete på Lasarettet i Ystad har kortat köerna till operation inom kirurgi och
urologi. Framgångsfaktorerna är god bemanning och flexibel personal, väl förberedda patienter som
ger färre strykningar i operationsprogrammet, lätt att ändra dagkirurgi till slutenvård, bra kontroll på
hela patientflödet och att uppföljning av avvikelser sker kontinuerligt. Under årets sista månader har
dock väntelistan ökat i takt med att vårdgaranti- och canceroperationer tagits emot från andra
sjukhus, nästan 200 patienter, och tillgängligheten har sjunkit.
På Hässleholms sjukhus har ortopedin sedan länge en god tillgänglighet till operation.
Under 2018 har 125 Kryh-patienter opererats med hjälp av det regionala operationsteamet.
Den totala samordningen (både första besök och operation) av vårdgarantipatienter från Skånevård
Kryh 2018 utgör endast 6 % av den regionala samordningen.
Följsamhet till medicinskt måldatum för genomförda återbesök
Återbesök som bokas direkt eller om patienten själv ska ta kontakt för att få sitt återbesök ingår inte i
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rapportering till SKL. Av de bevakade återbesöken är det endast 31,3% som genomförs inom
medicinskt måldatum, 59% senast 15 dagar efter måldatum. Högst följsamhet till måldatum ses inom
Hud (64 %), Öron-näsa-hals CSK (53 %) och Gynekologi i Ystad (53 %). En handlingsplan för förbättrad
tillgänglighet för återbesök har tagits fram. Kvalitetssäkring av väntande återbesök och identifiering
av prioriterade patienter är genomförd.

Tillgänglighet MR, väntande inom 30 dagar

Antalet MR-remisser ökar kontinuerligt liksom antalet MR-undersökningar. Alla tre sjukhusen i
förvaltningen bemannar MR-kamerorna och datortomograferna så mycket som möjligt och håller
kvälls- och helgöppet. Tillgängligheten har också ökat och över 80 % av patienterna får nu sin
datortomografi inom 30 dagar. Det råder dock brist på röntgensjuksköterskor vilket hindrar
ytterligare öppethållande. Genom extra diktering har svarstiderna minskat trots läkarbrist. Under
hösten har ny MR-kamera installerats i Ystad.

Kunskapsbaserad vård
Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt7.
Vårdprogram och riktlinjer, såväl nationella som regionala, utgör grunden för jämlik och
kunskapsbaserad vård. Strävan ska vara bästa möjliga metod, kvalitet och resultat. Verksamheterna
utvärderar regelbundet sina resultat i kvalitetsregister och använder dessa som underlag för
verksamhetsutveckling.
Några exempel från verksamheten:
Fallolyckor
Patientsäkerhetssamordnare har följt upp patienters fallincidenter under första kvartalet 2018, för
7

Socialstyrelsen God vård 2009

21

att jämföra med en liknande uppföljning för kvartal 1 2016. Klinikapotekare har därefter tittat på
vilka läkemedel som patienterna har intagit i samband med fallincidenten och gjort en bedömning
om det kan finnas samband eller inte.
Det totala antalet fallincidenter som registrerats är ett knappt 40-tal fler än under föregående
mätning. Fallincidenterna hade vid den senaste mätningen företrädesvis inträffat efter kl. 16:00 och
de allra flesta fallincidenterna var obevittnade av vårdpersonalen. Årets mätning av de patienter som
drabbats av fallincident och som blivit fallriskbedömda visade en förbättring sedan förra mätningen.
För ungefär hälften av dem som fallit har fallpreventiva åtgärder vidtagits innan fallincidenten
inträffade, vilket är något färre än vid förra mätningen. I ca 40 % av fallincidenterna har patienterna
ådragit sig skador och skadorna har varit av olika dignitet. Det är mycket svårt att bedöma i vilken
mån fallincidenterna lett till förlängd vårdtid.
Resultaten från genomgången kvartal 1 2018, antyder att det fallriskbefrämjande arbete som pågått
under 2017 har gett förbättringar. Det är något färre fallincidenter som sammankopplas till mindre
lämplig läkemedelsbehandling och det är framförallt färre av fallincidenterna som bedömts vara
möjliga att undvika. Det upplevs att läkemedlen före och efter en fallincident hanteras mer rätt vid
den här genomgången jämfört med kvartal 1, 2016.
Det upplevs även att läkemedelsordinationerna omvärderas i större utsträckning och med bättre
kvalitet i den här genomgången. Kunskapen kring fallriskökande läkemedel upplevs ha ökat, såsom
behovet att exempelvis göra tillfälligt uppehåll av blodtryckssänkande läkemedel när blodtrycket är
lågt, uppehåll av lugnande läkemedel när avtacklad, att det inte räcker med mätning av ett blodtryck
taget i liggande läge utan även bör följas vad som händer efter att patienten har rest sig upp.
Samtidigt är det fortfarande en tredjedel av fallincidenterna som enligt bedömningen hade varit
möjliga att förhindra genom till exempel noggrannare uppföljning av patientens effekter och
biverkningar av läkemedel.
Barnskyddsteam
Barnskyddsteam Kryh är ett projekt som har till syfte att stödja arbetet kring barn som riskerar att
fara illa eller far illa. Projektet är organisatoriskt placerat under VO Barn och ungdom på
Centralsjukhuset i Kristianstad. Teamets uppdrag och arbete innebär att vara ett konsultativt stöd till
all vårdpersonal, utveckla det förebyggande arbetet, ta fram lokala rutiner för flödet på sjukhuset
samt annan vård utanför sjukhuset när det gäller barnskyddsärenden. Teamet ansvarar för
kompetenshöjande utbildningar samt samverkan med olika andra aktörer som kommunerna,
barnahus, elevhälsan med flera. Det finns en öppen konsulttelefon för all personal som arbetar med
vård.
Ungdomsmottagningarna
Ungdomsmottagningarna Skåne påbörjade en verksamhetsanalys avseende tillgänglighet och
behandlings- och vårdprocesser 2017. Analysen identifierade behov av en strukturerad plan gällande
tidig kontakt, strukturerad bedömning och uppföljning i enlighet med nationella och regionala
riktlinjer. Behovet av analys avseende tillgänglighet och behandlings- och vårdprocesser finns kvar,
och har under 2018 mynnat ut i en genomlysning gjord av extern konsult. Resultatet av
genomlysningen visade på ett tydligt behov av ett reviderat uppdrag vilket just nu skrivs av
avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning. Nytt uppdrag beräknas vara klart under första kvartalet
2019, då kommer fortsatt utveckling av tillgänglighet och behandlings- och vårdprocesser att inledas.
Minska sårkomplikationer
VO Ortopedi har börjat med förebyggande undertrycksförband på knäplastikoperationer.
Evidensläget är synnerligen gott för kirurgiska sår på buk och thorax. Några stora studier finns ännu
inte för ortopediska sår men det är en rimlig extrapolering att man minskar risken för
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sårkomplikationer genom att använda det till riskpatienter. Varje förebyggd sårinfektion innebär
stora besparingar för både patient och verksamhet.
Palliativ verksamhet
Inom den palliativa verksamheten tas fortlöpande gemensamma riktlinjer och medicinska PM fram
och som stöd i detta arbete finns en etablerad tvärprofessionell forsknings- och utvecklingsgrupp.
Implementering av Nationella kunskapsstöd (NVP) fortlöper enligt plan och gemensamt
skattningsinstrument (IPOS) har införts. Verksamheten genomför regelbunden uppföljning av
Svenska palliativregistret och andra kvalitetsparametrar, vilket bidragit till att en hög målkvalité
upprätthålls. Uppbyggnad pågår av konsult, råd och stöd. I ett samarbete mellan Palliativ vård och
ASiH och barnklinikerna i Region Skåne har ett arbete slutförts kring framtagande av en
Skåneövergripande samverkansrutin, målet är att kunna erbjuda fler barn- och ungdomar möjlighet
till vård i hemmet.

Effektiv hälso- och sjukvård
En effektiv vård är den vård som med tillgängliga resurser skapar bästa möjliga resultat, hälsa, för
patienten. Det innebär att tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt för att uppnå målen.8
Andelen patienter i öppenvård ska öka
Det pågår ett kontinuerligt arbete i primärvården för att öka täckningsgraden. Täckningsgraden för
divisionen som helhet eftersläpar med två månader och uppgår efter oktober till 63,1 %, vilket är en
ökning med 0,8 % jämfört med föregående år. Kvalificerade telefonkontakter till och med oktober av
dietist, kurator, läkare och psykolog viktas med faktor 0,6 och har ökat med ca 5,4 % jämfört med
föregående år, vilket innebär ett utfall på ca 76 000. Detta bidrar till ökad täckningsgrad.
Inom specialistvården pågår arbete för att överföra vård till öppenvård och primärvårdsnivå.
I utvecklingen av somatisk slutenvård mot öppna vårdformer är det mobila sjukhusteamet som utgår
från Hässleholms sjukhus ett exempel. Teamet har under år 2018 blivit väl etablerat som ett
komplement till både slutenvård och primärvård för framförallt äldre personer med akut försämring
av kronisk sjukdom och akuta infektioner. Under året har teamet gjort 709 hembesök och 389
uppföljande telefonkontakter. Cirka 3 % av patienterna har hänvisats till akut sjukhusinläggning.
Det är slutenvården som tagit initiativ till de flesta av teamets hembesök.

Prioriterade områden
Prioriterade områden ingår i Region Skånes Verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 20192020 som beslutats av regionfullmäktige.

Primärvård

Övergripande mål
Befolkningen ska i ökande grad kontakta primärvården som första instans vid behov av hälsooch sjukvård
En hög andel av befolkningen ska ha en känd fast vårdkontakt i primärvården

8

Effektiv vård SOU 2016:2
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Primärvården har en mycket viktig roll när det gäller att erbjuda en mer effektiv, patientcentrerad
och jämlik hälso- och sjukvård. En hög tillgänglighet är prioriterad, för att befolkningen ska uppleva
primärvården som den första kontakten med vården och därmed vägen in i hälso- och sjukvården. Ett
ständigt arbete pågår för att öka tillgängligheten per telefon och till fysiska besök och där kan digitala
lösningar och beslutsstöd skapa möjligheter till en ökad tillgänglighet. Den stora utmaningen för ökad
tillgänglighet är bristen på specialister i allmänmedicin.
Hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande arbete är prioriterat för att minska behovet av vårdinsatser
i ett längre perspektiv. Primärvårdens folkhälsosamordnare besöker varje år alla vårdcentraler för att
utvärdera, stödja och utveckla det hälsoinriktade arbetet.
I enlighet med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet ansvarar vårdcentralerna i en högre utsträckning
för att koordinera vården kring den enskilde patienten. Under år 2018 har verksamheterna byggt upp
mobila vårdteam med läkare från regionen och sjuksköterska från kommunen för att i en högre
utsträckning kunna ta hand om patienten i hemmet. Patienter med behov av stöd från de mobila
vårdteamen har skrivits in i de dessa samt erbjudits en samordnad individuell plan (SIP). Den mobila
verksamheten ska vara fullt utbyggd år 2020.
I enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som infördes den
1 januari 2018 har patienter som skrivs ut från slutenvården, och som är i behov av kommunal hälsooch sjukvård, erhållit en fast vårdkontakt i primärvården. Den fasta vårdkontakten ansvarar för
samordningen av SIP efter utskrivning.

Tillgänglig och effektiv akutsjukvård

Övergripande mål
Tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården ska vara god.
Akutsjukvård
Andel patienter som nås inom 20 min av ambulans
vid prio 1 larm (RS-nivå)
Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4
timmar
Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24
timmar
Andel som väntar mindre än 1 timme till första
läkarbedömning på akutmottagning
Andel patienter med misstanke om svår sepsis som
erhåller antibiotika inom 1 timme

IDnr
ID0211
ID0068
ID0081
ID0210
ID0303

Målnivå
2018

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

> 90

82,7%

84,8%

81,3%

> 80

67,5%

67,2%

69,6%

> 80

82,5%

83,3%

80,4%

> 80

46,1%

45,3%

46,2%

89,2%

92,1%

87,7%

Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår vid samtliga akutmottagningar för att förbättra flödet.
Akutmottagningen på CSK har ändrat rutinerna vid ankomst och triagering samt öppnat ett
akutläkarteam. Detta har medfört att patientflödet på akuten förbättrats. Ett patientråd med
patienter och anhöriga som besökt akutmottagningen det senaste året har startats. Det har
resulterat i en rad förbättringsåtgärder, dels har informationen till patienterna angående väntetider
förbättrats dels har en skriftlig ”utskrivningsinformation” tagits fram.
En nystart av observationsenheten på Lasarettet i Ystad förväntas förhindra inläggningar, frigöra
vårdplatser för patienter som är i behov av inläggning och skapa fysiskt utrymme på
akutmottagningen. På akutmottagningen har förändrade rapporterings- och dikteringsrutiner införts.
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Förstärkning med larmsjuksköterska under vissa arbetspass på sommaren har medfört ett bättre
omhändertagande av patienter och ett bättre flöde på akutmottagningen.
Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24 timmar
Höftspårsprocessen är välfungerande sedan många år, detta i enlighet med vårdprocessens mål att
patienten omhändertas och opereras så snart som möjligt för att minimera risken för vårdskador.
För de patienter som har mer än 24 timmar till operationsstart följs och analyseras
vårdprocessen. Såväl Lasarettet i Ystad som CSK arbetar för att ytterligare förbättra vårdprocessen
för patienterna.

Andelen patienter som väntar mindre än en timme till första läkarbedömning på akutmottagning
För att öka andelen patienter som får en första läkarbedömning inom en timme på
akutmottagningarna har överläkare frigjorts från triagefunktionen. Istället arbetar underläkare och
ST-läkare med triageringen. Överläkaren använder sin tid till handledning. Förhoppningen är att korta
ner tiden till inskrivning och undersökning av läkare. Sjuksköterskorna har utbildats i triagering, så
majoriteten av dem har nu en god kompetens för att bedöma patientens vårdnivå.
Andelen patienter med misstanke om svår sepsis som får antibiotika inom en timme
Skånevård Kryh har ett mycket bra resultat trots att det försämrats något när det gäller andel
patienter med misstanke om svår sepsis, som erhåller antibiotika inom 1 timme.

Högkvalitativ cancervård i hela Skåne

Övergripande mål
Deltagande i screening9 ska öka jämfört med 2017
Region Skåne ska leva upp till de nationella målen för standardiserade vårdförlopp
Alla patienter med nydiagnostiserad cancer ska erbjudas en rehabiliteringsbedömning

Indikatorer (standardiserade vårdförlopp)
Skånevård Kryh

9

IDnr

Målnivå
2018

Avser bröstcancer och livmoderhalscancer
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Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Andel nydiagnostiserade patienter som
erbjuds rehabbedömning
Andel patienter med cancerdiagnos som
ingår i SVF (Region Skåne nivå)

ID0343

> 80

53%

0%

0%

ID0342

> 70

79%

inget
värde

inget
värde

SVF inom stipulerad tid

ID0341

> 80

55%

52%

58%

Kontaktsjuksköterska

ID0242

> 80

80%

42%

41%

Andel patienter som startat behandling inom avsedd ledtid i respektive SVF
Akut leukemi, AML/ALL

ID0272

> 80

100%

67%

33%

Huvud Halscancer

ID0273

> 80

59%

39%

49%

Matstrupe-magsäckscancer

ID0274

> 80

25%

32%

15%

Prostatacancer

ID0275

> 80

51%

43%

46%

Urinvägscancer

ID0276

> 80

8%

65%

75%

Lungcancer

ID0277

> 80

27%

34%

41%

Bröstcancer

ID0278

> 80

64%

53%

47%

Tjock- och ändtarmscancer

ID0279

> 80

59%

62%

84%

Lymfom

ID0280

> 80

49%

37%

30%

Allvarliga ospecifika symtom AOS

ID0307

> 80

78%

82%

77%

Bukspottskörtel

ID0308

> 80

44%

29%

41%

Cancer med okänd primärtumör CUP

ID0309

> 80

57%

59%

59%

Gallvägar

ID0310

> 80

33%

25%

0%

Hjärntumörer

ID0311

> 80

86%

57%

83%

Levercancer

ID0312

> 80

100%

50%

0%

Hudmelanom

ID0313

> 80

79%

81%

84%

Myelom

ID0314

> 80

63%

46%

75%

Äggstockscancer

ID0315

> 80

29%

19%

46%

Analcancer

ID0326

> 80

33%

43%

-

Sarkom

ID0327

> 80

-

100%

-

Sköldkörtel

ID0328

> 80

31%

44%

-

Testikelcancer

ID0329

> 80

50%

40%

-

Peniscancer

ID0330

> 80

25%

0%

-

Livmoderkroppscancer

ID0331

> 80

29%

13%

-

Livmoderhalscancer

ID0332

> 80

0%

0%

-

Njurcancer

ID0333

> 80

14%

13%

-

Primärvården har del i början av det standardiserade vårdförloppet (SVF) då de ofta initierar flödet i
SVF. Det är av vikt att andelen patienter med välgrundad misstanke tidigt kommer till rätt vård för att
korta ledtider samt initiera SVF (indirekt påverkan på indikator ID0342). Ett antal SVF triggas också av
den specialiserade vården när cancermisstanke uppkommer på akutmottagning, inneliggande vård
eller specialiserad öppenvård.
Målet på att 70% av alla patienter med cancerdiagnos ska ingå i SVF nås i Region Skåne då 77 % av
patienterna ingår i ett SVF. Det finns en utmaning att följa målet för SVF på förvaltnings-,
verksamhets- eller enhetsnivå eftersom den välgrundade misstanken kan ske i en förvaltning,
verksamhet eller enhet och ansvaret för att påbörja en behandling ligger i en annan. På de SVF där
Skånevård Kryh har ansvar för både den välgrundade misstanken och behandlingsstarten ses en
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förbättring för framförallt ledtiden mellan välgrundad misstanke till första multidisciplinära
konferensen, från 16 dagar till 12 dagar.
Av de standardiserade vårdförloppen har fjorton förlopp förbättrats sedan förra årets mätning.
I år uppnår tre förlopp målvärdet. Många förlopp har väldigt få patienter (färre än tio patienter) som
urval varför enstaka individer påverkar utfallet mycket, både till det bättre och till det sämre.
Ytterligare tre SVF har tillkommit under 2018 - vulvacancer, buksarkom och neuroendokrina tumörer.
Tidig rehabiliteringsbedömning och kontaktsjuksköterskor
Målet är att alla patienter med nydiagnostiserad cancer ska erbjudas en tidig
rehabiliteringsbedömning det vill säga innan start av första behandling. Andel patienter i Skånevård
Kryh som erbjuds tidig rehabiliteringsbedömning 2018 når Regionens delmål på 50%. Utfallet är 52%
och stadigt ökande under året. Under årets sista månader ses en stark utveckling såsom oktober och
november över 70 % och december dryga 90% av patienterna.
Återkommande bedömningar av rehabiliteringsbehov är utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in
i rätt tid och ska göras regelbundet under patientens cancerprocess med start i samband med
diagnos. Utbildnings- och informationsinsatser gällande strukturerad cancerrehabilitering med
kodning för kontaktsjuksköterskorna är pågående och har genomförts i majoriteten av
cancerprocesserna i Skånevård Kryh. Detta har lett till att målet för kontaktsjuksköterskor nås i
Skånevård Kryh med ett utfall på 80%.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Övergripande mål
Säker vård i samband med barnafödande - Gravida och födande kvinnor upplever tillgänglig,
trygg och sammanhållen vård

Indikator
Andel hänvisade till annan förlossningsavdelning

IDnr

Målnivå
2018

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

ID0263

<5

6,0%

5,4%

6,8%

Andel med blödning mer än 1000 ml vid förlossning

ID0344

<5,5

7,6%

7,3%

inget värde

Andel med bristning grad 3-4 vid förlossning

ID0347

<2,3

2,6%

2,8%

inget värde

Andel med Robson 1 sectio/kejsarsnitt hos förstföderskor

ID0350

<6

Inget
värde

Inget
värde

inget värde

Andel med Apgar mindre än 7 vid 5 min hos fullgångna

ID0351

<0,8

1,3%

0,9%

inget värde

Andel med blödning mer än 1000 ml vid kejsarsnitt

ID0346

<12

10,1%

14,5%

inget värde

Andel med blödning mer än 1000 ml vid vaginal förlossning

ID0345

<5,5

7,2%

6,0%

inget värde

Andel med bristning grad 3-4 vid icke instrumentell
förlossning

ID0349

<1,9

1,9%

2,2%

Andel med bristning grad 3-4 vid instrumentell förlossning

ID0348

<8,7

14,1%

11,8%

inget värde

Andel med pH mindre än 7,05

ID0352

<1

2,7%

1,5%

inget värde

Andel vaginalt icke instrumentell förlossning

ID0353

> 80

81,0 %

79,5%

inget värde

inget värde

Andelen patienter hänvisade till annan förlossningsavdelning
Ett nytt arbetssätt har införts på förlossningsavdelningarna på CSK och i Ystad där ambitionen är att
ha en koordinator på alla arbetspass. Syftet är att öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön.
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Arbetssättet kräver fler förlösande barnmorskor och verksamheten har inte lyckats rekrytera
medarbetare i tillräcklig omfattning. På CSK har detta inneburit en liten ökning av antalet
hänvisningar. Lasarettet i Ystad har samma andel hänvisningar jämfört med år 2017. Verksamheten
har med nuvarande antal förlossningsrum svårt att ytterligare förbättra arbetet mot målet. På
förlossningsavdelningen i Ystad finns nu möjlighet till Skype-samtal med kvinnor både inför och efter
förlossningen. Syftet är att de kvinnor som inte kommit igång i aktiv förlossning ska kunna vara kvar
hemma och känna sig trygga. Det övergripande målet är att den födande kvinnan ska känna sig trygg,
men också att ha fler tillgängliga förlossningsrum.
På förlossningsavdelningarna pågår ett arbete med olika förebyggande åtgärder för bland annat
bäckenbottenskador, diagnostisering av bristningar och suturering. Andelen vaginalt icke
instrumentella förlossningar har ökat och andelen bristningar har minskat. Man tränar också
medarbetarna i att ta ”time-out” vid förlossningar som inte fortskrider som förväntat. Som en
förlängning av detta upprättas alltid en handlingsplan för fortsatt handläggning av förlossningen.
Medarbetarna utbildas också i att ta navelsträngs-pH på rätt sätt och noggrant och korrekt mäta
blödningar efter förlossningar.

Övriga kvalitetsområden (med hänvisning till HS uppdrag)
Äldre
Index/Indikatorer Äldre
Fallriskbedömning
Riskbedömning avseende trycksår
Vårdplan avseende fallrisk ska upprättas för patienter
65 år och äldre med ökad fallrisk enligt
fallriskbedömning
Vårdplan avseende trycksår för patienter 65 år och
äldre med ökad risk för trycksår enligt riskbedömning

IDnr
ID0012
ID0021

Målnivå
2018
>79,5
>79,5

Utfall
2018
80,0%
80,1%

Utfall
2017
77,9%
78,5%

Utfall
2016
80,3%
79,9%

ID0013

>95

87,7%

87,2%

84,8%

ID0223

>95

84,9%

82,4%

79,4%

Fallriskbedömning och vårdplan avseende fallrisk
Det övergripande målet beträffande fallriskbedömning nås, men inte målet gällande vårdplan för
patienter med ökad fallrisk. 80,0 % av patienterna är riskbedömda och 88 % av riskpatienterna har
vårdplaner. Andelen riskpatienter med vårdplaner har ökat något för tredje året i rad.
De enheter som har pulstavlor, gör komfortronder eller använder gröna korset har en högre andel
patienter som är riskbedömda och riskpatienterna har i större utsträckning vårdplaner.
Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden
Under året har fokus varit att öka antalet vårdplaner för patienter 65 år och äldre med ökad risk för
trycksår enligt riskbedömning. Flera saker har gjorts i förvaltningen. Till exempel har utbildningar och
dialogmöten arrangeras, översyner av madrasser och övriga hjälpmedel har gjorts, medarbetare med
särskilt ansvar för trycksårsprevention har utsetts, arbetet med tidig identifiering av riskpatienter på
akutmottagningen har ökat samt ett fortsatt införande av komfortronder, pulsronder och Gröna
korset.
Palliativ vård och ASiH har fokuserat följt de handlingsplaner som gjorts på samtliga enheter. Tidig
identifiering av behov och risker för patienterna som genererat individuella handlingsplaner.
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Verksamheten har infört obligatorisk utbildning, uppdaterat sårvårdskort, genomfört specifika
mätningar av trycksår uppkomna på respektive enhet och nyttjat positioneringshjälpmedel.
På förvaltningsnivå har journalgranskning genomförts på alla patienter med trycksår i senaste
nationella punktprevalensmätningen (PPM) med syfte att se om det finns ytterligare åtgärder som
inte finns med i vårdplanen. Journalgranskning i samband med nytillkomna trycksår genomförs sedan
1 juni år 2018 enligt regionalt direktiv. Syftet är att klarlägga om skadan varit undvikbar eller inte. Om
trycksåret bedöms som en undvikbar, allvarlig vårdskada, ska händelsen anmälas enligt rutin för lex
Maria.
Det omfattande arbetet på olika nivåer har gett resultat. När det gäller riskbedömning avseende
trycksår nås målet >79 % och andelen riskpatienter med vårdplaner ökar för tredje året i rad. Vid den
nationella punktprevalens (PPM) mätning som genomfördes under våren var andelen trycksår
kategori 2 till 4 som uppkommit under vårdtiden 2,6 % inom slutenvården. Även höstens regionala
mätning når under målet < 4 % då den var och 3,9% inom slutenvården. Den palliativa vården har en
minskad andel trycksår under året. Vårens mätning visar på 14,8 % trycksår i kategori 24 uppkomna under vårdtiden och höstens mätning 11,1%.

Diabetes, sjukhus
Diabetes Sjukhus
Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T1D≥18 år)
Andel med blodtryck ≤140/85 (T1D ≥18 år)
Median-HbA1c (T1D >18 år)
Andel som genomgått fotundersökning senaste året
(T1D >18 år)
Andel som genomgått ögonbottenundersökning
senaste 2 åren (utan retinopati) (T1D >18 år)
Andel icke-rökare (T1D >18 år)

IDnr
ID0193
ID0236
ID0237

Målnivå
2018
< 20
> 90
< 64
mmol/mol

Utfall
sep 2017aug 2018
21,1%
73,3%

Utfall
2017
22,8%
72,5%

22,2%
73,3%

59,0

61,0

60,0

Utfall
2016

ID0194

> 99

92,1%

88,4%

79,3%

ID0195

≥ 98

87,3%

85,9%

79,0%

ID0196

≥ 95

84,5%

83,5%

80,8%

Alla målnivåer har förbättrats under 2018
För att förbättra målen sker olika aktiviteter inom enheterna: kontinuerlig redovisning av resultaten i
Nationella Diabetesregistret (NDR) för att peka på vad som är bra och vad som kan bli bättre samt
ökad kontinuitet hos diabetessjuksköterska och täta uppföljningar.
Olika strategier har lagts upp för att fler patienter ska ha HbA1c >70 mmol, bland annat med
gemensamma mottagningar sjuksköterska och läkare där tydliga mål sätts upp tillsammans med
patienten. Det har även startats grupper för personer som mäter sitt glukosvärde genom scanning.
Strategier på enheterna för att öka andelen patienter med blodtryck ≤140/85 är bland annat att på
de patienter som inte uppnår målblodtrycket så utförs 24 timmars blodtrycksmätning och
sjuksköterskorna har delegation på dosökning av vissa blodtryckssänkande läkemedel.
Kvalitetssäkring och utbildning av dikteringsmall med läkare, sjuksköterskor och sekreterare då det
saknas dokumentation av vissa parametrar i journalerna.
Väntetiden till ögonbottenundersökning har minskat och detta har förbättrats de senaste två åren.
Även antalet patienter som genomgått fotundersökning har förbättrats.
Under år 2017 har Hässleholms sjukhus, som ett av tre pilotsjukhus i Sverige, börjat använda en
webbenkät i Nationella diabetesregistret (NDR). Patienterna kan enkelt via inloggning till
kvalitetsregistret få tillgång till sin egna data. Medarbetarna kan via enkäten få besked om hur
patienterna upplever stödet, tillgängligheten och kontinuiteten på mottagningen.
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Diabetes, Primärvård
Diabetes Primärvård
Andel icke-rökare (T2D >18 år)
Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T2D*≥18 år)
Andel med blodtryck ≤140/85 (T2D ≥18 år)
Median-HbA1c (T2D >18 år)
Andel som genomgått fotundersökning senaste året
(T2D >18 år)
Andel som genomgått ögonbottenundersökning
senaste 3 åren (utan retinopati) (T2D >18 år)

IDnr

Målnivå
2018

ID0202
ID0197
ID0198

≥ 95
≤ 10
≥ 65
< 55
mmol/mol

ID0199

Utfall
sep 2017aug 2018
83,5%
9,5%
52,3%

Utfall
2016

Utfall 2015

84,0%
10,4%
50,4%

81,4%
10,4%
50,0%

50,0

50

50

ID0271

≥ 99

70,9%

75,6%

74,0%

ID0201

≥ 96

63,8%

66,0%

59,7%

Gruppundervisning för personer med typ 2-diabetes har genomförts som pilotprojekt vid Skånevård
Kryhs vårdcentraler i Hässleholmsområdet. Diabetessjuksköterskor med pedagogisk kompetens
ansvarar för projektet. På gruppundervisningen har diabetessjuksköterska, allmänspecialist, dietist
samt arbetsterapeut med KBT (kognitiv beteendeterapi) kompetens föreläst. Resultaten visar sänkta
HbA1c samt en ökad acceptans och förståelse för sjukdomen hos deltagarna. Projektgruppen har haft
möten med samtliga diabetessköterskor i området och en informationsträff för att informera om hur
projektet utförts. De har även tagit fram ett utbildningsmaterial för planering av grupputbildning.
Av vårdcentralerna i Skånevård Kryh finns det tio som har certifierade diabetesmottagningar, flera av
dem uppvisar goda resultat. Enligt vårdcentralerna är man noga med att årligen göra
fotundersökningar på alla diabetespatienter och att överföringen av data inte fungerat fullt ut från
journalsystemet. Denna är tekniskt åtgärdad i november 2018.

Hjärtsjukvård
Hjärtsjukvård
Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter
12-14 månader
Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB)
Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) inom
rekommenderad tid
Kranskärlsröntgen hos målgrupp vid hjärtinfarkt
(NSTEMI)
Specifikt läkemedel (P2Y12-blockerare) vid
hjärtinfarkt (NSTEMI)
Läkemedel (ACE-hämmare/ARB) hos målgrupp vid
hjärtinfarkt
Täckningsgrad i kvalitetsregister
Andelen med hjärtinfarkter < 75 år i RIKS-HIA som
genomgår uppföljning
Andelen rökare som slutat efter 12-14 månader
Andelen med ett systoliskt blodtryck < 140 mm Hg
efter 12-14 månader
Akut återinskrivning inom 30 dagar efter sjukhusvård
på grund av hjärtsvikt

IDnr

Målnivå
2018

Utfall
sep 2017aug 2018

Utfall
2017

Utfall 2016

ID0160

> 60

62,1%

58,2%

47,4%

ID0152

> 85

93,5%

92,6%

91,1%

ID0153

> 90

57,4%

57,2%

55,2%

ID0154

> 80

79,3%

95,5%

92,9%

ID0155

> 90

97,8%

97,9%

97,5%

ID0156

> 90

90,0%

89,6%

90,4%

ID0157

> 95

90,6%

90,6%

83,2%

ID0158

> 90

61,5%

81,4%

78,1%

ID0159

> 70

63,3%

58,2%

58,9%

ID0163

> 75

83,8%

80,6%

78,7%

ID0043

<10

8,9%

11,7%

9,0%
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Omhändertagandet av patienter med akut hjärtinfarkt har förbättrats på enstaka parametrar jämfört
med år 2017. Resultaten följs och ett systematiskt arbete pågår på CSK för att förbättra
hjärtsjukvården. På Lasarettet i Ystad pågår flera förbättringsprojekt bland annat ett utökat
samarbete mellan hjärtmottagningen och hjärtintensivavdelningen (HIA) för att få ett bättre flöde
mellan sluten och öppenvård. En uppföljning av tiden som inneliggande patienter behöver vänta för
tid till kranskärlsröntgen pågår eftersom denna parameter har försämrats.
Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI) inom rekommenderad tid
Större delen av patienter med STEMI skickas till sjukhus utanför förvaltningen och det är därför svårt
att nå målet för omhändertagande (90 min respektive 120 min). Resultatet ser betydligt bättre ut när
det gäller patienter med reperfusion vid hjärtinfarkt, som kommer till CSK under dagtid och
behandlas på plats. På Lasarettet i Ystad hänvisas alla patienter med STEMI direkt till Lund även
under dagtid.
Kvalitetsregister/Riks-HIA
Alla patienter som är kända erbjuds denna registrering och uppföljning. Täckningsgraden i
kvalitetsregister ligger konstant. På Lasarettet i Ystad har det under år 2018 tillsatts resurser som
kontinuerligt arbetar med uppföljning och kvalitetsregistrering på hjärtmottagningen. På Sjukhuset i
Hässleholm tas telefonkontakt med de patienter som inte kommer till återbesök. Parametern
andelen med hjärtinfarkter under 75-år som genomgår uppföljning har minskat, vilket delvis beror på
en eftersläpning av registrering.
Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter 12-14 månader
I princip alla patienter erbjuds att delta i sjukgymnastik i samband med utskrivning på en
vårdavdelning.

Andelen rökare som slutat efter 12-14 månader
Andelen rökare som slutat röka efter 12-14 månader är en indikator som behöver förbättras. På CSK
bokas patienten in på extra sjuksköterskebesök för uppföljning om patienten röker eller har för högt
blodtryck. Remiss skickas till primärvården för rökavvänjning.
Akut återinskrivning inom 30 dagar efter sjukhusvård på grund av hjärtsvikt
Återinskrivningar på grund av hjärtsvikt har förbättrats från 11,7 % år 2017 till 8,9% 2018.
Tillgängligheten till pacemakerinläggning är fortfarande mycket god och det finns ingen kö. Alla
patienter kan erbjudas pacemakerinläggning på CSK inom vårdgarantin.

Stroke
Strokesjukvård
Andel med rökstopp 3 mån efter stroke
Andel direktintag på strokeenhet, IVA eller NKK
Andel reperfusionsbehandlade (trombolys eller
trombectomi) vid stroke (alla åldrar)
Andel med antikoagulatiabehandling efter
kardioembolisk hjärninfarkt (<80 år)
Mediantid från ankomst till sjukhus till
trombolysstart

IDnr
ID0207
ID0270

> 80 %
> 90

Utfall
sep 2017aug 2018
30,6%
81,5%

ID0131

> 15

16,1%

18,7%

17,6%

ID0151

> 70

88,6%

87,5%

86,2%

ID0269

< 40 min

53,0

55,5

61
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Målnivå
2018

Utfall
2017

Utfall 2016

31,3%
79,1%

60,9%
86,4%

Andel ADL-oberoende 3 månader efter stroke
Andel nöjda med rehabilitering, 3 mån efter stroke
Andel med fullt tillgodosedda behov av stöd och
hjälp efter 3 månader
Andel med blodtryckssänkande behandling efter
stroke
Andel med statinbehandling efter hjärninfarkt
Andel med uppföljningsbesök i öppenvård hos läkare
och/eller sjuksköterska efter 3 månader

ID0150
ID0203

> 80
> 87

82,6%
88,1%

80,7%
90,7%

84,1%
89,7%

ID0204

> 75

60,0%

61,3%

62,1%

ID0205

> 80

77,4%

76,9%

79,2%

ID0206

> 75

80,3%

78,6%

78,1%

ID0208

> 90

83,9%

83,4%

84,8%

Andelen med rökstopp tre månader efter stroke
Andelen där uppgift saknas vid uppföljning är hög och gör siffran svår att tolka – kvalitetssäkring av
dokumentationen pågår. Enheterna arbetar aktivt för att få patienterna att sluta röka och remisser
skickas till primärvården för rökavvänjning.
Andelen som direktinläggs på strokeenhet/IVA/NK
Direktinläggning på strokeenhet sker i en hög omfattning, även om inte målet nås. När patienter
läggs in på annan avdelning inledningsvis är risken att patienten får sämre vård och ett förlängt
vårdtillfälle. För att minimera denna risk arbetar alla enheter för att patienten ska bli direktinlagd på
en strokeenhet. Under året har strokeverksamheten flyttat tillbaka till rehabiliteringsavdelningen på
Hässleholms sjukhus och detta förväntas öka andelen direktinlagda patienter, men också förbättra
kvaliteten på till exempel ökad andel sväljningsbedömningar. Vårdplatserna har dock inte kunnat
öppnas fullt ut på grund av sjuksköterskebrist.
Andelen som får revaskulariserande behandling
På samtliga sjukhus i förvaltningen är andelen patienter som får revaskulariserande behandling över
målnivåerna.
Mediantid från ankomst till sjukhus till trombolysstart
Målet att minska mediantiden från ankomst till sjukhus till trombolysstart har förbättrats under
2018. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa att patienten får ett snabbt och säkert
omhändertagande. Enligt det prehospitala vårdprogrammet ska direkt kontakt tas mellan ambulans
och mottagande jourläkare vilket kortar handläggningstiderna. På CSK har trombolysstart på
röntgenavdelning införts vilket har gjort att många patienter behandlas med trombolys inom 20
minuter från ankomst till sjukhus. Planering pågår vid Hässleholms sjukhus. Målsättningen är att
rutinmässigt påbörja trombolys på röntgenavdelningen vilket beräknas generera tidsvinster på 10-15
minuter.
Andelen patienter med fullt tillgodosedda behov av stöd och hjälp efter tre månader
Andelen patienter med fullt tillgodosedda behov påverkas huvudsakligen av kommunala insatser och
rapporterad andel baseras på relativt få individer.
Andel med uppföljningsbesök i öppenvård hos läkare och eller sjuksköterska efter tre månader
På Hässleholms sjukhus har en omstrukturering av strokemottagningen genomförts, målet är att
garantera jämn kvalitet på uppföljning och målsättning att minst 95 % skall följas upp inom tre
månader.

Palliativ vård - slutenvård sjukhus
Indikatorer Palliativ vård Skånevård Kryh
Täckningsgrad i palliativregistret

IDnr

ID0123
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Målnivå
2018
>90

Utfall
sep 2017-aug
2018
79,6%

Utfall
2017

Utfall 2016

84,1%

87,3%

Smärtanalys och regelbunden skattning av
smärtintensitet
Samtal om vårdens innehåll och riktning
(brytpunktsamtal)
Dokumenterad munhälsoinspektion
Dokumenterad individuell vidbehovsordination av
ångestdämpande läkemedel
Förekomst av trycksår (kategori 2–4)

ID0124

>50

16,0%

21,8%

16,3%

ID0125

>70

28,5%

33,6%

29,0%

ID0126

>80

42,1%

52,0%

54,2%

ID0127

>90

84,9%

86,2%

77,3%

ID0191

<13

12,5%

10,5%

8,7%

Enheterna inom slutenvården arbetar framförallt med parametrarna smärtskattning, smärtlindring,
brytpunktsamtal, trycksår och munhälsa. Det finns en stor förbättringspotential när det gäller
dokumentationen av smärtskattning, men även genomförandet av brytpunktssamtal.
Enhetschefer inom sjukhusvården har varit på möte under våren tillsammans med ASiH i syfte att
förbättra omhändertagandet av palliativa patienter samt att identifiera patienter som är i behov av
specialiserad palliativ vård.
På akutvårdsavdelningen (AVA) på Hässleholms sjukhus har det införts agenda för ronder för att
skapa struktur runt rondarbetet. I denna agenda ingår bland annat brytpunktssamtal och
ställningstagande till eventuella behandlingsbegränsningar. Munhälsobedömning och
trycksårsprevention är parametrar som lyfts på pulsronderna dagligen på enheterna både på
Hässleholms sjukhus och Lasarettet i Ystad.
En journalgranskning har genomförts av de patienter som hade trycksår vid PPM-mätning. Utifrån
granskningen har informationsinsatser genomförs för att förbättra trycksårspreventionen.

Palliativ vård – palliativ slutenvård och ASIH
Indikatorer Palliativ vård Division Primärvård ASIH
Täckningsgrad i palliativregistret
Smärtanalys och regelbunden skattning av
smärtintensitet
Samtal om vårdens innehåll och riktning
(brytpunktsamtal)
Dokumenterad munhälsoinspektion
Dokumenterad individuell vidbehovsordination av
ångestdämpande läkemedel
Förekomst av trycksår (kategori 2–4)

IDnr

ID0123

>90

Utfall
sep 2017-aug
2018
89,5%

ID0124

>50

94,0%

92,7%

86,6%

ID0125

>70

90,6%

92,3%

91,9%

ID0126

>80

85,1%

86,7%

87,1%

ID0127

>90

100,0%

99,8%

99,8%

ID0191

<13

18,7%

20,3%

18,0%

Målnivå
2018

Utfall
2017

Utfall 2016

88,8%

87,5%

De palliativa enheterna har arbetat med tidig identifiering av riskpatienter, individuella vårdplaner,
god följsamhet till framarbetade handlingsplaner, regelbundna tvärprofessionella diskussioner kring
patientens individuella behov och återkoppling kring goda exempel samt utmaningar. Enheterna har
haft särskilt fokus på fokus på munhälsa, smärta och trycksår
Förbättring, i jämförelse med 2017, ses kring förekomst av trycksår (kategori 2-4). Avgörande har
varit ett kontinuerligt arbete kring följsamhet till fastställda handlingsplaner samt
utbildningssatsningar kring trycksårsprevention. Stor vikt läggs vid patientcentrerad vård som utgår
från individuella vårdplaner med behovsanpassade aktiviteter. Översyn av hjälpmedel och material
sker fortlöpande.
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Produktion
Vårdproduktion
Somatik

Period jan-dec Period jan-dec Avvikelse Avvikelse
2017
2018
antal
%

Sluten vård (antal)
Vårdtillfällen (avslutade sjukhusvårdtf)
Vårddagar (periodiserade)
Unika individer

36 609
164 488
26 202

36 359
158 326
25 803

-250
-6 162
-399

-0,7%
-3,7%
-1,5%

Öppen vård (antal)
Kvalificerade distanskontakter
Besök
varav läkarbesök
varav övriga vårdgivare
Unika individer

61 401
443 132
282 945
160 187
138 626

77 858
437 172
280 251
156 921
136 429

16 457
-5 960
-2 694
-3 266
-2 197

26,8%
-1,3%
-1,0%
-2,0%
-1,6%

38 565
7 887
30 678

38 835
7 803
31 032

270
-84
354

0,7%
-1,1%
1,2%

142 998

140 740

-2 258

-1,6%

Operationer (antal)
Totalt antal operationer
Slutenvårdsoperationer
Öppenvårdsoperationer
Total somatisk vård (antal)
Unika individer

Jämfört med föregående år har färre antal unika individer behandlats i både sluten och öppen vård.
Produktion via kvalificerade brev- och telefonkontakter har ökat kraftigt. Orsaken är delvis förbättrad
registrering men också ökad produktion jämfört med år 2017. För slutenvården ser vi fortsatt
minskning av vårdtillfällen och vårddagar samt sjunkande medelvårdtider för de flesta enheter.
Produktiviteten inom somatiken i Skånevård Kryh, räknat på vårdtyngd (mixpoäng) har ökat med
1,0 %, inhyrd personal inkluderad. Detta till följd av minskad volym anställda omräknat till heltid i
kombination med en ökad medelvårdtyngd.
Operation
Totalt sett ökar antalet operationer jämfört år 2017, slutenvårdsoperationerna minskar medan
öppenvårdsoperationerna ökar. Minskningen av slutenvårdsoperationer är delvis resultat av
kompetensbrist för vissa yrkeskategorier, vilket ger färre vårdplatser och mindre antal öppna
operationssalar. Andelen operationer som genomförs i öppen vård hamnade på 79,9 % år 2018 vilket
är något högre än föregående års andel.
Primärvård

Primärvård
Öppen vård (antal)
Kvalificerade distanskontakter
Besök
varav läkarbesök
varav övriga vårdgivare
Unika individer

Period jan-dec Period jan-dec Avvikelse Avvikelse
2017
2018
antal
%
715 203
697 816
196 155
501 661
183 438

717 088
685 151
193 918
491 233
183 760

1 885
-12 665
-2 237
-10 428
322

0,3%
-1,8%
-1,1%
-2,1%
0,2%

Antalet listade inom hälsovalet uppgår till 162 257, vilket är en ökning med 1 368 jämfört med
föregående år.
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Inom hälsovalet, exklusive BVC och BMM uppgår produktionen till cirka 515 000 besök, vilket är en
minskning med cirka 4 000 jämfört med år 2017. Minskningen återfinns hos nästan samtliga
vårdgivarkategorier och är störst bland läkarna, där antalet besök har minskat med cirka 3 700, drygt
2 %. Antalet hembesök utförda av läkare i hälsovalet har minskat med cirka 9 % jämfört med år 2017
och uppgår till drygt 6 700 besök år 2018. Minskningen beror till stor del på nedläggningen av
hembesöksbilen i Ystad samt vårdcentralen Ystad som hade huvudansvaret för denna verksamhet.
Antalet utförda besök hos ungdomsmottagningarna har minskat jämfört med år 2017 och uppgår till
ca 79 600, vilket kan ställas i relation till budget som uppgick till ca 80 600 besök. Minskningen
jämfört med 2017 uppgår till cirka 6 200 besök eller cirka 7,2 %.

ASIH/Palliativ vård

ASIH/Palliativ vård
Sluten vård (antal)
Vårdtillfällen (avslutade sjukhusvårdtf)
Vårddagar (periodiserade)
Unika individer ASIH
Unika individer Palliativ vård
Öppen vård (antal)
Besök
varav läkarbesök
varav övriga vårdgivare
Unika individer ASIH
Unika individer Palliativ vård
Total ASIH/palliativ vård
Unika individer

Period jan-dec Period jan-dec Avvikelse Avvikelse
2017
2018
antal
%
3 336
129 568
1 415
1 257

3 305
123 157
1 388
1 262

-31
-6 411
-27
5

-0,9%
-4,9%
-1,9%
0,4%

14 401
2 386
12 015
2 861

12 713
2 333
10 380
2 754

-1 688
-53
-1 635
-107

-11,7%
-2,2%
-13,6%
-3,7%

3 875

3 734

-141

-3,6%

ASiH har minskat antalet besök med cirka 1 700 jämfört med år 2017. Årets utfall är dock i paritet
med budget. Minskningen beror dels på anpassning av produktion till budgeterade volymer, dels på
färre inkommande remisser gällande punktinsatser i syd- och nordvästra Skåne. Vakanser har
genererat färre använda AOH, vilket påverkat produktionen. Minskningen av antalet vårddagar
återfinns i huvudsak hos ASIH där antalet vårddagar minskat med 5,1 %. Större delen av minskningen
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återfinns i Helsingborg och Kristianstad. Även Ystad, Lund och Hässleholm uppvisar en minskning,
medan ASiH Ängelholm påvisar en ökning. Palliativ slutenvård uppvisar en minskning motsvarande
totalt 4,8 % och återfinns i alla enheter.
Beläggningsgraden för ASIH under 2018 uppgår till 96 %, vilket är 4 procentenheter lägre än
föregående år. För palliativ vård är motsvarande siffra 80 %, vilket är en minskning med ca 6
procentenheter jämfört med år 2017.
Medelvårdtiden för ASIH har ökat något jämfört med 2017 och uppgår år 2018 till 58,8 dagar, vilket
är en ökning med ca 0,9 dagar jämfört med år 2017. Medelvårdtiden för de palliativa enheterna har
minskat med 0,8 dagar jämfört med år 2017 och uppgår till 12,7 dagar.

En drivande utvecklingsaktör
Den kliniska forskningen ska öka
Forskningen integreras i verksamheterna i Skånevård Kryh i varierande grad, allt från
universitetssjukvårdsenhetens tydliga struktur och systematik (ortopedin) till de verksamheter, där
klinisk forskning bedrivs i mindre omfattning och ofta utifrån behovet att utveckla verksamheten
inom en given, aktuell klinisk frågeställning. Skånevård Kryh har gett FoU-kommittén i uppdrag att
stimulera forskningsverksamhet genom ekonomiskt stöd, informera om möjligheter och vägar att
bedriva klinisk forskning med mera. Bland annat har uppskattade inspirationsdagar för forskningen
arrangerats.
Skånevård Kryh avsatte under 2018 500 tkr till forskningsbidrag. Utöver detta finns mindre summor i
olika donationer. Forskningsintresserade medarbetare har möjlighet att genom att ansöka om medel
kompensera verksamheterna för den produktionsförlust som forskningen åsamkar berörd
verksamhet.
Inom framförallt ortopedin har klinisk forskning resulterat i metodutvecklingar som gynnat
patienterna och verksamheten.
Antalet professorer och docenter är oförändrad jämfört med 2017 och fyra medarbetare har
disputerat under 2018. Forskning är prioriterat inom förvaltningen och verksamheterna försöker
prioritera så att forskningsintresserade medarbetare har möjlighet att i största mån få ut den tid de
önskar/behöver. Ett forskningsprojekt har tilldelats ALF-medel, två erhåller regionalt forskningsstöd
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och därtill kommer medel från enstaka från stiftelser/donationer. Tio nya projektansvar har lagts upp
under året. ST-läkarna får regelbunden handledning.
Under 2018 har den kliniska forskningen utvecklats positivt inom slutenvården i Skånevård Kryh.
Antalet publicerade vetenskapliga artiklar är 37. Antalet pågående vetenskapliga studier är 16.
Medarbetare från förvaltningen har hållit ett 30-tal vetenskapliga presentationer. Tretton
medarbetare är doktorandregistrerade. Under året har en medarbetare haft halvtidsseminarium och
fyra disputationer ägt rum. Medel från ALF-yngre forskare har tilldelats en medarbetare.
En forskar-AT tjänst har utannonserats.
FoU kommittén har beviljat forskningsmedel i fyra omgångar på sammanlagt 490.625 kr, närmast en
dubblering mot 2017. FoU-kommittén sammanträtt sju gånger, varav fyra av mötena ägnades åt
tilldelning av forskningsmedel. Under hösten anordnades även en inspirationsdag för forskning i
Kristianstad.

Digitalisering för framtidens hälso- och sjukvård

Övergripande mål
Användandet av de nationella eTjänsterna på 1177 Vårdguiden ska öka
Index/Indikatorer
Antal avslutade ärenden i E-tjänster på 1177.se
Antal konton E-tjänster på 1177.se Primärvården

IDnr
ID0281
ID0282

Målnivå
2018
Ökning jämfört
med föregående
år

Utfall
2018

Utfall
2017

66079

47691

76916

61723

Utfall
2016

Flera insatser har gjorts under året för att stimulera både medarbetare och patienter till att använda
e-tjänsterna och en ökning ses både på antalet avslutade ärenden och antal gjorda inloggningar.
Vårdverksamheterna på sjukhusen har under året erbjudits information om funktionerna i etjänsterna på 1177 och praktiskt stöd för införande av nya tjänster. Före sommaren blev det möjligt
för anslutning av tidbok online för specialistmottagningar. Detta har varit efterfrågat sedan länge av
verksamheterna. Hud- och infektionsmottagningen på CSK anslöts som första specialistmottagningar
i Skånevård Kryh. Totalt är det 45 mottagningar (Vårdcentralerna inräknade) i Skånevård Kryh som
har onlinebokning och arbete pågår med schemaläggning på fler specialistmottagningar på
sjukhusen.
Hälsodeklaration inför sjukhusbesök som digitalt formulär är i full drift och används nu inför
operation, formuläret är anpassat för övrig verksamhet med eventuella mindre tillägg. Samtycke till
digital kallelse finns som formulär på Vårdguiden 1177. Det innebär att patienten får digital kallelse
istället för ett brev i posten.
Medicinska biblioteket och Vårdcentralen Näsby har deltagit i de nationella och Europeiska
aktiviteterna eMedborgarveckan och Get online week. Medarbetarna har haft aktiviteter på
sjukhusen men även på folkbibliotek i närområdet. Information angående 1177 Vårdguiden har då
getts till både invånare patienter och medarbetare.
Under våren har Vårdcentralen Näsby och Studiefrämjandet Skåne Blekinge testat att samarrangera
en studiecirkel för personer 65 år eller äldre på temat e-tjänster och 1177 Vårdguiden på nätet,
vilken varit uppskattad.
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UM Skåne online
Via UM Skåne online kan ungdomar komma i kontakt med barnmorskor, kuratorer och
sjuksköterskor för samtal och behandling via videomöten. I tjänsten finns möjlighet till såväl drop-in
besök som bokade besök.
Tjänsten har kvalitetssäkrats ur såväl ett patientsäkerhets- som ett IT-säkerhetsperspektiv. Inloggning
sker med Bank-ID och samma riktlinjer gäller för både den digitala mottagningen och den fysiska
mottagningen.
Efter drygt ett år i drift (fortfarande projektform) är genomsnittligt antal månadsbesök drygt 400, det
finns indikationer på fortsatt ökning. Under året har justeringar i öppettid gjorts utifrån det
inringandemönster som kan ses. För att bibehålla förtroendet hos ungdomarna är det av största vikt
att tillgängligheten i såväl öppettider som antalet svarande medarbetare är tillräckligt så att
väntetiden hålls kort. Bemanning och öppettider i förhållande till inringandemönster är ett ständigt
pågående arbete.
Smittspårning online är inlett och kan fortsatt utvecklas.
Självincheckning
Självincheckning har funnits på CSK sedan juni 2015. Under året har ytterligare
självincheckningsautomater installerats och finns nu på samtliga sjukhus. Betalfunktion är installerad
som pilotprojekt i centralkassan på Hässleholms sjukhus och på hudmottagningen på CSK.
Digital pulstavla
Två enheter på Lasarettet i Ystad har deltagit i utvecklingsarbetet för att utveckla en digital pulstavla
för vårdavdelningarna. Huvudsyftet med pulstavlan är att effektivisera vårdtiden för patienten, att
hela tiden ha en plan över vad som ska hända härnäst och vem det är som ansvarar för att det blir
utfört. Pulstavlan är nu i drift på enheterna.
Webbokning av sjukresor
Det pågår ett regionalt projekt med webbokning av sjukresor, dialysenheten vid sjukhuset i
Hässleholm har varit pilot. Före sommaren år 2018 anslöts även vårdavdelningar, akutmottagningen
och dialysenheten vid Lasarettet i Ystad. Sedan september har de flesta enheterna inom somatiken i
Skånevård Kryh anslutit sig till tjänsten.

Miljö
Skånevård Kryh 2018, enligt verksamhetsplan:
Körsträckan för tjänsteresor med privat bil ska minska och 75% av tjänsteresorna till Stockholm ska
ske med tåg.
Framgångsfaktor: Medvetna val och följsamhet till mötes- och resepolicy samt riktlinjer
Styrtal: Körsträcka tjänsteresor med privat bil samt andel tjänsteresor till Stockholm med tåg.
Tjänsteresor
Under året har ett flertal aktiviteter genomförts och körsträckan har minskat med 20 %.
Perioden januari – dec

2018

2017

2016

Kostnad, miljoner kr

1,530

1,928

2,065

Uppskattat sträcka, mil

45 700

57 500

61 000

Varv runt jorden

11,4

15,5

15
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Andelen tjänsteresor med flyg till Stockholm har minskat med 21 procentenheter jämfört med 2017
samtidigt som andelen tågresor ökat till 80 %.
Perioden januari - dec

2018

2017

2016

Totalt antal resor

695

525

885

Andel tågresor

80 %

58 %

56 %

Andel flygresor

20 %

41 %

44 %

Materialanvändning
Förvaltningens klimatpåverkan mätt i koldioxidutsläppen från förbrukningsmaterial ska minska
genom medvetna och optimerade inköp samt beställningar. Budgeterade medel har avsatts för att
stimulera införandet av säcksystemet Longopac. Under året har detta genomförts inom flera
verksamheter vid lasarettet i Ystad, Primärvården och Hässleholms sjukhus. Förvaltningens
klimatpåverkan från förbrukningsmaterial har under året minskat med 10 % jämfört med 2017.
Läkemedel
Patientens medicinska behov är den första prioriteringen men därefter ingår olika typer av åtgärder
för att minska miljöbelastningen. Bland annat med information till verksamheten om hur överblivna
läkemedel ska kasseras.
Läkemedelsförråden på sjukhusen optimeras regelbundet för att minimera kassation. Genom
gemensamma läkemedelsförråd för läkemedel som inte används så ofta minskas kassationen.
Läkemedelsrester returneras till apoteksleverantören enligt fastställd rutin för att där tas om hand på
ett miljövänligt sätt. Patienterna uppmanas även återlämna sina överblivna läkemedel till ett
öppenvårdsapotek.

Kemikalier
Regionala riktlinjer är utarbetade för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Arbete pågår i en
regional grupp med att identifiera produkter per förvaltning och utrensning pågår. Ett antal
produkter har under året fasats ut och vissa kemikalier används i mindre omfattning. Även
riskbedömning av miljö- och hälsofarliga ämnen har påbörjats.

Krisberedskap och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete – SRSA
Mål 1 2018: Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål identifiera:
 Skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet inom det egna ansvarsområdet
 Kritiska aktiviteter som alltid måste fungera
 Risker och hot mot det som bedömts skyddsvärt
 Kritiska beroenden för det som bedömts skyddsvärt.
Skånevård Kryhs skyddsvärda och samhällsviktiga verksamheter är identifierade och beskrivna i
förvaltningens krishanteringsplan. Förvaltningen bedriver sjukhusverksamhet på tre orter, i
Kristianstad, Ystad och i Hässleholm. Det finns flera kritiska aktiviteter som alltid måste fungera till
exempel akutmottagningar, operationsavdelningar och intensivvårdsenheter - dessa är definierade i
krishanteringsplanen.
Det finns risker och hot mot förvaltningens skyddsvärda verksamhet, som till exempel utebliven
leverans av media, el, vatten, IT system och andra tjänster. Under år 2018 har arbetsmöten för
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identifiering av samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden genomförts på förvaltningens tre
sjukhus enligt direktiv från Krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM). Arbetet har utförts i olika
steg i samverkan med KSM och berörda stödfunktioner.
Mål 2 2018: Organisationen har regelbundet utbildat och övat relevant personal som berörs av
arbetet med samhällsviktig samt skyddsvärd verksamhet.
Skånevård Kryh har under år 2018 regelbundet utbildat berörda medarbetare i samhällsviktig och
skyddsvärd verksamhet. Under år 2018 har ledningsövningar och stabsutbildningar utförts. Detta
gäller framförallt förvaltningsledningen och ansvariga på sjukhusen. Utbildningsinsatser för
katastrofledningsgrupper, ledningsansvariga sjuksköterskor och medarbetare på akutmottagningarna
har också genomförts.
Kris- och katastrofledningen på CSK och Lasarettet i Ystad har fått medieträning och det planeras för
motsvarande utbildning på Hässleholms sjukhus våren 2019. En mall för beredskapshöjning och en
mall för utvärdering av övningar har tagits fram. Kriskommunikationsutbildning har genomförts för
förvaltningens kommunikatörer och speciella rollkort för kriskommunikation har arbetats fram.
Kriskommunikationslådor finns fysiskt placerade på Lasarettet i Ystad och CSK samt på Medicon
Village. Alla kommunikatörer har behörighet till sjukhusen i Skånevård Kryh och Sund och har
utbildats för att kunna starta kriskommunikationsarbetet.
En utbildningsinventering är utförd och en utbildningsplan har tagits fram i syfte att fastställa en
utbildningsstandard för deltagare i kris- och katastroforganisationen.
Mål 3 2018: Verksamheten genomför regelbundet bedömningar av risker och sårbarheter i
verksamheten.
Det pågår ett kontinuerligt arbete med att bedöma risker och sårbarheter – där vi framförallt vill lyfta
arbetet med identifiering av samhällsviktiga verksamheter och kritiska beroenden vid sjukhusen
under 2018.
Mål 4 2018: Verksamheten har beslutat och genomfört åtgärdsplan för hantering av identifierade
och prioriterade risker.
Riskanalyser har genomförts inför ombyggnad och inför utbyte av reservkraftverk på CSK i
Kristianstad. Riskanalys inklusive handlingsplan och uppföljning av utfört arbete, vad gäller hot och
våld har genomförts på CSK. Förvaltningen har ett flertal kontinuitetsplaner som tagits fram utifrån
analyserade risker. En handlingsplan för avloppsproblem/översvämning inomhus har tagits fram och
implementerats. Framtagandet av planen har skett i samverkan med andra förvaltningar. Ett arbete
har påbörjats för att ta fram en plan för el-avbrott enligt samma modell som
avloppsproblem/översvämning. Denna plan beräknas vara klar under vintern 2019.
Mål 5 2018: Verksamheten nyttjar genomförd och dokumenterad konsekvensanalys av
viktiga/kritiska produkter och tjänster.
Nödvattenplaner för Hässleholms sjukhus och Lasarettet i Ystad har upprättats av Regionfastigheter
och implementerats i verksamheten. CSK fick sin plan i januari 2019 och ska återkoppla till
Regionfastigheter om eventuella ändringar behöver göras.
Förvaltningen medverkar i Regionservice arbete med att identifiera kritiska förbrukningsprodukter.
Analysen kring kritiska förbrukningsprodukter blev klar i januari 2019, och är inskickad till KSM.
Mål 6 2018: Verksamheten har upprättat och dokumenterat en kontinuitetsplan.
Kris- och katastrofplaner finns på respektive sjukhus och primärvård inom förvaltningen. Dessa
planer är uppdaterade med bland annat sjukhuschefernas roll, som tillkom under 2018.
Den förvaltningsövergripande krishanteringsplanen är också uppdaterad enligt de organisatoriska
förändringarna.
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Mål 7 2018: Verksamheten tar tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar.
Verksamheten tar tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar. Efter kris- och
katastrofövningar skrivs en rapport med erfarenheter från övningen och vilka förbättringar som
föreslås. Rapporterna tas även upp i förvaltningens kris- och katastrofkommitté.
Enligt avtal med KSM lämnas en rapport till KSM efter varje beredskapshöjning, efter varje
larmtillfälle när sjukvårdsgrupp har kallats ut till skadeplats och när en övning gällande
katastrofmedicinsk beredskap har hållits.
I förvaltningens kris- och katastrofkommitté utvärderas inträffade händelser och övningar.

Attraktiv arbetsgivare
Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där verksamhet och goda resultat alltid står i fokus.
Det innebär bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för
medarbetarna och ett ledarskap som tar ansvar.
Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska
vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att
skapa jämställda arbetsplatser.

Attraktiv arbetsgivare
Resultat från medarbetarundersökning

Värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningar ska öka.
Skånevård Kryhs dynamiska fokustal förbättrades från 70,7 i 2016 års undersökning till 71,6 i 2018
års undersökning. Resultatet visar att en majoritet av medarbetarna vid undersökningstillfället
trivdes mycket bra i förvaltningen och trivseln ökade, precis som för övriga förbättringsområden i
undersökningen. Förvaltningens resultat 2018 ligger i zonen för förändringskraft vilket indikerar en
god prestationsnivå i ett övergripande perspektiv.
Bidragande orsaker till det förbättrade resultatet tros vara ett systematiskt arbete med
handlingsplaner efter 2016 års undersökning. Inom ramen för HR-processerna har insatser
genomförts i form av information, tips och råd på VGI och i Chefsnytt, artiklar med goda exempel fån
arbetsplatser som genom framgångsrikt förbättringsarbete har höjt sitt resultat samt
inspirationsföreläsningar för chefer.
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Särskilt värt att notera är att ett av arbetsmiljömålen för 2018, ”värdet på förbättringsområdet
delaktighet ska öka” är uppfyllt. Delaktigheten ökar från 72,8 i undersökningen 2016 till 74,7 2018.
Bidragande orsaker till detta kan vara ökade kunskaper hos chefer genom högt deltagande vid
förvaltningens och regionens arbetsmiljö- och chefsutbildningar. Den förändrade
ledningsorganisationen med återgång till sjukhusorganisationer kan också ha påverkat resultatet.

Trygga anställningar

Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra arbetsmiljö. I Region Skåne ska heltidstjänst
vara norm och deltid ska ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar. Visstidsanställningar ska
begränsas.
I Skånevård Kryh är den genomsnittliga överenskomna sysselsättningsgraden för 2018 96,07 %
(95,46 % 2017). Kvinnorna har 2,52 % lägre sysselsättningsgrad än männen (2,66 % 2017).
Bedömningen är att det finns möjlighet för flertalet att få en heltidsanställning. Förvaltningens mall
för medarbetarsamtal innehåller information om möjligheten till företrädesrätt till utökad
sysselsättningsgrad, vilket syftar till att öka andelen som önskar arbeta heltid. Vid nyrekrytering
erbjuds i första hand heltidsanställning.
Andel heltidsanställda
Kvinnor
Män
Samtliga månadsanställda

2018-12-31
82,1%
94,1%
84,0%

2017-12-31
80,4%
93,0%
82,3%

Andel tillsvidareanställda
Kvinnor
Män
Samtliga månadsanställda

2018-12-31
94,3%
82,7%
92,5%

2017-12-31
94,1%
82,5%
92,3%

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer

Nya regiongemensamma mallar för medarbetarsamtal har introducerats i förvaltningen under året.
Alltfler verksamheter intresserar sig för att utveckla verksamhetsanpassade kompetensstegar för
olika yrkesgrupper. Dessa utgör också ett stöd för att åskådliggöra behov av kompetensutveckling
och karriärvägar.
I senaste medarbetarundersökningen uppgav 73 procent (69,9 % 2016) av medarbetarna att de har
en individuell plan för kompetensutveckling.

Utveckling av regioninterna resursteam

Skånevård Kryh har tidigare varit ansvarig för resursteam inom operationsverksamhet. Inför 2018
överfördes verksamheten till koncernnivå och förvaltningen har under året varit en av användarna.
Traditionella resursteam för intern bemanning har inte planerats.

Jämställda löner

Lönekartläggning har genomförts i Skånevård Kryh i samverkan med lokala fackliga representanter.
Arbetsmöten har hållits vid vilka analys av Lika arbete samt Likvärdigt arbete har genomförts. Efter
avslutat analysarbete har man i förvaltningen kunnat konstatera att inga osakliga löneskillnader som
beror på kön föreligger.

Arbete med lika rättigheter och möjligheter

Skånevård Kryh följer Region Skånes riktlinjer gällande arbetet med lika rättigheter och möjligheter.
Samtliga processer och dokument har gåtts igenom och på eventuellt förekommen anledning
uppdaterats för att säkerställa likabehandling.
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En dialog har förts med de lokala fackliga representanterna i Arbetsmiljöutskottet hur vi kan arbeta
vidare med likabehandlingsfrågan och på lämpligt sätt stödja cheferna i förvaltningen.
Därefter har bland annat ett presentationsmaterial kring likabehandling har tagits fram för
ändamålet.

Hälsofrämjande arbetsplatser
En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Region Skånes attraktivitet som
arbetsgivare, och då även för en väl fungerande kompetensförsörjning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete med engagerade medarbetare och ledare ger
förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten och nöjda medborgare.
Förvaltningens arbetsmiljöutbildningar fokuserar på ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar
hälsa, rehabilitering samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till chefer och
skyddsombud i Skånevård Kryh. Sammanlagt erbjuds 50 utbildningsplatser per år.
Genom förvaltningens checklistor för obligatorisk arbetsmiljörond görs årligen en systematisk
riskbedömning av arbetsmiljöfaktorer kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön såväl
som den fysiska arbetsmiljön.
Som ett led i arbetet mot målsättningen att ha ett hälsofrämjande fokus har intresset för att införa
hälsoinspiratörer på enheterna varit stort. I förvaltningens nätverk ingår nu cirka 100
hälsoinspiratörer. Förvaltningen erbjuder 30 utbildningsplatser för nya hälsoinspiratörer per år.
Utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017 fanns målsättningen att
under 2018 se till att Region Skånes policy för hälsofrämjande arbetsmiljö tydliggörs och
kommuniceras, att kunskaper inom arbetsmiljö säkerställs genom arbetsmiljöutbildning samt att
Region Skånes ”Vägledning för hälsofrämjande schemaläggning vid tjänstgöring blandad dag natt” är
känd och beaktas. Utbildnings- och informationsaktiviteter har under 2018 genomförts inom dessa
tre målområden.
Uppföljningen 2018 visar att det inom Skånevård Kryh finns en mycket god kännedom om och
följsamhet till reglerna i AFS 2001:1. Framgångsfaktorer tros vara etablerade rutiner och stödmaterial
samt ett aktivt utbildnings- och informationsarbete utifrån de handlingsplaner och arbetsmiljömål
som tagits fram partsgemensamt.
Skånevård Kryhs målsättning var att nå 97 % positiva svar från samtliga enheter i förvaltningen på var
och en de frågor som ställs i uppföljningen. Under 2018 uppnåddes målet på 16 av 21 frågor. Det
innebär att det även under 2019 behöver fokuseras på att säkerställa kunskaper, resurser och
befogenheter genom utbildning i arbetsmiljö och hälsa, sprida information om Region Skånes policy
för hälsofrämjande arbetsmiljö och säkerställa att Region Skånes Vägledning för hälsofrämjande
schemaläggning samt rutin ”Kränkande särbehandling och trakasserier” är kända och beaktas.
Arbetet kommer att kunna drivas vidare av verksamhetsnära HR oavsett ny förvaltningstillhörighet.

Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron i Skånevård Kryh för 2018 har ett snitt på 18,8 kalenderdagar per medarbetare och har
sjunkit med 0,8 dagar jämfört med 2017.
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Sjukfrånvaron för 2018 ligger på 5,08 % av ordinarie arbetstid jämfört med 5,3 % för 2017.
Sjukfrånvaron för kvinnor ligger på 5,55 % och har minskat med 0,27 %. Sjukfrånvaron för män ligger
på 2,55 % och har minskat med 0,05 % sedan förra året.
Sjukfrånvaron sjunker eller är oförändrad inom alla huvudgrupper förutom för Övrig
vård/Rehab/Social där vi ser en ökning med 2,5 dagar per medarbetare. Inom den sistnämnda
gruppen är ökningen fördelad över de olika yrkeskategorierna, förutom för fysioterapeuter och
kuratorer som ligger kvar på i princip samma nivå som förra året. För arbetsterapeuterna ser vi en
minskning med 1,3 dagar per medarbetare.
Långtidssjukfrånvaron över 60 dagar utgör 46 % som andel av samtlig sjukfrånvaro.
Långtidssjukfrånvaron har minskat med 2,2 % jämfört med samma period förra året. Den kortare
sjukfrånvaron i intervallen 1-14 dagar har ökat.
Frisknärvaron, det vill säga andel medarbetare som har sammanlag fem eller färre sjukdagar under
året, har under året ökat från 61% till 62%. Frisknärvaron för kvinnor ligger oförändrad på 59%
medan frisknärvaron för män har sjunkit från 75% till 74%. På grund av omorganisation från och med
april 2018 är jämförelse bakåt i tiden presenterat per sjukhus/division inte möjlig.
Skånevård Kryhs målsättning att höja frisknärvaron i hela förvaltningen har uppnåtts. Målsättningen
att sänka sjukfrånvaron med en hel dag per medarbetare nåddes dock inte till fullo. Inom många
verksamhetsområden ser vi dock stora minskningar varpå en analys av insatser som tros vara
framgångsrika ändå är aktuell.
I juni 2018 påbörjades tre olika insatser inom sju verksamhetsområden inom ramen för det
nationella SKL-projektet ”Samverkan för minskad sjukskrivning”. Uppföljning visar att sjukfrånvaron
har minskat inom samtliga verksamhetsområden som omfattas av projektet. En exakt analys har inte
varit möjlig på grund av organisationsförändringar under 2018, men de preliminära siffrorna visar en
större minskning inom dessa verksamhetsområden jämfört med snittet för minskningen inom hela
förvaltningen. I projektets förstudie identifierades att medarbetare med tre sjukfrånvarotillfällen
under en period om 12 månader löper 6-8 gånger högre risk att gå in i längre sjukfrånvaro. Syftet är
att på ett systematiskt sätt arbeta för att tidigt identifiera risk för sjukskrivning och att sätta in
åtgärder tidigare. Som en del i detta arbete har förvaltningsledningen under året fattat beslut om att
göra Adato-utbildning obligatorisk för chefer.
Goda exempel från verksamheten
 Välfungerande och kända rutiner för sjukanmälan har identifierats som ett sätt att sänka
sjukfrånvaron och många verksamheter har infört rutinen med tidigare kontakt med chefen
när man anmäler sjukfrånvaro.
 Positiv utveckling av sjukfrånvaron där chefer, med ett nära stöd från HR, löpande och
regelbundet identifierar behov av främjande, förebyggande eller rehabiliterande insatser på
individnivå. Där medarbetare med identifierade behov har en rehabiliteringsplan i Adato
med ett tydligt mål.
 Inom några verksamhetsområden har man etablerat ett nära samarbete med
företagshälsovården för att identifiera risk för ohälsa, arbeta med tidiga insatser och vid
behov ta fram rehabiliteringsplaner. Varje år görs en plan för regelbunden uppföljning med
chef, företagshälsovård och HR.
 Enheter som varje dag samlar teamet och gör en genomgång för att identifiera risker och
vårdskador med hjälp av verktyget ”Gröna korset”. Samtidigt pratar de om hur samarbetet
har varit och om det finns något som hade kunnat göras på ett annat sätt.
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Där hälsoinspiratör och chef har ett nära samarbete och hälsoinspiratören har en naturlig roll
i att lyfta fram det friska. Till exempel att man i tillägg till avvikelsehantering även arbetar
med ”tillvikelser” med fokus på positiva händelser och vad man kan lära sig av det som
fungerar bra.
Arbetsplats där medarbetare på väg tillbaka efter sjukskrivning fått en mentor, som tar
personen under vingarna och säger ”kom nu går vi och fikar”, ”kom nu tar vi denna patient”,
eller ”nu är du redo att göra detta själv”.

Det goda ledarskapet

Den nya organisationen med sjukhuschefer är ett inslag i att introducera ett mer verksamhetsnära
chefskap, som en av förutsättningarna för bättre dialog i förändrings- och förbättringsarbetet samt
att leda och utveckla verksamheten.
Skånevård Kryh har också medverkat i arbetet enligt HR-planen, för att förenkla administration i
anställnings- och rekryteringsprocessen, samt kvalitetsutveckling i rollen chefsstöd i syftet att stödja
det verksamhetsnära ledarskapet.
Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökningar ska öka.
Värdet på faktorn Ledarskap i medarbetarundersökningen 2018, är oförändrat med värdet 72,2.
Utfallet befinner sig i Zonen förändringskraft.
Chefsintroduktion på regional nivå har kompletterats med nya utbildningar på förvaltningsnivå, bland
annat arbetsrätt, rekrytering och vardagsverktyg för att i dialog utveckla och förbättra verksamheten,
samt ekonomi och kommunikation.
Resultat från exitenkäter och avgångssamtal har använts i arbetet för att vidareutveckla ledarskapet
och för att förbättra chefsförsörjningen har ett program Morgondagens chef, tagits fram och införts.

Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras
Kompetensförsörjningen är en av välfärdens stora utmaningar, i såväl Region Skåne som övriga
landet. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp invånarnas behov,
erbjuda den bästa vården och servicen, och locka till sig och behålla den kompetens som är
nödvändig för att klara den framtida verksamheten.

Kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan upprättas årligen på nivåerna verksamhet, sjukhus/division och
förvaltning. Handlingsplanen följs upp vid årets slut. Balans/obalans hösten 2018:
Yrke

Skånevård Kryh

Fysioterapeut

Generell brist på fysioterapeuter
Behov av att anställa medarbetare med
specialistkompetens.
Yrkesgruppen befinner sig i kraftig obalans.
Behov av att anställa medarbetare med
specialistkompetens.
Skiftande mellan balans och obalans

Arbetsterapeut
Kurator

Medicinsk sekreterare
Chef
Specialistläkare
Sjuksköterskor

Generell brist på medicinska sekreterare.
Svårt med ersättningsrekryteringar både
tidsbegränsat och tillsvidareanställningar.
Ibland alltför begränsat urval till chefsanställningar.
Kraftig brist/brist inom ett stort antal
specialistinriktningar. Behov inrätta fler finansierade
ST-tjänster – se specifikationer nedan
Generell brist. Personalrörligheten inom gruppen är
fortsatt relativt hög.
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God
balans

Obalans

Kraftig
obalans

Specialistsjuksköterskor
Barnmorska
Undersköterska

Kraftig brist hos fler enheter än föregående år
Generell brist/kraftig brist. Merparten av behovet
behöver tillgodoses genom att arbetsgivaren
erbjuder tillräckligt antal medarbetare goda
förmåner under specialistutbildning.
Kraftig brist på barnmorskor.
Ingen generell brist på undersköterskor.
Viss obalans vid några enheter.
Kraftig brist på röntgensjuksköterskor

Röntgensjuksköterska
Kraftig brist på psykologer

Psykolog
Kraftig brist på dietister

Dietist
Specialistläkare
obstetrik, urologi, öron, ögon, radiologi,
övre gastrokirurgi, smärt, kardiologi,
njursjukdomar, reumatologi, neurologi,
minnesmottagning allmänmedicin
Specialistläkare, (anestesiologi, akut,
bröstkirurgi, nedre gastrokirurgi,
akutkirurgi, kärlkirurgi, infektion, hud,
geriatrik, hematologi, lungsjukdomar,
akutmedicin palliativmedicin)
Specialistläkare Ortopedi

Rätt använd kompetens
En strategi och handlingsplan för rätt använd kompetens (kompetensmixplanering) är beslutad.
Arbetet med rätt använd kompetens ska växlas upp och få spridning till samtliga arbetsplatser.
Kompetensmixarbetet är en högprioriterad fråga i förvaltningen. I förvaltningens plan för
kompetensförsörjning 2018 finns mål och aktiviteter angivna avseende kompetensmix och Rätt
Använd Kompetens (RAK). Som stöd för 2018 års arbete finns ett stödmaterial för framtagandet av
lokalt anpassade kliniska kompetensstegar dels för kompetensförsörjningsplanarbetet där
kompetensmix har en framskjuten plats.
Merparten av alla verksamheter inom förvaltningen arbetar kontinuerligt med att optimera sin
kompetensmix utifrån sina förutsättningar. Ett fastställt mål med RAK är att vårdyrkesgrupper senast
år 2018 använder minst 80 % av sin arbetstid till patientrelaterat arbete i sin specifika yrkesroll.
Arbetet med att identifiera möjliga omfördelningar av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier
fortlöper och när medarbetare slutar så ersätts den inte automatiskt med motsvarande kompetens
utan att en avvägning utifrån kompetensmixen görs.

Avseende 40/60-målet så visar uppföljningsmåttet att förvaltningen under 2018 har hållit en jämn
nivå. Likt förgående år så sker en tillfällig ökning under sommarmånaderna för att sedan återgå till
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samma nivå som under våren. 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, men under perioden januari-december 2018 har 13 av 42 avdelningar (31%) inom
förvaltningen haft ett mätvärde på 60% eller högre för andelen undersköterskor med flera
yrkesgrupper. Förgående år var motsvarande siffror 6 av 37 avdelningar (16%). I december var
medelvärdet 53,8% vilket är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med december föregående
år.
Viktigt att beakta är att indikatorn 40/60 inte visar den kompletta bilden och en brist vi kan se är att
uppföljningsmåttet saknar en tydlig koppling till antalet vårdplatser och verksamheten som bedrivs i
respektive division/sjukhus. Inom de palliativa vårdavdelningarna har man gjord bedömningen att en
bemanningsmix på 50/50 är att föredra.
Vidare är det viktigt att beakta att kompetenser såsom medicinsk sekreterare, arbetsterapeut,
fysioterapeut, sjukgymnast, kurator och receptarie som i förekommande fall används för att
omfördela arbetsuppgifter i linje med kompetensmixarbetet inte fångas upp av indikatorn.

Specialistutbildning för sjuksköterskor
Utbildningsanställningar
År 2018 utökandes Skånevård Kryhs utbildningsanställningar till att bli 14 stycken. I en pilot startades
också två utbildningsanställningar för specialistutbildningar som ges på heltid. Inom Skånevård Kryh
riktades dessa två pilot utbildningsanställningar till barnmorskor och operationssjuksköterskor.
Utöver dessa två piloter startade förvaltningen egna utbildningsanställningar på heltid, dessa
riktades till ytterligare fyra utbildningsanställningar för barnmorskor och tre till
operationssjuksköterskor. Från årsskiftet trädde också ett kollektivavtal för utbildningsanställningar i
kraft. Det innebär bland annat att alla utbildningsanställningar skall utannonseras.
Särskilda utbildningsplatser för sjuksköterskor har införts som ger rätt att studera till
specialistsköterska med full lön under studietiden.
Antal sjuksköterskor i pågående specialistutbildning hösten 2018: 39 st.
Det finns ett stadigvarande behov inom samtliga aktuella specialistinriktningar, som främst behöver
tillgodoses genom att arbetsgivaren erbjuder förmåner.
Räknat i volymer/antal, är de största behoven:
Barnmorska, Operation, Öppen hälso- och sjukvård, palliativ vård, samt barn och ungdom.

Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare m.fl.
Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor.
År 2018 har 266 undersköterskor deltagit i kompetensutvecklingsinsatserna för undersköterskor.
Föreläsningarna följer kompetensstegens steg 3 och möter undersköterskan på den erfarnas nivå.
Fördjupad kompetens i steg 3, ger förutsättning till en annan fördelning av arbetsuppgifter mellan
sjuksköterska och undersköterska. Både deltagarna och enhetschefer bedömer att
fördjupningsförläsningarna leder i hög grad till ökad kunskap hos medarbetarna.

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare

Regelverket Kompetensförsörjning för äldre medarbetare (RD-beslut 2014-11-05) är infört på
förvaltningen. Främst tillämpas regelverkets principer för lönesättning av medarbetare som nyligen
pensionerats och återkommer i en tim-anställning. Inom primärvården anlitas seniora läkare som
handledare vid ”utvecklingsvårdcentral”. Ett stort antal pensionerade medarbetare anlitas varierande
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omfattning enligt ovan. Bland annat läkare, sjuksköterskor och barnmorskor är vanligt
förekommande.

Utbildningsuppdraget
Kliniska utbildningsplatser
Under 2018 uppnåddes den planerade utökningen av de kliniska utbildningsplatserna från
universitet/högskola. Enligt plan sågs en utökning av behovet av de kliniska utbildningsplatserna till
sjuksköterskestuderande inom grundutbildningen gällande termin 2 studerande, samtidigt sågs dock
en minskning gällande kliniska utbildningsplatser till studerande i termin 6.
För de övriga studerandekategorier som gjort sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning),
APL(arbetsplatslärande) eller LIA (lärande i arbetslivet) var behovet av kliniska utbildningsplatser
detsamma som 2017.
Med anledning av att vårdplatserna minskats till följd av svårigheten att rekrytera och behålla
sjuksköterskor tvingades Hässleholms sjukhus lägga ned sina kliniska utbildningssalar. Detsamma
gällde också en av de kliniska utbildningssalarna som finns på lasarettet i Ystad. Inför 2019 bryts
detta, då startas en kliniska utbildningssal inom medicinkliniken på lasarettet i Ystad och den första
kliniska utbildningssalen kommer starta på CSK.
I syfta att stötta handledare har de kliniska lärarna inom Skånevård Kryh påbörjat uppbyggnad av ett
strukturerat arbetssätt utifrån ett pedagogiskt perspektiv. I en pedagogisk handlingsplan finns
pedagogiska insatser beskrivet och under året har tre av dessa insatser initierats och genomförts.




Införa introduktion för nya handledare
Framtagande av strukturer utifrån lärandemål
Skapa och implementera strukturerade läraktiviteter för de studerade.

Under 2018 skapades ett nytt volymsavtal mellan Region Skåne och universitet/högskola i Skåne.
Syftet med avtalet är att redan vid antagningen till universitet/högskola riktas utbildningsplatserna
till förutbestämda sjukhus inom Region Skåne. Höstterminen 2019 träder det nya volymsavtalet i
kraft samtidigt börjar också den nya antagningsformen. Den nya fördelningen ses i nedan figur.
Malmö universitet 122
utbildningsplatser
Skånes universitetssjukhus
SUS Malmö
90 kliniska utbildningsplatser

Lunds universitet 85
utbildningsplatser
Skånes universitetssjukhus
SUS Lund
70 kliniska utbildningsplatser

Skånes universitetssjukhus
Lasarettet i Trelleborg
16 kliniska utbildningsplatser

Skånes universitetssjukhus
Lasarettet i Landskrona
15 kliniska utbildningsplatser

Högskolan Kristianstad 120
utbildningsplatser
Skånes sjukhus nordväst
Helsingborgs sjukhus
48 kliniska utbildningsplatser
Ängelholms sjukhus
14 kliniska utbildningsplatser
Skånes sjukhus nordöst
Centralsjukhuset Kristianstad
46 kliniska utbildningsplatser
Hässleholms sjukhus
12 kliniska utbildningsplatser

Skånes universitetssjukhus
Lasarettet i Ystad
16 kliniska utbildningsplatser

Kliniskt basår för nya sjuksköterskor
Under året har 53 nya sjuksköterskor påbörjat det kliniska basåret för nya sjuksköterskor och 15 nya
sjuksköterskor har också under 2018 slutfört det kliniska basåret. I utvärderingar framkom att de nya
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sjuksköterskorna upplever att utbildningsdagarna varit mycket bra, att kunskapsnivån skattas mycket
hög samt att nytta för arbetet och meningsfull för yrkesrollen skattas i mycket hög grad.
Sjuksköterskor som deltagit på utbildningar i Kristianstad har skattat enligt nedan:
Kunskapsnivån är (HT-18)
Mycket hög 54,4 %
Ganska hög 35,3 %
Kunskapen är till nytta för arbetet
Mycket hög grad 56 %
Ganska hög grad 40 %
Kunskapen är meningsfull för yrkesrollen
Mycket hög grad 71 %
Ganska hög grad 26 %
Utbildningsplatser till AT-läkare (Allmäntjänstgöring för läkare)
Den planerade utökningen av AT-block inom förvaltningen uppnåddes under året, då påbörjade 26
AT-läkare i Kristianstad, 13 AT-läkare i Hässleholm samt 16 AT-läkare i Ystad sina AT-block. Den
allmänna tjänstgöringen för läkare genomförs under 18 månader och under året fanns det inom
förvaltningen cirka 85 tjänstgörande AT-läkare. Inom förvaltningen genomfördes under våren 2018
en extern kvalitetsgranskning av AT-utbildningen, AT-SPUR. Utifrån resultatet har handlingsplaner
utformas och dessa är också aktiverade. Glädjande är arbetet med utbildningsplatserna gett resultat
då både CSK och Hässleholms sjukhus under året avsevärt förbättrat sin placering på AT-rankingen
som genomförs av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF).
Forskar-AT
I slutet av året tillsattes ett Forskar AT-block, dock startades det aldrig upp.
Handledarkompetens
Utifrån Region Skånes mål att professionalisera handledarrollen och tydliggör kompetenskrav för
handledare riktas förvaltningens fokus mot att identifiera och utbilda handledare utifrån kravnivå.
Handledare för studerande inom VFU-Ramavtal
Under juni genomfördes en inventering av hur många handledare som gått handledarutbildning
under vårterminen 2018. Resultatet visade att sex huvudhandledare gått handledarutbildning på
avancerad nivå och åtta handledare hade gått grundnivå. Hösten 2018 uppköptes tio
utbildningsplatser på grundnivå som riktade till lasarettet i Ystad. På CSK och Hässleholms sjukhus
gjordes inte denna satsning. Under 2018 har totalt 24 handledare gått handledarutbildning på
högskolenivå.
Inför 2019 har fem utbildningsplatser till grundutbildning och elva utbildningsplatser till avancerad
nivå uppköpts från Malmö universitet. Av de elva utbildningsplatserna på avancerad nivå är två
platser riktade till utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor inom Skånevård Kryh.
Handledare för studerande inom APL
När det gäller handledarutbildning för undersköterskor har VO-College Nord Öst arbetat för att
utbildningsanordnare rutinmässigt ska erbjuda handledarutbildningar steg 1 & 2. Här är målet att ett
visst antal av utbildningsplatserna ska riktas till handledare som arbetar på Hässleholms sjukhus och
centralsjukhuset i Kristianstad.
Inom VO-College Ystad-Österlen finns sen tidigare rutinen att utbildningsanordnarna varje termin
erbjuder handledarutbildning steg 1 & 2. Fem av dessa 25 utbildningsplatser är riktade till handledare
som arbetar på Lasarettet i Ystad. Även detta år har alla utbildningsplatser nyttjats.
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Handledare för studerande inom LIA
På lasarettet i Ystad har alla medicinska sekreterarna som handledare LIA-studerande en
handledarutbildning. Under året har arbetet fortsatt med att skapa en struktur för studerandeflödet
och erbjudan av handledarutbildningar till de handledare som handleder LIA-studerande på CSK och
Hässleholms sjukhus.
Handledare för AT-läkare
Under slutet av året påbörjade Lasarettet i Ystad en inventering av hur många av de som handledare
AT-läkarna som har handledarutbildning.
Handledare för ST-läkare
Som tidigare erbjuds de som handleder ST-läkare en handledarutbildning. Förvaltningen erbjuder
utbildningen vid tre tillfällen per år och vid varje utbildningstillfälle finns tjugo platser.
Framtida kompetensbehov
Under 2018 fortsatte Region Skåne att driva det nuvarande och framtida kompetensbehovet
gentemot lärosäten. Dialogen med de skånska lärosätena och övriga utbildningsanordnare har stärks
för att säkra tillgång på rätt kompetens och för att tydliggöra behovet av utbildningsplatser samt
utformning gällande utbildningars innehåll och kvalité så de ska motsvara verksamheternas
kompetensbehov, att rätt antal utbildningsplatser erbjuds samt bidrar i utformning av
utbildningsinnehåll inför ansökan till YH.
Specialistläkartjänster
Under året har fokus varit att fortsätta uppbyggnaden av ett strukturerat arbetssätt och att
säkerställda processen av ST-enkät och Läkarbemanningsplan. Eftersom Region Skånes styrmodell
kräver att HSN-finansierade ST bryts ner på sjukhus, verksamhet och individnivå, har en inventering
av förvaltningen ST-läkare genomförts under året. Inom förvaltningen blev 21 ST-läkare färdiga
specialister under året 2018.
Flaskhalsproblematik inom ST och AT (trånga sektorer vid sidotjänstgöring under ST och vid
tjänstgöring under AT-block)
I syfte att lindra de trånga sektor som finns vid sidotjänstgöring under ST och vid tjänstgöring under
AT-block, sker ett lokalt arbete mellan specialiteter inom förvaltningen. Samtidigt har ett arbete
påbörjats med att skapa gemensamt schema för utbildningstjänster.
Utlandsutbildade med legitimationsyrken
Region Skånes strukturerade arbetssätt för mottagandet av utlandsutbildade inom
legitimationsyrken finns nu också inom förvaltningen. Målet är att erbjuda minst 3 utbildningsplatser
vardera till läkare och sjuksköterskor. En läkare har under året beretts plats för praktisk tjänstgöring
inom förvaltningen.

Användning av bemanningsföretag

Förvaltningen arbetar efter målsättningen att fasa ut användningen av bemanningsföretag efter
beslutad strategi i Region Skåne. Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter dock att öka. För
perioden januari-december 2018 har kostnaderna kraftigt ökat (19 %) i jämförelse med januaridecember 2017, där störst negativ utveckling har setts under sommaren och hösten. Totalt för
perioden januari-december 2018 har inhyrningskostnaden för läkare ökat med 5 %, där Lasarettet i
Ystad enskilt står för en ökning inom förvaltningen. Inhyrningskostnaderna för läkare fortsätter dock
att minska inom övriga sjukhus/divisioner i förvaltningen, Centralsjukhuset Kristianstad (-160 tkr),
Hässleholms sjukhus (-760 tkr) och inom Primärvården (-5,4 mkr). Kostnaden för inhyrda läkare utgör
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majoriteten av de totala inhyrningskostnaderna i förvaltningen och ökningen under 2018 motsvarar
2,5 mkr mer än 2017.
Orsaken till inhyrningsbehovet av läkarkompetens i Ystad grundar sig dels i behov inom
barnverksamheten för att kunna täcka jourlinjen samt att det inom Specialiserad medicin saknas ett
antal svårrekryterade specialiteter som vi hyr in ersättare för. Detta behov har kvarstått under hela
hösten 2018 och förväntas också kvarstå under första kvartalet 2019. Vidare så har akutläkare men
även sjuksköterskor inom VO Akut o medicin i Ystad behövt hyras in för att säkra den planerade
verksamheten under sommarmånaderna.
Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har under 2018 mer än fördubblats i jämförelse med 2017,
detta huvudsakligen inom förvaltningens ortopedi- och diagnostikverksamhet samt ANOPIVAverksamheter. Förvaltningens totala kostnad för inhyrda sjuksköterskor uppgår 2018 till ca 12,9 mkr,
motsvarande siffra 2017 var ca 5,4 mkr. Även kostnaden för inhyrning av övrig personal har ökat. I
denna grupp ingår bland annat dietister, kuratorer och fysioterapeuter och ökningen ses
huvudsakligen inom Primärvården. Inom denna grupp motsvarar ökningen i Skånevård Kryh ca 1 mkr
mellan 2017 och 2018.
Sammantaget går det ändå att säga att förvaltningen har minskandet av beroendet av
bemanningsföretag. Rekryteringsläget som råder inom vissa läkarspecialiteter, framförallt den
framträdande bristen på specialister i allmänmedicin, kommer fortsatt att vara en av våra större
utmaningar. Även om tillgången på allmänmedicinsk kompetens väntas öka de kommande åren
beräknas även efterfrågan att öka påtagligt.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Förvaltningens antal anställda omräknat till heltid (anställda AOH) i december 2018 är 4833 vilket är
71 över budgeterad volym och 36 fler jämfört med december 2017. Ökningen motsvarar 0,8 % inom
hela förvaltningen. Fördelat mellan divisionerna/sjukhusen är ökningen mellan 0,7-4,0 %.

Vid en jämförelse av antalet anställda omräknat till heltid för perioden januari till december 2018 och
motsvarande period 2017 så har anställda AOH minskat med 1,3 % och faktiskt använd tid för
anställda omräknat till heltid (använda AOH) har minskat med 1,1 %. Minskningen av använda AOH
kan till viss del förklaras av att uttaget av jourkompledighet under januari-december har ökat med
1,1 % jämfört med samma period förgående år. Det lägre antalet anställda AOH kan delvis kopplas till
de rekryteringssvårigheter som Skånevård Kryh har haft under året.
Under februari hade förvaltningen en ökning av anställda AOH jämfört med januari till följd av bland
annat tillfälliga dubbelbemanningar/bredvid-gång och minskad inhyrning av personal som har växlats
mot anställning. Därefter sågs en svag minskning månad för månad, en trend som även gick att se
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under samma period förra året. Fram till och med april hade Skånevård Kryh ett högre utfall
avseende anställda AOH än vad den budgeterade volymen medger. Under perioden maj-augusti
hade förvaltningen ett avsevärt lägre utfall än budgeterad volym. Denna trend har under hösten vänt
och anställda AOH för december månad visar på 71 anställda AOH över den budgeterade volymen.
De huvudgrupper som under perioden januari-december 2018 procentuellt ligger högre än
budgeterad volym avseende antalet anställda AOH är undersköterska/skötare med 5,4 %, övrig
vård/rehab/social 0,5 %, och medicinsk sekreterare med 0,3 %. Övrig personal ligger under
budgeterad volym med -11,2 %, ledning/administration -9 %, läkare med -4,2 %.

Skånevård Kryhs fortsatta arbete med Rätt Använd Kompetens (RAK) och kompetensmixarbete i
kombination med bristen på utbildade sjuksköterskor har varit en bidragande faktor till att antalet
undersköterskor/skötare under januari-december 2018 ligger över budgeterad volym med 58
anställda AOH.
Övrig vård/rehab/social ligger under januari-december 2018 över budgeterad volym med 2 anställda
AOH och Medicinsk sekreterare med 1 anställda AOH. Detta får ses som en ytterst marginell skillnad
då huvudgrupperna har totalt 364 respektive 363 anställda AOH.
Huvudgruppen Övrig personal ligger under budgeterad volym med 4 anställda AOH. Övrig personal
utgör en relativt liten huvudgrupp som under perioden januari-december 2018 totalt består av totalt
29 Anställda AOH, med en budgeterad volym om 33 anställda AOH.
Ledning/administration ligger för perioden under budgeterad volym med 36 anställda AOH. Detta
kan till viss del förklaras av att huvudgruppen från årets början till och med december har minskat
med 9 anställda AOH.
Fastän huvudgruppen från januari till december 2018 har ökat med 23 anställda AOH så ligger de sett
till hela 2018 under budgeterad volym med 33 anställda AOH. Att huvudgruppen trots ökningen
ligger under budgeterad volym kan förklaras av att yrkesgruppen är svårrekryterad, särskilt inom en
del läkarspecialiteter (såsom specialister inom allmänmedicin, pediatrik, radiologer, gynekologer och
ortopeder) och att vakanta läkartjänster bemannas med hjälp av bemanningsföretag. Satsningar för
minska kompetensbristen samt att växla inhyrda läkare mot anställd personal fortsätter dock, bland
annat genom att anställa fler ST-läkare samt AT-läkare.
Huvudgruppen Sjuksköterska ligger för perioden januari-december helt i linje med den budgeterade
volymen. Inledningsvis låg huvudgruppen över budgeterad volym vilket delvis hade en koppling till
att man under februari månad hade tillfälliga dubbelbemanningar, samt att minskad inhyrning av
personal har växlats mot anställning. Därefter låg huvudgruppen under budgeterad volym
sommarmånaderna då antalet anställda AOH månad för månad minskade. Minskningen är till stor
del kopplad till rekryteringssvårigheter som var extra framträdande vid årets sommarbemanning.
Trots att huvudgruppen i december månad ligger över budgeterad volym så är huvudgruppen
samtidigt 17 färre till antalet anställda AOH än i januari.
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I jämförelse med december 2017 så har antalet anställda inom personalgrupperna ”Icke. Spec. kom.
Läkare” samt ”USK/Skötare m.fl.” ökat inom förvaltningen.
Personalgruppen ”Icke. spec. komp. Läkare” innefattar våra AT- och ST-läkare samt legitimerade
underläkare. I jämförelse med förgående år så har Skånevård Kryh i december 2018 15 fler
legitimerade läkare i pågående specialisttjänstgöring, varav 4 inom allmänmedicin (i division
Primärvård), 4 inom akutsjukvård (76 VO Akut K), 5 inom Bild/funktion (74 VO Diagnostik) och 2 inom
barn och ungdom (620 Enhet Barn o ungdom YT). Utvecklingen kan ses som positiv då förvaltningen
när det kommer till just dessa specialiteter befinner sig i obalans men även i ett fall kraftig obalans
(Barn och ungdom i Ystad). Vidare har även andelen legitimerade underläkare ökat med 6 fler än vad
förvaltningen hade i december 2017.
Ökningen inom personalgruppen Undersköterska/skötare med flera motsvarar 9 anställda fler i
jämförelse med december 2017. Denna ökning har skett inom Primärvårdens verksamheter där 4
återfinns på vårdcentraler och 5 inom palliativ vård och ASiH. Ökningen har delvis en koppling till
rekryteringssvårigheter av sjuksköterskor, men även kompetensmixförändringar och arbetet med att
minska den arbetade tiden. Utvecklingen kommer behöva bevakas då huvudgruppen sett till hela
2018 ligger 58 anställda AOH över budgeterad volym.

Bisysslor

Läkare

Medgivna bisysslor

Avslagna bisysslor

Antal med
koppling till RS

Antal utan
koppling till RS

Antal med
koppling till RS

Antal utan
koppling till RS

0

57

0

0

3

33

0

0

1

41

0

0

Förtroendeskadlig
Arbetshindrande
Konkurrerande
Sjuksköterska
Förtroendeskadlig
Arbetshindrande
Konkurrerande
Övriga
Förtroendeskadlig
Arbetshindrande
Konkurrerande

Långsiktigt stark ekonomi
Långsiktigt stark ekonomi
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Ekonomiskt ingångsläge
Föregående år avslutades med en låg kostnadsutveckling och synliga effekter av de handlingsplaner
för ekonomi i balans som förvaltningen genomförde år 2017. Kostnadsnivån sjönk under året och för
sista tertialet 2017 låg utvecklingen på -0,5 % jämfört 2016. Med utgångspunkt att denna låga
kostnadsnivå skulle fortsätta under 2018 var beräkningen att årets resultat avsevärt skulle förbättras.
Uppräkningen av förvaltningsuppdraget (4,2 %) täckte merparten av de löpande kostnadsökningarna,
inklusive ökad arbetsgivaravgift (från 46,37% till 47,05%). Emellertid fanns några kostnadsposter som
skulle stiga mer än uppräkningen och negativt belasta resultatet för 2018. Posterna avser bland
annat fastighetskostnader och kostnader för IT.
Den demografiska utvecklingen i Skånevård Kryh är inte lika stigande som i övriga Skåne men i
gengäld har Skånevård Kryh en större andel äldre befolkning, som är mer resurskrävande vid
sjukdom samt en geografisk struktur med långa avstånd.
Bedömningen för hälsovalet exklusive Barnmorskemottagningarna var att ackrediteringsvillkoren för
år 2018 förändrats på ett gynnsamt sätt för förvaltningen. Uppräkning av vårdpengen, förändring
gällande ersättning av förmånsläkemedel samt ändrad beräkning av täckningsgraden bidrar till en
ökad ersättning. Den sänkta ersättningen för hembesök sänkte dock ersättningen en liten del.
Sammantaget var bedömningen att de ändrade ackrediteringsvillkor för år 2018 skulle bidra till en
resultatförbättring.
Vid inledningen av året var, trots ovan, bedömningen att genomförda förändringar inte var fullt
tillräckliga för att nå en balanserad ekonomi och preliminärt ekonomiskt ingångsläge för hälsovalet
var ca -10 mkr. För den somatiska sjukhusvården var motsvarande ingångsläge ca -125 mkr. Det
samlade behovet av rationalisering för att nå budgetbalans uppgick således till ca 135 mkr.

Resultat
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Resultatet efter för 2018 är 23,5 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till
-152,0 mkr. Hela underskottet är i allokerat till den sjukhusbundna somatiska vården. Det
sammantagna resultatet för division primärvård uppgår till 37,2 mkr vilket är 29,4 mkr bättre än
budget. Budgetavvikelsen inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten uppgår till -181,4 mkr.
Årets utveckling kan utläsas ur grafen nedan.
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Verksamhetens intäkter ökade 3,8 % och avvek med 19,0 Mkr mot budget. Största avvikelsen mot
budget utgör den extra ersättning (knappt 13 Mkr) som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
under året till Ungdomsmottagningen avseende psykisk hälsa.
Årets kostnadsutveckling uppgår till 3,2 %. Detta är 1,0 % lägre än den uppräkningsnivå som
förvaltningen erhållit för anslagsdelen. Verksamhetens kostnader översteg budget med 171,0 Mkr.
Största budgetavvikelsen har ”Övriga omkostnader” med 143,5 Mkr. Avvikelsen är kopplad till det för
höga kostnadsläget förvaltningen hade vid ingången av 2018 och de besparingar som förvaltningen
behövde genomföra. Den differens hanterades som besparing på denna rad. En annan post är
”Kostnader för inhyrd personal” som avviker med 25,1 Mkr. Här ökade kostnaderna i förhållande till
föregående år medan förvaltningen budgeterade för en minskning. Kostnadsutfallet för ”Läkemedel”
har en positiv avvikelse med 12,8 Mkr mot budget och ökningen mot 2017 blev betydligt lägre än
beräknat och landade på 1,9 %.
Ser vi till kostnaderna kan dessa delas in i externa kostnader och regioninterna kostnader.
Kostnadsökningen för de externa kostnaderna uppgår till 2,7 % medan de regioninterna uppgår till
5,4 %.
Resultat per sjukhus/division
RESULTATSAMMANSTÄLLNING (mkr)
Motpart 1-4
Förvaltningsledning (inkl projekt)
Hässleholms sjukhus
Lasarettet I Ystad
Centralsjukhuset i Kristianstad
Division Primärvård
Summa

Utfall

Budget

-0,7
-5,2
-73,6
-101,9
37,2
-144,1

Budgetavvikelse

0,0
0,0
0,0
0,0
7,9
7,9

-0,7
-5,2
-73,6
-101,9
29,4
-152,0

Med anledning av den organisatoriska förändringen, att sjukhusen nu delats upp, så försvåras
jämförelse mellan åren. Regionbidraget (anslaget) fördelades tidigare inte ut till de somatiska
divisionerna men är nu fördelat till respektive sjukhus.
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Det sammantagna ekonomiska utfallet visar ett något lägre negativt resultat än 2017 och har
förbättrats med 23,5 Mkr. Resultatet skiljer mellan de olika divisionerna. Två sjukhus har en stor
negativ avvikelse. Ett sjukhus har nästan balans medan den Primärvårdens verksamhet uppvisar
överskott.
Resultat per vårdval

Det sammantagna resultatet för vårdvalen har försämrats mellan åren. Från ett överskott på 6,7 Mkr
till årets 0,6 Mkr. De två vårdvalen inom Ögon försämrar sitt resultat med 2,6 Mkr. Även om Hud
uppvisar ett positivt resultat så är det en försämring med 3,5 Mkr jmf 2017. Främsta anledningen till
de försämrade resultaten är lägre intäkter mellan åren.
Resultat primärvård

Hälsovalet redovisar ett resultat om -4,4 Mkr, vilket är 12,2 Mkr sämre än budget. Vårdvalsintäkterna
avviker mot budget med -0,3 Mkr.
Ersättningen för BMM understiger budget med 2,1 Mkr. Detta i huvudsak på grund av att intäkterna
för cellprovtagning som är 2 Mkr lägre än budgeterat. Även intäkterna för graviditetsövervakning
understiger budget något.
Inom hälsovalet understiger listningsersättningen budget med 0,6 Mkr, vilket grundar sig i att ACG
sjunkit under året vilket till viss del motverkats med fler antal listade än väntat. Antalet besök till
andra enheter inom Region Skåne är betydligt fler än förväntat och avdragen överstiger budget med
1,3 Mkr. Dock understiger kostnaden för konsumerad vård utanför länet budget med 1,7 Mkr.
Täckningsgraden är väsentligt lägre än budgeterat, -7 Mkr. Den beräknade täckningsgraden för året
för divisionen som helhet landade runt 63,6 % medan väntat var ca 64,5%. Den totala produktionen
som underlag för beräkning av täckningsgraden understeg 2017 med ca 4 000 besök.
Personalkostnaderna understiger budget med 1,3 Mkr. Kostnaderna för hyrläkare uppgår för helåret
till 33,9 Mkr, vilket är drygt 0,7 Mkr lägre än budgeterat.
Kostnaderna för förmånsläkemedel- och hjälpmedel överstiger budget med 9,8 Mkr.
Läkemedelsersättningen överstiger budget med 4,1 Mkr till följd av ändrad ersättningsprincip.
ASIH/Palliativ vård
Palliativ vård och ASIH redovisar ett resultat motsvarande 24,2 Mkr. Överskottet beror främst på att
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personalkostnaderna är 11,8 Mkr lägre än budgeterat. Detta till följd av svårigheter att bemanna
verksamheten på palliativvårdsavdelningen i Trelleborg samt vakanta tjänster och högre sjukfrånvaro
vid årets början inom Palliativ vård och ASIH i området SUS. Även kostnaderna för läkemedel är lägre
än budgeterat. Utfallet understiger budget med 2,5 Mkr.
Ungdomsmottagningar
Resultatet för Ungdomsmottagningarna uppgår till 17,4 Mkr. Detta beror i huvudsak på lägre
personalkostnader (8,9 Mkr), till följd av vakanta tjänster samt restriktivitet till följd av tidigare
anställningstak samt resultatpåföring av erhållna SKL-medel som inte förbrukats under 2018 (7,1
Mkr).

Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal
Detta är förvaltningens största enskilda kostnad. Kostnaderna, inklusive inhyrd personal, uppgår till
3 304,1 Mkr och utgör 64 % av totalkostnaden. Avvikelsen mot budget uppgår till -39,4 Mkr, varav
inhyrd personal uppgår till -25,1 Mkr.
Kostnaderna för egen anställd personal har ökat med 2,3 % jämfört med 2017. Löneökningen uppgår
till 2,0 % och består till största delen av lönerevision. Vi kan också konstatera att kostnaderna för
timanställda ökat med 18,4 %. Kopplat till ökade löner har arbetsgivaravgiften ökat 3,2 % vilket beror
på ovan samt den justerade procentsatsen.
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 73,9 Mkr. Av detta utgör 4,1 Mkr köp från andra
förvaltningar inom Region Skåne. Den externt inhyrda delen utgör 69,7 Mkr, vilket är en ökning med
11,1 Mkr sedan 2017.
Av kostnaderna för inhyrd personal står läkarna för 59,5 Mkr, vilket är en ökning med 1,8 Mkr. Här
har Primärvården minskat sin inhyrning med -6,1 Mkr samtidigt som Lasarettet i Ystad ökat med 8,9
Mkr kopplat inhyrning av barnläkare.
Inhyrningskostnaden för SSK ökar med 7,5 Mkr till 12,9 Mkr. Här är det främst sjukhusen i
Hässleholm och Kristianstad som står för både kostnad och ökning mellan åren.
Totalt sett är trenden med ökande inhyrning tydlig och den måste bromsas och istället ersättas med
egen anställd personal. Detta skulle förutom en lägre kostnad dessutom medföra en förbättrad
arbetsmiljö.

Läkemedel
Kostnadsansvar läkemedel – utveckling
Vid analys av läkemedelsdata är det viktigt att skilja på bruttokostnad och nettokostnad. Statistiken i
ledningsinformationssystemet (LIS), som är grunden för denna rapport, baseras på fakturerade
belopp varför kostnaden för läkemedel med rabatter enligt treparts- respektive tvåpartsavtal här
kommer att redovisas med högre värde än det som det facto senare blir utfallet. Detta beroende på
att rabatt återbetalningar kan ske halvårsvis efter inköpet. Dessa rabatter baseras i vissa fall på
utfallet av behandlingen och i vissa fall på antalet genomförda behandlingar och i andra fall med raka
rabatter. Nedan redovisas värden där nettopriser för Region Skånes egna upphandlingar ingår medan
effekten av treparts- respektive tvåparts-överenskommelser inte ingår. Trepartsöverenskommelser
omfattar cirka ett 40-tal läkemedel.
Läkemedelsförmånen (recept och hjälpmedelskort) samt rekvisitionskostnader
Recept: Basläkemedel är primärvårdens kostnadsansvar, oavsett vem som förskriver.
Recept: Klinikläkemedel är sjukhusens kostnadsansvar vid egen förskrivning.
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Rekvisitionskostnad består till huvuddelen av slutenvårdens egen användning.

Läkemedel, trender
Skåne ligger lågt i snittkostnad för läkemedel per invånare jämfört med flera andra landsting.
Generell trend i Riket och i Skåne är att kostnaderna för läkemedel förutspås fortsätta öka.
Kostnadsökande faktorer
 Nya behandlingar och indikationsområden inom onkologi, hematologi, MS, hud, gastro,
inflammatoriska sjukdomar, ADHD, hjärtsvikt hör till de områden som förutspås bidra till
kostnadsökningen.
 Biologiska läkemedel, där framställningen sker i olika typer av celler kommer att öka.
 Många läkemedel inom onkologiska området kräver diagnostika för att kunna rikta terapin.
 Genterapier med modifiering av celler börjar introduceras och fler är på väg.
 Patentutgångar är ofta relaterade till indikationer och beredningsformer vilket bevakas av
läkemedelsföretagen för att nå förlängt marknadsskydd.
 Läkemedelsförsäkringen har börjat skärpa sina krav och strävar efter att inte godkänna offlabel-användning vilket ibland begränsar möjligheten till användning av läkemedel utanför
huvudindikationen.
 Introduktionstakten för nya läkemedel och nya indikationer bedöms gå snabbare nu än förr.
Balanserande faktorer
 Lägre prisnivåer på grund av att biosimilarer som introducerats efter patenutgångar har lett
till och leder fortsatt till betydande prisreduktioner exempelvis för rituximab, etanercept,
adalimimab med flera. Fler biosimilarer är på väg men kostnadseffekten är svårbedömd.
 Sänkt prisnivå uppnås genom trepartsöverenskommelser mellan industrin, landsting och
staten (där landstingen får 60 % och staten 40 %) avseende receptläkemedel och dessa
rabatter hanteras retroaktivt.
 Tvåpartsöverenskommelser mellan regioner och industrin för läkemedel i sluten vård ger
också retroaktiva rabatter.
 Region Skånes egna upphandlingar ger betydande prissänkning genom lägre nettopriser.
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Läkemedelsrådets rekommendationer bidrar också till en rationell och kostnadseffektiv
terapitradition.

Prognosgrupper med störst kostnad
Kostnaderna för TNF-hämmare finns till 80 % på recept. Patentutgångar håller nu nere
kostnadsökningstakten genom introduktionen av biosimilarer till bla Remicade och Enbrel.
Användningen ökar inom flera behandlingsområden bland annat reumatoid artit, spondylit, psoriasis.
Monoklonala antikroppar (L01XC) används inom flera tunga diagnosområden såsom bröstcancer,
colorektalcancer, lungcancer. Exempel på preparat är Herceptin, MabThera, Avastin, Keytruda.
NOAK och warfarin är blodförtunnande medel som ökar i enlighet med terapirekommendation för
strokeprofylax och hjärtflimmer. De största preparaten är Eliquis och Xarelto vilka är basläkemedel.
MS medel skrivs nu huvudsakligen på recept beroende på beredningsformerna och fortsatt ökning
förväntas. Störst ökning ses för Tecfidera. Tysabri väntas inte öka. Off-labelanvändning av rituximab
har avstannat, efter Läkemedelsförsäkringens yttrande i frågan, vilket ökar användningen av de
dyrare alternativen. Kostnaden för insluliner (A10A) och peroralbehandling (A10B) inkl
injektionsmedlen Trulicity och Victoza ökar och området förutspås öka även fortsättningsvis.
Medel mot makuladegenereration (S01L) Eleya, Lucentis har en låg ökningstakt.
TNF-alternativ, två stora preparat dominerar Cosentyx mot plackpsoriasis, psoriasisartrit samt Stelara
mot Crohns sjukdom, plackpsoriasis och psoriasisartrit. Entyvio mot Crohns sjukdom och ulcerös kolit
har stabiliserat sin nivå. RoActemra är det största preparatet i gruppen som används mot reumatoid
artrit. Fortsatt ökning väntas för gruppen.
Särläkemedel är svårprognosticerad eftersom det per definition rör sig om enstaka patienter.
Translana och Soliris är de mest betydande kostnadsmässigt.
Blodsubstitut och infusionsvätskor har ökat bland annat beroende på att dialysvätskor för hemdialys
har flyttats över från rekvisition till recept under 2017. Effekten är en ökning för klinikläkemedel
beroende på att receptkostnaden är något högre (apoteksmarginalen) än om motsvarande inköp
gjorts på rekvisition.
Prognosgrupper med störst kostnad
Kolumnen ”Andel på rekvisition 2018” visar hur stor andel av kostnaden för gruppen som genereras
på rekvisition i sluten vård. Resterande andel genereras på recept.
Prognosgrupper
TNF-hämmare
L01XC monoklonala antikroppar
NOAK & warfarin
MS-medel exkl CD20-ab
A10A - insuliner
TNF-alternativ
Särläkemedel
B05 blodsubstitut & infusionsvätskor
S01L medel vid makuladegeneration
A10B diabetesmedel exkl insulin

Totalt recept och Totalt recept och
rekvisition 2017 rekvisition 2018
40 993 683
37 278 094
21 755 919
23 499 120
23 082 954
17 640 135
19 305 210
14 801 049
14 860 200
10 680 530

41 655 841
39 629 205
26 952 271
24 690 359
23 879 641
21 052 182
17 490 246
16 292 505
15 097 839
14 341 346
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Differens
662 158
2 351 111
5 196 352
1 191 239
796 687
3 412 047
-1 814 964
1 491 456
237 639
3 660 816

Diff%
1,6%
6,3%
23,9%
5,1%
3,5%
19,3%
-9,4%
10,1%
1,6%
34,3%

Andel på
rekvisition
2018
17,1%
100,0%
0,8%
16,5%
1,5%
60,6%
99,9%
56,7%
100,0%
0,4%

Prognosgrupper med störst ökning
Störst ökning ligger inom prognosgruppen blodförtunnande NOAK&warfarin, vilket hör till
basläkemedel och därmed primärvårdens kostnadsansvar. Största preparat i gruppen NOAK är Eliquis
och Xarelto. Ökningen är förväntad utifrån terapirekommendationerna.
Talidomidanaloger ökar inom hematologin. Proteinkinashämmare används inom det onkologiska
området för behandling av bla bröstcancer, njurcellcancer, pancreascancer. Fortsatt ökning förväntas
för bla Imbrance mot bröstcancer, och Imbruvica mot lymfom.
Diabetesmedel är basläkemedel (A10B, perorala medel samt injektionspraparatet Tresiba) och
förändringarna är förväntade och följer terapirekommendationerna.
TNF-alternativ innehåller läkemedel för behandling av bland annat reumatoid artrit, psoriasis,
spondylit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom. Fortsatt stark ökning förväntas med bland annat Stelara,
psoriasis, Crohns sjukdom, Cosentyx, plackpsoriasis, spondylit.
Gruppen R är läkemedel för andningsorganen och ökningen ligger huvudsakligen på behandling av
lungfibros, Esbriet, samt nyare astmamedel Nucala och Xolair.
L01XC, monoklonala antikroppar, är ett område med fortsatt ökning inom områdena onkologi,
hematologi. Biosimilarer har introducerats till exempelvis rituximab och trastuzumab vilket gjort att
kostnaden för flera behandlingar sjunkit exempelvis inom behandlingsområdena bröstcancer,
colorektalcancer, lungcancer, myelom.
MS-medel har en fortsatt ökning genom Tecfidera. Nya alternativ är på väg in samtidigt som
användning av off-label alternativ som rituximab är svårprognosticerad.
Kolumnen ”Andel på rekvisition 2018” visar hur stor andel av kostnaden för gruppen som genereras
på rekvisition i sluten vård. Resterande andel genereras på recept och hjälpmedelskort.
Prognosgrupper

Totalt recept och Totalt recept och
rekvisition 2017 rekvisition 2018

NOAK & warfarin
21 755 919
talidomidanaloger
6 045 956
L01XE proteinkinashämmare
8 673 320
A10B diabetesmedel exkl insulin
10 680 530
TNF-alternativ
17 640 135
R övriga systemiska medel (ex Xolair, Esbriet, Kalydeco
4 976 761
m fl)
L01XC monoklonala antikroppar
37 278 094
L02B endokrin terapi antihormoner
3 818 881
B05 blodsubstitut & infusionsvätskor
14 801 049
Y90 stomiartiklar
12 018 032
MS-medel exkl CD20-ab
23 499 120
B03 medel vid anemier
12 739 651

26 952 271
10 658 487
13 278 593
14 341 346
21 052 182
7 432 074
39 629 205
6 016 486
16 292 505
13 251 181
24 690 359
13 699 478

Differens
5 196 352
4 612 531
4 605 273
3 660 816
3 412 047
2 455 313
2 351 111
2 197 605
1 491 456
1 233 149
1 191 239
959 827

Diff%
23,9%
76,3%
53,1%
34,3%
19,3%
49,3%
6,3%
57,5%
10,1%
10,3%
5,1%
7,5%

Andel på
rekvisition
2018
0,8%
2,3%
2,9%
0,4%
60,6%
40,3%
100,0%
17,6%
56,7%
1,0%
16,5%
15,9%

Övriga kostnader
Köp av ”Material och tjänster” ökar mellan åren med 23,0 Mkr (4,0 %). Köp av laboratorietjänster har
ökat med 5,8 Mkr och uppgår till 157,5 Mkr. Ökningen finns inom den somatiska vården. Köp av
externa röntgentjänster minskar med 2,2 Mkr till 26,4 Mkr. Kostnaderna för sjukvårdsartiklar och
medicinskt material ökar med 11,4 Mkr till 223,4 Mkr. Tekniska hjälpmedel, såsom ortopedtekniska
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hjälpmedel och insulinpumpar med mera ökar med 3,9 Mkr till 60,0 Mkr.
”Fastighetskostnader” ökar med 25,9 Mkr och uppgår till 339,6 Mkr. Största ökning och kostnad står
lokalhyrorna för som ökar med 19,5 Mkr (8,5 %) till 249,0 Mkr. Ökningen är kopplad till höjd
kvadratmeterhyra från Regionfastigheter.
Resultatraden ”Övriga kostnader” ökar med 16,4 Mkr eller 5,1 %. I denna resultatpost ingår bland
annat kostnader för IT och telefoni. Sammantaget i denna post så minskar de externa kostnaderna
med 2,6 Mkr samtidigt som de regioninterna ökar med 19,0 Mkr. Glädjande kan vi bland annat
konstatera att kundförlusterna minskar med 1,3 Mkr till 4,9 Mkr, en minskning med 21 %.
Övriga kostnadsdelar har marginell förändring mellan åren.

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans
Nedanstående punkter kan lyftas i arbetet med att sänka kostnadsutvecklingen:
 Verksamheternas handlingsplaner under året omfattar cirka 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 samt åtgärder för effektivare
användning av medicinskt material med mera. Utöver detta finns det krav på vardagsrationaliseringar i verksamheten. Bedömningen vid inledningen av året var att effekten
innevarande år av dessa handlingsplaner har potential på 50 Mkr. Dessvärre har
omorganisation med sjukhusuppdelning mm inneburit att arbetet med handlingsplanerna
stannat upp lite och omtag av dessa har genomförts. De större effekterna av minskade
kostnader har inte infriats utan istället kan en succesivt ökande kostnadsutveckling under
hösten ses.


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 vid inledningen av året var att den ytterligare effekten innevarande år har
potential på ca 15 Mkr. Detta har vi inte lyckats uppnå utan är 36 personer fler nu än
utgången av 2017.



Fortsätta arbetet med att minska beroendet av bemanningsföretag utöver det som anges i
punkt 1. Bedömningen vid inledningen av året var att effekten innevarande år av dessa
handlingsplaner har potential på 7 Mkr. Tyvärr har inte detta mål infriats även om insatserna
för att rekrytera ordinarie personal varit omfattande, utan vi kan istället se en ökning som
blir tydligare efter sommaren och under hösten.



Fortsätta arbetet med att minska sjukfrånvaron med 1 dag/år utöver det som anges i punkt
1. Bedömningen vid inledningen av året var att effekten innevarande år har potential på 3
Mkr. Vi kan nu konstatera att vi inte nådde fram då minskningen uppgår till 0,6 dagar mätt
som rullande 12.

Nyckeltal
Förvaltningen har tagit fram ett antal nyckeltal som följs upp varje månad mot respektive
division/verksamhet. De nyckeltal som främst används är:
 Mixpoäng/AOH Använd inklusive inhyrning
 Bruttokostnad/mixpoäng
 Personalkostnad/mixpoäng
 Lönekostnad/AOH Använd
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Utgångspunkten är inte att jämföra med någon annan utan det viktigaste är att kunna redovisa sin
egen utveckling över tid och förstå anledning till större avvikelser. Olika grafer redovisar sedan
utfallet, som nedan exempel.

Investeringar
Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar
Byggnadsinvesteringar > 100 mkr
FORTH-framtidens ortopedi Hässleholm
Regionstyrelsen fastställde 2018-12-18 Fysisk utvecklingsplan, med underliggande planer
för fastighetsutveckling och lokalförsörjning för Hässleholms sjukhusområde. Fysisk
utvecklingsplan är ett inriktningsdokument. I ett fortsatt samarbete med Hässleholms
kommun diskuteras förutsättningar för ny detaljplan.
En förvaltningsövergripande planerings- och byggorganisation har bildats för att
genomföra programhandlingsarbetet för nybyggnad som innefattar
operationsverksamheten för ortopedi, pre- och post-OP, sterilverksamhet, vårdavdelning
och ortopedimottagning och servicecentral. Planeringsarbetet har hittills resulterat i en
bedömning av verksamheternas inbördes placering, interna flöden, utformning och den
totala nybyggnadsvolymen. Arbetet med programhandling förväntas vara färdigt under
första kvartalet 2019. Regionstyrelsen beslutade 2018-12-18 att ge beredningen för
strategiska sjukvårdsinvesteringar i uppdrag att göra en kostnadsberäkning för
projekteringen av nya operationslokaler för ortopedin i Hässleholm samt återrapportera
till regionstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21 och till regionstyrelsen 2019-06-04, så att
styrelsen kan ta ställning till den medelstilldelning som kommer att behövas. Beredningen
ska även inkomma med en realistisk genomförandeplan.
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Byggnadsinvesteringar > 5 mkr
Palliativ sluten vård/ASIH Malmö
Skånevård Kryh har varit representerad i ett planeringsarbete i avsikten att bygga nya
vårdbyggnader på Södra området i Malmö. Arbetet har letts av Regionfastigheter.
Tilltänkta verksamheter i vårdbyggnaderna är bland annat vuxenpsykiatri, barn-och
ungdomspsykiatri, habilitering, palliativ vård, reproduktionsmedicin och patienthotell.
Behovsanalyser för dessa verksamheter har levererats från ingående verksamheter för att
klargöra behov och omfattning av nybyggnation. Dessa underlag har sedan använts för
diskussioner med Malmö kommun i syfte att klarlägga behovet av tomtmark.
ASiH-verksamhet Lund
Ombyggnadsåtgärder har genomförts i en extern förhyrning i anslutning till den palliativa
enheten inom St. Lars området och invigning av de nya lokalerna skedde den 9/5 2018.
Mag-tarm mottagning/endoskopi/lungmottagning
Ombyggnaden för mag/tarmmottagning vid CSK har pågått under 2018 och förväntas
färdigställas under slutet av våren 2019. Projektet har utvecklats enligt plan och hittills
legat inom ramen för beviljad budget och tidplan
Vårdcentral Vänhem Hässleholm
Vårdcentral Vänhem är ett av de prioriterade projekt avseende externa förhyrningar inom
hälso- och sjukvården, som överlämnats till regiondirektören för avtalstecknande.
Etablering av vårdcentral är planerat att ske i nybyggnad på närliggande tomt. För att
möjliggöra detaljplaneförfarande prövas det nu ritningsmässigt hur en vårdcentral i
kombination med annan verksamhet kan etableras så att de funktionella kraven som ställs
för en modern vårdcentral kan säkerställas på föreslagen tomt.
Ungdomsmottagning (UM) Malmö
Under hösten har genomförandet av etableringen av en centralt placerad
ungdomsmottagning med förutsättningar för ett effektivare resursutnyttjande och rätt
hygienstandard genomförts i extern förhyrning i Malmö. Inflyttning från de för närvarande
tre UM till en sker i februari 2019.
Familjens hus Hässleholm
Under många år har lokalsökning pågått för att hitta nya lokaler för den kommungemensamma verksamheten som funnits i Hässleholm sedan 2005. Verksamheten har
utvecklats och lokalerna tillgodoser inte nuvarande behov. Ett planeringsunderlag har
tagits fram för ett lokalalternativ under hösten. Förslaget innebär total ombyggnad av
lokal Kyrkskolan i centrala delar av Hässleholm. Beslut om inhyrning förväntades ske
under våren men har försenats på grund av av att Hässleholms kommun avser att sälja
fastigheten till Hässlehem. Detaljplaneförfarande har pågått under hösten 2018.

Utrustningsinvesteringar
PET-CT
Beslut om att etablera PET-CT på CSK fattades av Regionstyrelsen 17-01-25.
Ombyggnadsarbetet blev färdigställt och invigdes 7 juni 2018.
MR
Ombyggnadsarbete och installation av MR på Ystad lasarett färdigställdes i augusti
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SPECT-CT
RS beviljade 2017-10-05 8 Mkr för utbyte inkluderat installationsarbete av en SPECT-CT på CSK.
Äskandet gjordes primärt för 3-4 år sedan och då fanns bara analoga SPECT-CT, sedan dess har ny
teknik kommit med "digital insamling" till SPECT. Detta har inneburit en kostnadsökning av utrusning
till ca 8,6 milj. Den ökade kostnaden för utrustningen har godkänts inom PROSAMT och
upphandlingsarbetet har pågått under hösten 2018. Inköpet är viktigt för Region Skåne eftersom
detta blir den första digitala kameran. Det kommer att finnas med en option för nästa inköp i
Regionen. Kostnadsbedömning för installation och ombyggnad uppgår till ca 2,8 mkr, varav cirka 40%
utgörs av installationskostnad och cirka 60% av ombyggnadskostnad. I samband projektering har
framkommit risk för ytterligare kostnadsökning på grund av ökat behov av media. Detta överskrider
den kostnad som ursprungligen förväntats och kommer därför att behöva finansieras av lokal pott.
Tid för leverans av utrustning är mars 2019 och i nuläget planeras utrustningen kunna tas i bruk
innan sommaren.

Intern kontroll
Det primära syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att säkerställa att de av fullmäktige
fastställda målen, samt andra för organisationen relevanta mål, uppfylls. En väl fungerande intern
kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning.
P

Intern kontrollplan 2018
Nämnd/Förvaltning/Bolag
: Skånevård Kryh

U

För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad
riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet.
13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera!
9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!
4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma!
1-3: Inget agerande krävs - acceptera!
Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning
göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för
verksamheten relevanta kontrollområdena.

1. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

9

9

2. Drivande utvecklingsaktör

9

9

3. Attraktiv arbetsgivare

9

9

4. Långsiktigt stark ekonomi

16

14

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
b)

8
12
8
14
6
9
9
6

4
12
8
13
6
9
9
6

Attesthantering inkl. behörigheter
Skattelagstiftning
Fakturering
Uppföljning av fastställd budget/plan
Bisysslor
Kompetensförsörjning
Upphandling
Verkställighet beslut

Kontrollmiljö
Ansvar och befogenheter är tydliggjorda.
Inom Skånevård Kryh finns en etablerad styrgrupp för intern kontroll bestående av
förvaltningsstabschef, ekonomichef, HR-chef, chefssjuksköterska och handläggare. Styrgruppens
medlemmar har ett gemensamt ansvar för det samlade arbetet. Beroende på arten av
kontrollarbetet knyts olika kompetenser till arbetet.
Riskbedömning
Risker bedöms utifrån sannolikhet samt konsekvens och dokumenteras.
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Styrgruppen sammanträder 2-3 gånger per år, utarbetar underlag och gör uppföljning utifrån de
regionala direktiv som inkommit. Respektive representant ansvarar inom sitt område för att de olika
momenten bearbetas och riskbedöms, i samarbete med berörda handläggare/medarbetare. I
förekommande fall kommuniceras detta även i berörda verksamheter. Utgångspunkt för
aktiviteterna/momenten är Region Skånes övergripande mål. Politisk beredning sker vid ordförandeoch presidieberedning inför beslut i nämnden.
Kontrollaktiviteter
Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys.
Se under avsnitt Uppföljning/utvärdering.
Info/Kommunikation
Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen.
Respektive representant ansvarar inom sitt område för att de olika momenten bearbetas och
riskbedöms i samarbete med berörda handläggare/medarbetare. Den interna kontrollplanen
kommuniceras via ordinarie linjeorganisation. Sammanställning har gjorts med fördjupad uppföljning
i nämnd.
Uppföljning/utvärdering
Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och återkopplas till nämnden/styrelsen.
Återrapportering/Fördjupad uppföljning av kontrollområde till nämnden, som görs utöver vad som
sägs i intern kontrollplan.
Fördjupad uppföljning av patientsäkerhet
Fördjupad uppföljning av läkemedelshantering
Fördjupad uppföljning tillgänglighet
Uppföljning av internkontrollplan vid nämndens möte 2018-06-13
Fördjupad genomgång E-hälsa och SDV 2018-10-26
Genomgång av ”Yttrande granskningsrapport avseende ansvarsfördelning och utveckling Hälsosjukvården i Skåne” 2018-12-05
Åtgärder har vidtagits i form av beslut från Kryh-nämnden inom området intern kontroll:
Enligt beslut i Kryh-nämnden 2018-04-13 ges förvaltningschefen i uppdrag att inrätta
utvecklingsområden i Kristianstad respektive Ystad med omnejd för att i samverkan sjukhus, hälsoval,
ASiH och kommunerna utveckla den nära vården för de patienter som behöver den mest.
Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda och ta fram en plan för hur antalet vårdplatser kan
utökas inom förvaltningens befintliga budget.
//
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Bilagor
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