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Inledning
Förord
2018 har varit ett händelserikt år för förvaltningen Skånevård Sund. Inte bara ett valår med politiskt
maktskifte. Sjukhusbygget i Helsingborg har fortskridit enligt plan med inflyttning i Östra flygeln och
första spadtaget till grunden av den nya vårdbyggnaden (Byggnad 23). Ambulansverksamheten gick
över till förvaltning Medicinsk service från och med 2018-01-01. Ryggkirurgin i Ängelholm återtogs
2018-04-01 i offentlig regi i samarbete med SUS. Upphandlingen av Skånes digitala vårdsystem (SDV)
överprövades och fastställdes och arbetet med att bygga ett Skånskt system är igång med många engagerade skickliga medarbetare. Utskrivningslagen med förändrad ersättning för färdigbehandlade
patienter har medfört att avsevärt färre patienter som är medicinskt färdigbehandlade har legat i
våra sjukhussängar. Vi har fått en ny professur för suicidforskning. Vi införde en ny sjukhusorganisation 2018-04-01 och vi har rekryterat sjukhuschefer till sjukhusen i Trelleborg och Landskrona. På
rättspsykiatrin i Trelleborg har en fjärde avdelning öppnat under hösten. Vuxenpsykiatrin i
Malmö/Trelleborg har startat en PsUUA (psykiatrisk utvecklings- och utbildningsavdelning) inom allmänpsykiatrisk heldygnsvård. I Helsingborg har en psykiatrisk intensivvårdsenhet (beroende/PIVE)
öppnats och i Lund en Maria-mottagning.
Utmärkelser
Särskilt glädjande var att förvaltningen vann två utmärkelser i Diabasen. BUP lyckades efter systematiskt förbättringsarbete sänka antalet tvångsåtgärder från 266 till endast 33 st och vårt framgångsrika
arbete för att förebygga trycksår. Dessutom gick utmärkelsen ”Skånes bästa vårdcentral” till VC Anderslöv i Klippan med VC Klippan på en hedrande 2:a.plats.
Forskning en väg att utveckla
En lång rad av forskningsprojekt har implementerats i vården och bidrar till en bättre vård för våra
patienter.
Många goda exempel på förbättringsarbete
På mina många verksamhetsbesök möter många jag mycket skickliga medarbetare som stolt visar
upp sina förbättringsprojekt.
Specialistvård
Jag vill gärna nämna några av dessa. För sjukhuset i Helsingborg som de senaste åren vårdat
en stor mängd patienter på akutmottagningen har ett förändrat arbetssätt i akutprocessen medfört
att medelvårdtiden kunnat sänkas med 9 procent, att antalet utlokaliseringar minskat något och att
överbeläggningarna inte har ökat samtidigt som både patientsäkerhet och arbetsmiljö har blivit
bättre på akutmottagningen. Mycket tack vare gott samarbete med primärvården och kommunerna.
Hjärtavdelningen testar och utvärderar en ny elektronisk pulstavla som underlättar avdelningsarbetet. Vi har infört mobila vårdteam i alla geografiska delar av förvaltningen. Vid varje sjukhus har vi
2018 startat Närsjukvårdsråd, med verksamheter från sjukhusets olika specialiteter, psykiatrin och
primärvården för att diskutera gränsdragningsfrågor och undvika dubbelarbete och övervältring av
jobb. Under våren var det hotande kris med alltför få dialysplatser vilket vi löste med en ny självdialysenhet och genom att funktionsutbilda undersköterskor.
Psykiatrin
Psykiatrin har arbetat med att standardisera vårdprocesser för lika vård i hela Skåne. BUP har startat
”En Väg In” med digitalt stöd och chatfunktion för att underlätta den första kontakten. iKBT och
Skype besök är igång inom BUP och hemsidan har förbättrats för ”hjälp-till-självhjälp”. Den ”Blå Appen” förenklar uppföljning och kontakt med ungdomar med psykisk ohälsa. En upphandling av rTMS
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(repetitiv transkraniell magnetstimulering) för behandling av depression är klar. Patientforum är nu
igång på de flesta av psykiatrins enheter i heldygnsvård. Inflytande och delaktighetsarbetet startar
nya projekt, bland annat har vi satsat på återhämtningsguiden. En stor satsning på utbildning för Peer
support pågår också.
Primärvården
Primärvården har skapat en modell för att visualisera medicinsk kvalitet ”Kompassen” som på ett tydligt sätt visualiserar hur de olika vårdcentralerna ligger till. Den utgör ett bra underlag för uppföljning
och benchmarking. Primärvårdsfilialen på akuten i Helsingborg har utökat sina öppettider till kl. 22
varje dag och vi har upphandlat ett verktyg för strukturerat anamnestagande som vi kommer att
testa i en pilot. En familjecentral har startat i Trelleborg och Svalöv. Lagen för Samordnad utskrivning
fr.o.m. årsskiftet har inneburit en ökad belastning på primärvården. Fler patienter listas på namngiven läkare. VC Ramlösa deltar i en framgångsrik pilot för taligenkänning.
Ekonomi
Vår ekonomi har successivt förbättrats med en kostnadsutveckling som över tid ligger jämförelsevis
lågt. Resultatet förbättrades 2018 till -62,8 mkr att jämföra med -119 mkr år 2017. Det negativa resultatet ligger helt inom den specialiserade vården. Både primärvården och psykiatrin uppvisar överskott.
Omställning
Mycket är bra, men vi kan inte fortsätta arbeta på samma sätt, lite bättre och lite effektivare. Det
räcker inte när allt färre ska försörja allt fler. De höga uppräkningar av vår ekonomi som vi levt med i
flera år kommer inte att kunna fortsätta. Samtidigt ser vi en brist på
nyckelkompetenser, en brist som riskerar att öka. Vi har fortfarande inga hyrläkare inom psykiatrin,
men kostnaden för hyrsjuksköterskor har ökat både inom psykiatrin och den somatiska vården. Det
är helt nödvändigt med en omställning där vi utnyttjar de möjligheter som digitalisering mobil teknik
och kompetenssatsningar för med sig. SDV blir ett viktigt verktyg för detta arbete. Ett annat område
som behöver utvecklas vidare är ett ännu tätare samarbete mellan primärvård, specialistvård och
kommunerna.
Utmaningar
Trots många fina exempel på förbättringsprojekt kvarstår stora utmaningar.
Vi har inte lyckats förbättra tillgängligheten. Våra väntelistor har varierande kvalitet och produktiviteten är inte bättre. Vi startar nu produktionsplanering som en del av budgetarbetet för 2019, vi behöver arbeta med effektivare och mer standardiserade vårdprocesser, scheman efter verksamhetens
behov och det är nu dags för den somatiska vården att på riktigt öka digitala vårdkontakter.
Den kanske största utmaningen är att skapa attraktiva arbetsplatser där medarbetare kan påverka,
utvecklas med incitament för att stanna kvar. Ett exempel är komptensstegar kopplade till lön. Särskilt besvärande är svårigheten att attrahera nyckelkompetenser, framför allt sjuksköterskor, till
verksamheter som bedrivs 24/7. Vi saknar tillräckligt med operations- och anestesisjuksköterskor för
att utnyttja våra resurser effektiv och måste bli bättre på att skapa arbetsplatser där medarbetare är
stolta, känner delaktighet med en arbetsmiljö som gör att man vill söka sig till och stanna kvar. Kompetenta medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi behöver utbilda skickliga medarbetare att ta större
ansvar genom att funktionsutbilda undersköterskor och medarbetare med medellånga vårdutbildningar. Den över tid ökande vårdadministrationen behöver ses över. Vårdpersonal måste få mer tid
att arbeta med patienter. En väg vi tror mycket på är att organisera verksamheten i mindre enheter
där det är närmare till sin chef och där det märks om man vill göra skillnad eller inte är på plats.
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Ett annat område där vi inte lyckats är att dra nytta av våra patienters vilja och kunskap för att förbättra vården. En stor del av vår befolkning är idag högskoleutbildade och både vill och kan bidra till
sin egen vård. Psykiatrin har gått före men både primärvården och den specialiserade vården behöver utvecklas.
Vi har heller inte i tillräcklig grad lyckats dra nytta av digitala möjligheter att förbättra tillgänglighet
och vård för våra patienter. Trots en glädjande ökning av digitala vårdkontakter inom primärvården
och den psykiatriska vården behövs krafttag för att de digitala vårdkontakterna ska öka inom den
specialiserade vården.
Kvalitet och patientsäkerhet
Det är lönsamt att arbeta med färre vårdskador och medicinska kvalitetsmål. Förutom de
goda förbättringsexempel som nämnts ovan har vi på flera enheter infört omvårdnads- och patientsäkerhetsronder. Det blir viktigt att visualisera mål och gör dem levande. Arbetet
med att förbättra patientsäkerheten genom det Gröna korset har gjort att snart samtliga enheter i
förvaltningen arbetar enlig denna metod.
Sammanfattning
2018 har varit ett händelserikt år. Många goda förbättringsprojekt är sjösatta och vår ekonomi har
utvecklats positivt. Men det kommer inte att räcka. Många av våra utmaningar har vi inte lyckats
med. Vi behöver ställa om vården i enlighet med samhällets förändring och dra nytta av digitalisering och mobil teknik, vilket ställer stora krav på att förändra och standardisera våra processer. Det
blir avgörande att skapa attraktiva arbetsplatser så att våra skickliga medarbetare väljer att stanna
kvar och tillsammans utveckla verksamheten. Och vi behöver dra nytta av våra välutbildade och engagerade patienters vilja att ta större ansvar för sin vård.

31 januari 2019

Björn Zackrisson
Förvaltningschef Skånevård Sund
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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 Sund
Skånevård Sund tillhandahåller akut- och planerad hälso- och sjukvård samt primärvård. Sjukhusen är
belägna i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm, varav huvuddelen av akutsjukvården
bedrivs vid sjukhuset i Helsingborg. Förvaltningen bedriver specialiserad psykiatrisk vård för alla medborgare i Skåne, samt skåneövergripande uppdrag avseende regionalt stöd för personer från andra
länder. Offentligt drivna vårdcentraler i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Åstorp, Örkelljunga, Landskrona, Svalöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge är en integrerad del av förvaltningens verksamhet. Förvaltningen ansvarar för skåneövergripande uppdrag avseende Kompetenscentrum primärvården Skåne (KCP), Centrum för primärvårdsforskning (CPF). CPF bedriver arbete i enlighet med avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet. Psykiatrin bedriver forskning
inom Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri. På förvaltningsnivå finns en FoU enhet och väletablerad forskningsverksamhet bedrivs inom sjukhusvård, primärvård och psykiatrisk vård.

Verksamhetsförändringar
Lista eventuella verksamhetsförändringar perioden januari till augusti
Externa verksamhetsförändringar 2018
Verksamhet
Övertag av Aleris verksamhet i
Ängelholm
Ambulansuppdraget övergick till
medicinsk service

Tidpunkt

Antal anställda

Uppdragsförändring (Mkr)
Det utökade uppdraget omfattar 60 Mkr per år.

135

-

Antal anställda

Uppdragsförändring (Mkr)
1,2 Mkr

April 2018
1 jan 2018

110,8 Mkr

Större interna verksamhetsförändringar 2018
Verksamhet
Självdialys

Tidpunkt
Vecka 30
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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

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 2017
Primärvård
Divisionen arbetar med att behandla patienterna likvärdigt och detta diskuteras aktivt på respektive
vårdcentral. En rad aktiviteter är vidtagna under 2018 för att komma till rätta med allmänläkarbristen
då detta innebär en ojämlik tillgång till vård beroende på vilken vårdcentral patienterna är listade på.
Divisionen har tagit fram en handlingsplan för att nå oberoende av hyrläkare.

Sjukhus
Under hösten ska väntelistor i SUS och Helsingborgs lasarett integreras. Målet är att SUS även ska ansvara för hela väntelistorna mot lasarettet i Landskrona från 2019. Detta som ett av flera olika led i
bildandet av regionalt prostatacancercentrum, vars mål och åtgärder bl. a. ska leda till kortare väntetider inom framför allt operationsverksamheten.
Det geriatriska mobila teamet i Helsingborg arbetar med genomgång av patienters läkemedel för
äldre i samverkan mellan farmaceuter och läkare.
Under hösten har neosamvårdsprojektet startats upp. Barn och Ungdomsmedicin tillsammans med
VO Gynekologi/Obstetrik har som mål att aldrig behöva separera mamma och barn under vårdtiden.
I verksamhetsområdet Kirurgi och Urologi är rehabiliteringsplaner för cancerpatienter inom öppenvården införda. Det ska bidra till ökad trygghet och kontinuitet för patient, närstående och vårdgivare. Alla har tillgång till samma information, är överens om vilka insatser som ska göras och vem
som bär ansvaret för att åtgärder genomförs.
Vid endoskopimottagningen i Ängelholm, har metoden ”Patientstyrd sedering” införts. Metoden
möjliggör undersökning av svårundersökta patientfall och möter patienternas individuella och skiftande behov av lugnande läkemedel i samband tjocktarmsundersökningar.
Vårdavdelning Mag-Tarm i Helsingborg har under våren infört ett nytt rapporteringssystem,
”Bedside-rapport”. Metoden innebär en direktkontakt mellan omvårdnadsvårdpersonal och patient i
samband med överrapporteringar för att öka patientens delaktighet och förbättra informationsutbytet.
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Psykiatri
En sammanhållen psykiatriorganisation kan fatta beslut om att göra lika, samtidigt, i hela Skåne främjar en jämlik vård och möjlighet till en bättre fördelning av befintliga resurser där behoven är som
störst.
Exempel på några övergripande satsningar är:
 ACT (Assertive Community Treatment) och FACT (Flexible Assertive Community Treatment), för
personer med psykossjukdom, har framgångsrikt implementerats/utvecklats. Arbetet fortsätter
med individuppföljning och forskning inom området. När det gäller FACT (Flexible Assertive Community Treatment) pågår utbildning för att utveckla arbetssättet och säkerställa metodtrohet i
alla öppenvårdsteam inom psykosvården samt även i team inom beroendevård samt allmänpsykiatri.
 Psykiatri Skåne erbjuder alla nyanställda en divisionsövergripande introduktion fyra till fem
gånger löpande under året.
 Ledningssystem för patientsäkerhet
Psykiatri Skåne har under de senaste åren arbetat för att införa ett nytt ledningssystem för patientsäkerhet. Bland annat har cirka 200 patientsäkerhetsombud och chefer utbildats. Gröna Korset
har införts på alla enheter. Ett resultat av det gemensamma arbetet med patientsäkerhet och suicidprevention har bidragit till en tydlig minskning av antal suicid. Från 54, 2012, till 29 till och med
oktober 2018.
Hyrläkarstoppet som infördes 2017 påverkar fortfarande psykiatrin positivt. Målet för 2017 var att
psykiatrin i Skåne skulle vara helt oberoende av hyrläkare den sista januari 2017. De övergripande
syftena med att bli oberoende av bemanningsföretag är att värna patientsäkerheten och arbetsmiljön samt att kvalitetssäkra utbildningsuppdraget som psykiatrin har gentemot vårdutbildningar. Bland annat har fler läkare tillsvidareanställts i våra verksamheter och läkarna i Skåne hjälper varandra genom att bidra i andra verksamhetsområden än där man har sin huvudanställning.
Det har även medfört en minskning av antal allvarliga skador, tidigare var kopplingen till hyrläkare
överrepresenterade i Lex Maria-anmälningar.
 Brukarstyrda Inläggningar (BI)
 Cirka 150 patienter har hittills fått möjlighet att använda BI.
 Bland dessa finns regionens svårast sjuka.
 Inga suicid har förekommit under eller i anslutning till BI.
 Resultaten från forskningen kommer att offentliggöras under våren 2019.
Både patienter och personal tycker att interventionen fungerar mycket väl och att den används
som ett sätt att kunna söka i tid och därmed få kortare vårdtider. Fokus ligger på patientens
autonomi i kombination med ett varmt och välkomnande bemötande (stor tillgänglighet, ingen
visitation, patienten har hand om sina mediciner själv, träffar inte läkare i heldygnsvården och inoch utskrivning görs av skötare).
 Inom beroendevården genomfördes en kartläggning under 2017 i hela Psykiatri Skåne. Verksamheterna har under året arbetat med de handlingsplaner som togs fram.
 Vårdplatssituationen har under slutet av 2018 varit besvärlig. Psykiatri Skåne arbetar med daglig
styrning där vårdplatskoordinatorerna har gemensamma möten två gånger per dag och ansvarig
verksamhetschef ansluter vid behov. Två gånger under året har divisionen haft stormöte med
vårdplatskoordinatorer, chefsöverläkare, verksamhetschefer samt divisionsledningen. Syftet med
stormötena är att säkerställa gott samarbete, gemensamt identifiera risker och förbättringsförslag
samt följa upp åtgärder för att stärka patientsäkerheten.
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 Psykiatri Skåne har tagit fram och implementerat riktlinjer för våld i nära relationer.
 BUPs regionala telefonrådgivning EVI har skapat ett gemensamt arbetssätt där alla medborgare
möts av samma stöd och hjälp. Verksamheterna samverkar med elevhälsa och socialtjänst där gemensamma tidiga insatser ges i barnets närmiljö (skolan). Syftet är bl. a. att ge tidiga riktade insatser till barn i riskgrupper för psykisk ohälsa och att stärka och öka möjligheten för barn att själva
söka hjälp och stöd.
BUP Skåne har identifierat/tydliggjort sina huvudprocesser 2017. Verksamheten håller på att utveckla delprocesser, skapa gemensamma enhetliga arbetssätt.
Inom samtliga enheter i BUP Skåne arbetar vi utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram. Detta
innebär att utredningsförfarande och behandlingsinsatser är likartade oberoende av var någonstans i Skåne patienterna bor.

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Övergripande mål
Det systematiska arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
metoder ska förbättras inom prioriterade grupper1
Primärvård
Primärvården använder 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. KVÅ-registreringen av levnadsvaneåtgärder per åtgärdstyp och för varje yrkeskategori, följs upp kontinuerligt.

Sjukhus
Specialistmottagningarna har genomfört hälsoinriktade samtal i samband med besök. Specifikt riktad
information, enligt vårdprogram, ges till patienter på överviktsmottagningen i Landskrona.

Psykiatri
Andelen hälsoundersökningar i psykiatrin har ökat men behöver förbättras ytterligare. Antal hälsoundersökningar i primärvården, till och med oktober 2018, är 1 801. Vuxenpsykiatrin i Malmö och Lund
har ett framgångsrikt samarbete med vårdcentraler.
I cirka hälften av samtalen, som tas emot i En väg in inom BUP, ges hälsoinriktat råd och stöd, vilket
ofta är tillräckligt och ett tydligt förebyggande arbete.
Barn- och ungdomspsykiatrins vårdavdelning har ett gemensamt arbetssätt (innefattar samlade insatser av alla olika yrkeskategorier), utifrån enhetens uppdrag, som ska bidra till kortare vårtider och
bättre kvalitet för patient.
Rättspsykiatrin erbjuder någon hälsofrämjande insats för både personal och patienter varje. Under
hälsoveckorna erbjuder man bland annat promenader, yoga, film om träningens betydelse för hjärnan, workshops med lagning av hälsosam kost. Man har också erbjudit sång, träning i gymmet med
möjlighet till bastu och aromaterapi. Det har varit föreläsning i sömnhygien.

1 Prioriterade grupper i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen samt Region Skånes Budget med verksamhetsplan och Uppdrag för hälsooch sjukvård 2018.
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Personcentrerad vård

Övergripande mål
Patientens förtroende för hälso- och sjukvården ska öka genom att tillgänglighet,
information, bemötande och delaktighet förbättras2
Primärvård
Personcentrerad vård är grunden i det allmänmedicinska arbetssättet som genomsyrar primärvården. Vården ser ständigt till helheten där den enskilda patientens förutsättningar och hela sjukdomsbilden tas i beaktande vid vård och behandling. Arbete med tillgänglighet, information och ett gott
bemötande står i fokus och generellt har vårdcentralerna haft goda eller mycket goda resultat på
Nationella patientenkäten de senaste åren.
Under 2018 har arbetet med fokus på multisjuka och äldre, intensifierats. Likaså har ett omfattande
arbete gjorts för att primärvården ska arbeta enligt införandet av Lagen om samordnad utskrivning.

Sjukhus
I Landskrona har ett mindre antal medarbetare varit på föreläsning angående personcentrerad vård.

Psykiatri
Psykiatrin arbetar med inflytande och delaktighetsfrågor. Det finns ett aktivt samarbete med brukaroch närståendeorganisationer. Exempelvis ett gemensamt projekt mellan Psykiatri Skåne och NSPHSkåne - Återhämtningsguiden – ett material för återhämtning på individnivå, det har genomförts utbildningar och piloter på ett flertal avdelningar.
Ett annat exempel är Peer Support där psykiatrin tillsammans med NSPH-Skåne nu gör en stor satsning på ”Peer support”-utbildning av personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk
ohälsa.
Patientforum är nu igång på de flesta av psykiatrins enheter i heldygnsvård. 850 st forum har genomförts under 2018.
Regionala ätstörningsenheten i Lund har under året genomfört fyra brukarrevisioner vid, NIP (enheten för nyinsjuknade i psykos) i Malmö, Vuxenpsykiatrimottagning beroende, Rådmannen i Malmö
samt avdelning 4 i Kristianstad. En barnrättsbaserad vård (personcentrerad) utgår från en gemensam
barnsyn och familjesyn där barnets delaktighet och kunskap om sitt mående och sina relationer tas
tillvara samtidigt som arbetet med hela familjens behov och resurser arbetas med i behandlingen.
(Barnkonventionen)
BUPs vårdavdelnings gemensamma arbetssätt utgår från ett personcentrerat synsätt. Patient/närstående är alltid med/delaktiga i utformningen av sin vårdvårdplan och uppföljningen av insatser/åtgärder en gång per vecka. Vårdplaner utvärderas tillsammans med patienter och föräldrar.
Nationella patientenkäten 2018
I årets nationella patientenkät framkommer att 9/10 patienter i öppenvård möts med respekt och
värdighet, motsvarande siffra för heldygnsvård är 8/10.
8/10 patienter känner sig välkomna och kan tänka sig rekommendera avdelningen/mottagningen till
andra. 7/10 är nöjda med de sätt de kan komma i kontakt med sin avdelning eller mottagning på
(t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat).

2

Följs genom NPE – nationella patientenkäten
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Säker hälso- och sjukvård

Övergripande mål
Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt och riskförebyggande arbete
Patienter och närstående ska ses som viktiga aktörer i det systematiska patientsäkerhetsarbetet
Sjukhus
Samtliga verksamheter har arbetat med att nå en förbättrad och högre medvetenhet kring patientsäkerhetskultur, både genom utbildningsinsatser men även genom utveckling av konkreta arbetsmetoder t.ex. införande av sk gröna korset. Verksamheterna har även arbetat för säkra övergångar inom
vården och till patienternas boende.
Utlokaliserade patienter
Antalet utlokaliserade patienter har under perioden sjunkit liksom antalet överbeläggningar och målet för utlokaliserade patienter nås. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning samt följsamhet tillbeslutet att begränsa antalet övernattande patienter på akuten i Helsingborg har sannolikt haft stor
betydelse för att korta vårdtiderna.
Region Skåne och Helsingborg i synnerhet är underdimensionerat avseende IVA-platser. Resurser har
beviljats för att öppna ytterligare en IVA-plats i Helsingborg december 2018 men rekryteringssvårigheter har medfört försening.
Utskrivningsinformation
Samtliga medicin/närsjukvårdsavdelningar och den akuta ortopedin når målet sedan flera år tillbaka.
Kirurgavdelningarna uppvisar med få undantag en positiv trend och kommer inom kort att nå målet.
Barnverksamheten uppnår inte alls målet och det beror delvis på att utskrivningsinformationen inte
anses vara anpassad till verksamhetens behov. Förbättringspotential finns även inom gyn/obstetrik
och öron.
Riskbedömning undernäring 18 år och äldre (slutenvård)
I slutet av 2016 bildades ett övergripande nätverk för prevention av undernäring inom somatisk vård,
ledd av dietist från Dietistenheten inom verksamhetsområdet Specialiserad medicin. Nätverkets arbete bidrar till en patientsäkerhetskultur genom kontinuitet, framtagande av rutiner och spridning av
information. Medlemmarna består av dietister och KPO från samtliga sjukhus i Sund.
Nätverket:
 har tagit fram ett enhetligt mat- och vätskeregistreringsformulär för förvaltning Sund.
 har drivit igenom att det i Melior införts en ”forceringsspärr” för riskbedömning undernäring
som finns för övriga kvalitetsindikatorer.
 håller på att ta fram riktlinjer för vätskeregistrering.
 tagit fram underlag PPM Undernäring som har prövats och evaluerats
 har flera enheter under 2017 infört s.k. omvårdnadsronder.
En förutsättning för att förbättra patientsäkerheten när gäller arbetet med att förebygga risk för undernäring är att förbättra implementeringen av Kliniska riktlinjer för prevention och behandling av
undernäring (via KPH-nätverket). Prevention av undernäring ställer höga krav på tvärprofessionalitet:
läkare, dietist, sjuksköterska, undersköterska, logoped, tandläkare, tandhygienist samt arbetsterapeut. Framöver kommer verksamheterna följa upp nivån på tid, resurs och utbildningsnivå bland de
anställda.
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Följsamhet till regler för basal hygien.
Målet för basala hygienrutiner är 90 procent och motsvarande för klädrutiner är 100 procent. Skånevård Sund når inte måluppfyllelse för någon av indikatorerna. När det gäller följsamheten till regler
för basal hygien ses en förbättring under perioden 2016 – 2018, motsvarande för följsamhet till regler för arbetskläder ligger stadigt på samma nivå (se diagram nedan).

Resultat från PPM BHK vt 2016 - 2018
Somatisk sjukhusvård
83%

vt 2018

96%
81%
80%

vt 2017

96%
77%
77%

vt 2016

95%
73%
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60%

80%

100%
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Pågående insatser som syftar till att förbättra patientsäkerheten:
 Samtliga enhetschefer och verksamhetschefer med vårdverksamhet genomgår hygienutbildning (ingår även i introduktionen av nya medarbetare)
 Alla medarbetare genomgår e-utbildningen ”Basal hygien och arbetskläder vid patientnära
vård” (ingår även i introduktionen av nya medarbetare).
 Hygienronder genomförs var 18:e månad och hygiendialoger genomförs var 12:e månad i anslutning till patientsäkerhetsdialogerna.
 De verksamheter som inte klarar målnivåerna för BHK har genomfört lokala månadsmätningar (flera enheter följer uppmaningen, dock inte alla)
 Ambitionen har varit att involvera patienter i ökad utsträckning.
När det gäller totalt antibiotikatryck och penicillin till barn med luftvägsinfektioner, når primärvården
målet. Särskild uppföljning av förskrivning av bredspektrumantibiotika vid UVI, visar något sämre
måluppfyllelse. För att bibehålla de goda utfallen kommer primärvården satsa på de enheter som har
störst förbättringspotential i verksamhetsdialog med de som lyckats bäst (2-3 enheter i form av
benchmarking). Måluppfyllelsen är god avseende ogynnsamma läkemedel till äldre och opioider.

Psykiatri
Psykiatrin bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, med främsta målet att eliminera undvikbara skador i vården. Det bygger på ledningssystem för återkommande verksamhetsdialog och uppföljning.
Patientsäkerhetsombud finns på alla enheter och under hösten utbildades en ny omgång patientsäkerhetsombud tillsammans med sina enhetschefer. Patientsäkerhetssamordnare på verksamhetsnivå
samlar ihop och koordinerar patientsäkerhetsarbetet uppåt och neråt. Metoden gröna korset bidrar
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till en stärkt och medveten patientsäkerhetskultur. Patienter och anhöriga involveras alltid i uppföljning och utredning av svåra händelser.
Tvångsvården följs upp regelbundet i verksamhetsdialog och enligt särskild plan vid större ledningsmöten med fokus på att uppnå minskat behov av tvångsvård och tvångsåtgärder.
Psykiatri Skånes suicidpreventiva arbete, enligt särskild handlingsplan, fortsatt håller en låg nivå beträffande vårdnära suicid.
Antalet enkla läkemedelsgenomgångar har ökat, och psykiatrin ligger över målet i både öppen- och
heldygnsvården. Några verksamhetsområde har tredubblat sina enkla genomgångar. De fördjupade
läkemedelsgenomgång har ökat och ligger över målet till och med oktober.
Förskrivningen av medel mot alkoholmissbruk ökar inte i önskad takt. Måluppfyllelsen ligger på 74
procent.
Psykiatri Skåne arbetar aktivt med ett nära samarbete med brukarorganisationerna vilket främjar patientsäkerhetsarbetet.

Tillgänglig hälso- och sjukvård

Övergripande mål
Tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården ska förbättras jämfört
med föregående år
Sjukhus
I Landskrona, har andelen läkarresurser (gyn) utökats under hösten. Detta har inneburit en ökad tillgänglighet för patienterna i kombination med att verksamheten i dag uppfyller vårdgarantin.
När det gäller den urologiska verksamheten har ovan nämnd processöversyn lett till en ökad tillgänglighet. Dialog förs med samtliga yrkeskategorier för att optimera scheman för att förbättra tillgängligheten.
Fortsatt god tillgänglighet på förstabesök inom Barn- och ungdomsmedicin, inom de flesta diagnosområden. Patienter med behov av obesitasoperation ökar snabbt. Detta har medfört att tillgängligheten är något sämre under hösten 2018 inom verksamhetsområdet. Det är en svårhanterad patientgrupp där många om- och avbokningar sker vilket försvårar. Fortsatt arbete med produktions- och
verksamhetsplanering för att koda patienterna utefter diagnosområde och efter behov av vårdnivå
för att kunna styra patientflöde och resurser.
Bristen på operationssköterskor har resulterat i längre väntetid till slutenvårdsoperationer.
Inom kirurgin och urologi har verksamheterna kvalitetssäkrat befintliga väntelistor och nya rutiner
har införts som pilotförsök för att långsiktigt öka patienternas delaktighet och förbättra kökvaliteten
genom användning av tillgängliga e-tjänster.
Det råder en uttalad underkapacitet avseende koloskopi. Endoskopimottagningen i Ängelholm har
genom utbildning av två specialistsjuksköterskor i endoskopi kunnat optimera sin produktionsplanering och därmed öka produktiviteten med 50 procent under 2018.
Inom vårdvalen har tillgången till läkare varit en begränsande faktor för att upprätthålla god tillgänglighet. Initiativ som vidtagits är bl.a. att sjuksköterskor har haft egna mottagningar, förbättrad mottagningsplanering och extramottagningar, analys av om- och avbokningar samt rekryteringsförsök.
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Installation av ytterligare en magnetröntgenkamera (MR) i Ängelholm genomfördes med visst dröjsmål. Anledningen till fördröjningen var ff a behov av större ombyggnadsarbete inför installation. Utrustningen togs i drift vecka 12. Verksamheten arbetar med schemaläggning utanför kontorstid för
att nyttja befintlig utrustning så effektivt som möjligt. Brist på röntgensjuksköterskor och röntgenläkare gör att detta periodvis inte kan göras i full utsträckning. Väntetiden för en undersökning utan
medicinsk förtur har under året minskat från 22 månader till 6 månader. Undersökningar med förtur
utförs som tidigare inom avsedd tid.
En samlad beskrivning som syftar till förbättrad tillgänglighet på lasarettet i Trelleborg, klicka här.

Psykiatri
Barn- och Ungdomspsykiatrin har under året arbetat med en ny bedömningsprocess för att öka tillgängligheten och minska väntetiderna. Inom En väg bidrar till att tillgängligheten. Ytterligare en förklaring är möjlighet att via 1177 skriva egenremiss.
99 procent av patienterna har erhållit besök (nybesök) inom 30 dagar inom den specialiserade barnoch ungdomspsykiatrin (Riket: 83 procent, Källa: Vården i siffror). Den vuxenpsykiatriska specialistpsykiatrin har under året arbetat för en gemensam bedömningsprocess, denna kommer dock inte att
implementeras innan de planerade piloterna är genomförda och utvärderade under 2019.
Målet för Psykiatri Skåne är att 100 procent av de sökande till vuxen psykiatrisk mottagning ska ha
fått en tid inom 90 dagar. Till och med oktober har 87 procent väntat kortare tid än 90 dagar på sitt
första besök.
Tillgänglighet till Neuropsykiatriska utredningar
Fortsatt ökning av inflödet på grund av en ökning av den psykiska ohälsan bland barn och unga i samhället. BUP förstärker utredningsmöjligheten genom utökning av, i första hand, psykologer. Under
året har barn- och ungdomspsykiatrin börjat arbeta för att utredning/bedömning alternativt behandling påbörjas direkt vid första besöket.
Inom vuxenpsykiatrin har inflödet av remisser minskat och antalet väntande och väntetider har minskat. Även vuxenpsykiatrin har börjat arbeta efter nya riktlinjer där man redan vid första besöket gör
en grundlig bedömning vid neuropsykiatrisk frågeställning. Detta innebär att patienter snabbare
kommer till rätt vårdnivå. Inom vuxenpsykiatrin finns ofta naturliga orsaker till en lång väntetid, detta
kan vara missbruk eller samsjuklighet som behöver prioriteras.
Tillgänglighet könsidentitet
Köerna till BUPs könsidentitetsmottagning har ökat. 84 remisser under året. Väntetiden är tre till fyra
månader. Den som väntat längst har väntat sen sedan juni 2018. En särskild satsning är påbörjad genom att tjänstgöringsgrad för både kurator och psykolog i teamet har utökats från 20 till 100 procent.
Inom vuxenpsykiatrin ökar inflödet kontinuerligt med fortsatt långa väntetider. Just nu väntar 160
patienter på ett första besök. Väntetiden är cirka 20 månader. Det har varit stor omsättning på personal i teamet och just nu rekryteras ny personal. En socionom och en psykolog kommer att tillträda
våren 2019.
Övergångar BUP VUP
Psykiatri Skåne har sedan 2009 haft riktlinjer för övergången från Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP)
till Vuxenpsykiatrin (VUP). Den regionala riktlinjen uppdaterades 2014 samt nu senast 2018-04-06.
Lokala samverkansöverenskommelser ses över för att säkerhetsställa patientsäkra övergångar mellan
enheter. Under 2017 hade BUP 19 108 unika patienter, av dessa fyllde 1 769 18 år under året. Under
samma period hade VUP 37 568 unika patienter. Av de 1 769 patienter som fyllde 18 år under 2017
har 583 gått vidare och haft minst ett besök inom VUP.
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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 sätt3.

Primärvård
Gemensamma vårdprogram och riktlinjer tas fram i samarbete med Allmänläkarkonsultorganisationen (AKO) inom primärvården. AKO-organisationen bidrar till utvecklingen av ett Nationellt kliniskt
kunskapsstöd. Region Skånes Expertgrupp i allmänmedicin, som leds av ordförande från primärvården i Sund, arbetar för att utveckla möjligheter för verksamheterna att få fram medicinska kvalitetsdata. Lokalt i Sund visas vissa kvalitetsmått i kompassen, (ett verktyg för visualisering av verksamhetsdata).

Sjukhus
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.

Psykiatri
Psykiatri Skåne rapporterar i BipoläR, BUSA, ECT, Psykos-R, Riksät, RättspsyK och SBR och medverkar i
styrgrupp för flera register.
Det psykiatriska kvalitetsregister som klassats högst är Kvalitetsregister ECT. Helsingborg är bäst i landet på 6- månaders uppföljning. Skåne ligger även bra till vad gäller etablerad indikation. Psykiatri
Skåne deltar i nationell styrgruppen för kvalitetsregister ECT där man planerar uppföljning med registerkopplad studie kring relationen pulsvidd och remission, vilket kan leda till förändrade rekommendationer i nationella riktlinjer.
Psykiatri Skåne är aktiva i framtagandet av Nationella riktlinjer och kan tack vare sammanhållen organisation arbeta effektivt med kunskapsspridning, implementering och uppföljning av dessa. BUP utgår från socialstyrelsens och SFBUP:s nationella riktlinjer.
Verksamhetsområde Helsingborg har precis fått godkänt att bedriva universitetssjukvård. Det pågår
ett stort antal forskningsprojekt inom ramen för Psykiatriforskning Skåne, nämnas för nationella
journalgranskningsprojektet och Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP).

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.4

Primärvård
Division primärvård förser verksamhetscheferna månatligen med de viktigaste verksamhetsparametrarna. Verksamheterna arbetar löpande med ständiga förbättringar av processerna då Modern Hälsooch sjukvårdsledning (LEAN) är infört på samtliga vårdcentraler under 2018.

3
4

Socialstyrelsen God vård 2009
Effektiv vård SOU 2016:2
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Primärvård har utvecklat ett verktyg – Kompassen, för visualisering av verksamhetsdata såsom tillgänglighet, förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre, SIPar, hembesök, ekonomi i balans, antibiotikaförskrivning etc. Detta verktyg används för benchmarking mot andra vårdcentraler och för att arbeta med verksamhetsutveckling på den egna vårdcentralen.

Sjukhus
Lasarettet i Landskrona har under hösten 2018 bildat ett operationsplaneringsråd, detta för att optimera Landskronas samlade operationsresurser. Därutöver ska rådet även följa upp patientflödena
gentemot de opererande specialiteterna som kommer från Helsingborgs lasarett och SUS med tonvikt på salsutnyttjande, inställda operationer, väntelistor.
På lasarettet i Trelleborg är bakjoursrutinerna uppdaterade i syfte att nyttja kompetens på så bra sätt
som möjligt. Obligatoriska pulsmöten på akuten och vårdavdelningar underlättar för personal att
jobba på olika enheter och effektivisera patientflöden. Formaliserad och förtydligad roll för enhetsansvariga läkare med syftet att tillsammans med enhetschef stärka kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
på enheterna.

Psykiatri
En sammanhållen organisation i Psykiatri Skåne med transparens och tät uppföljning på flera nivåer
är en förutsättning för effektiv produktions- och kapacitetsplanering. Verksamheterna arbetar med
standardiserade vårdprocesser, som syftar till att åstadkomma likvärdiga utrednings- och behandlings-/vårdprocesser, med hög kvalitet i hela Skåne.

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

Tillgänglig och effektiv akutsjukvård
Primärvård
Primärvårdsfilialen på akutmottagningen vid Helsingborgs sjukhus har under året utökat sina öppettider. Primärvårdssköterskorna är behjälpliga med triagering av patienter som söker akut, vilket
minskar belastningen på akuten. Kvälls- och Helgmottagningen har förlängt öppettider och ökad tillgänglighet i och med starten 1 sept.

Sjukhus
Förbättring av tillgängligheten till akutsjukvården på Trelleborgs lasarett, klicka här.
Andelen akutsökande till Helsingborgs lasarett har ökat under 2018 med ca 5 procent, jämfört med
2017 och samtidigt har antalet patienter som har tvingats kvarstanna på akuten i brist på vårdplats
minskat med 1 000 patienter jämfört med föregående år.

Psykiatri
Psykiatrins akutmottagningar når uppsatt mål nivå.
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Högkvalitativ cancervård i hela Skåne
Primärvård
Primärvårdens del i SVF är att ”trigga” SVF i tillräckligt hög utsträckning så att andelen patienter med
cancerdiagnos ställd i processen blir så hög som möjligt. De stora remissflödena i PV på prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer samt urinvägscancer med utfallen 54,5 procent, 50,8 procent, 66,7
procent. Det är under målnivåerna men bättre än för 2017.

Sjukhus
Ett av de övergripande nationella 2020 målen innebär att 70 % av alla som får en cancerdiagnos ska
utredas och starta behandling i SVF-spåret. Målet nås redan idag det vill säga ca 75 procent (medelvärde alla SVF sammantaget) startar i ett SVF. Strukturerat och kontinuerligt utbildningsfokus i nära
samarbete mellan primärvård och specialistvård är främsta skälet till det goda resultatet.
Både kontaktsjuksköterska och tidig rehabiliteringsbedömning registreras sedan feb 2018 i SVF- applikationen. Andel patienter som tilldelats kontaktsjuksköterska har mer än fördubblats med nya rutiner för registrering. Rehabiliteringsbedömning som är en ny mätpunkt som ligger mycket nära Region
Skånes delmål som är satt till 50 procent under 2018.
Verksamheterna, processteamen, cancerråden och förvaltningsledningen följer och för dialog kring
ledtider i SVF applikationen. Processteamen arbetar med att korta ledtider. Ett bra exempel är endoskopimottagningen i Ängelholm som genom att utbilda två specialistsjuksköterskor lyckats optimera sin produktionsplanering och därmed öka produktiviteten med 50 procent under 2018 vilket
också påverkat måluppfyllelsen vilket framgår av tabellen. Fyra SVF klarar måluppfyllelsen med 80
procent eller mer, vilket är en förbättring över tid. Dessa 4 SVF innefattar diagnoser med mycket låga
patientvolymer vilket sannolikt spelar en roll för att nå målen. Den totala måluppfyllelsen under året
har ökat från 42- till 47 procent, vilket i dagar innebär en minskning från 37 till 35 dagar från välgrundad misstanke till start behandling.
Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete med målsättning att införa samt utbilda vårdpersonal i
användandet av Min vårdplan under hösten 2018. Rehabbedömningar är en integrerad del av vårdplanen varför vi också kommer att se en större andel rehabiliteringsbedömningar bli såväl genomförda som mätbara i våra administrativa system under kommande år.
Statliga cancermedel har sedan starten används till att anställa och/-eller erbjuda utbildning till kontaksjuksköterskor. Erbjudande om utbildning fortsätter under 2019.
Fortsatt process och/- förbättringsarbete är avgörande för att ledtider ska kunna förbättras över tid.
Stöd och skräddarsydda utbildningar för processteamen erbjuds under 2018.
Stora flertalet SVF har påverkats av den bristande operationskapaciteten inklusive begränsat antal
vårdplatser. Under hösten har vi arbetat med att öka operationskapaciteten genom att attrahera
personal att stanna kvar i verksamheten. Många ledtider påverkas negativt när inte det regionala
samarbetet fungerar optimalt varför detta samarbete måste intensifieras. Strategiska regionala cancerrådet har en viktig roll i detta arbete och kommer att finnas kvar när satsningen går i förvaltning
2019.

Diagnostisk
Klicka på länken nedan för att ta del av hur Sunds diagnostikverksamhet arbetar för att bidra till
måluppfyllelse in om SVF.
https://www.cancercentrum.se/syd/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/sa-gor-vi/koordinatorer-fordubblade-diagnostikens-kapacitet/
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Förlossningsvård och kvinnors hälsa
Inom Sund arbetar vi för att inte behöva hänvisa gravida kvinnor till annan ort genom god planering,
hög grad av flexibilitet och hög kompetens.
Andelen bristningar har minskat under 2018. Riktad utbildning i diagnostik och suturering av bristningar och klipp i underlivet har genomförts med läkare och barnmorskor genom regelbunden träning enligt Gynzone. Antalet kvinnor med blödning > 1000 ml. minskat. Andelen vaginala förlossningar är oförändrade jämfört med föregående år.
Koordinatorsteam med barnmorska och undersköterska bidrar till en förbättrad arbetsmiljö, förbättrad tillgänglighet samt möjlighet för expertbarnmorska att i större utsträckning kunnat närvara vid
komplicerade framfödanden och förlossningar där yngre barnmorska har ansvaret.
Kontinuerlig och individuell återkoppling till läkare och barnmorskor i samband med sfinkterrupturer. Genomförande av webbaserad bäckenbottenutbildning för läkare och barnmorskor.
Patientnöjdhet följs kontinuerligt på förlossningsavdelningen och BB i en intern enkät med frågor om
trygghet, delaktighet, bemötande, information, smärtlindring, amningsstöd samt helhetsintryck. Genomförda enkäter visar på hög grad av patientnöjdhet. Medverkan i den nationella PREM-mätning
som kommer under 2019. Verksamhetsområdet har som målsättning att ha ökad patientmedverkan i
enhetens utvecklingsarbeten.

Psykisk hälsa
Hälso- och sjukvårdsnämnden gav under året sjukvårdsnämnd Sund ett utökat uppdrag omfattande:







Fortsatt utveckling och ökad tillgänglighet inom Första Linjen samt ”En väg in” för barn och unga
med psykisk ohälsa motsvarande 3 000 000 kronor.
Specialiserad öppenvård vid missbruk och beroende motsvarande 5 000 000 kronor.
Ansvar för att säkerställa den allmänmedicinska kompetensen i VUB-teamet, motsvarande
500 000 kronor.
Tillgänglighet till könsdysforiutredningar motsvarande 1 000 000 kronor.
Tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar samt insatser för att förbättra tillgängligheten till
återbesök, vårdplatser och eventuell fördjupad utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin motsvarande 3 300 000 kronor.

Psykiatri Skåne har under året tagit del av särskilda statliga satsningar och nedan följer åtgärder som
ligger i linjer med beslut och satsningar:












Utveckling av standardiserade vårdprocesser.
Ökat fokus på digital utveckling.
Utveckling av FACT-modellen.
Insatser för att stärka kompetensen om traumatiserade asylsökande och nyanlända. Förbättrad
samverkan i vårdkedjan.
Ökad satsning på brukarmedverkan; mentorer i heldygnsvården, brukarrevisioner, patientforum,
Peer support till F-ACT teamen, återhämtningsguiden.
Handlingsplan suicidprevention.
Handlingsplan minskat behov av tvångsvård och tvångsåtgärder.
Handlingsplan vårdplatser.
Förbättringsprojekt i verksamhetsområde vuxenpsykiatri Helsingborg.
Samordningsfunktion psykoterapiansvarig psykolog, PAP.
Samordning av risk- och händelseanalysarbetet.
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Förstärkt utbildning till nya patientsäkerhetsombud samt chefer.
Klinisk forskning
Uppstart av PsUUA-enheter.
Öppenvårdskoordinator

Barn med psykisk ohälsa, utvecklingsstörning och barn som far illa ska tidigt identifieras genom
samverkan med socialtjänst och elevhälsa
Inom BUP i Skåne ger ”En väg in” råd, stöd och hänvisning till barn och ungdomar, föräldrar och samverkanspartners för att förebygga psykisk ohälsa. Tidig upptäckt av psykisk ohälsa och tidiga insatser
görs i Skåne genom Första Linjen, som samverkar med respektive kommun. BUP Skåne arbetar sedan
ett år tillbaka med utveckling av elevhälsobaserade modeller tillsammans med 5 kommuner i Skåne
och fler kommuner är intresserade. Första linjen tillsammans med elevhälsan och socialtjänstens öppenvård ger tidiga insatser för psykisk hälsa och vid psykisk ohälsa tillsammans på skolor. Här finns
behov av resursförstärkning för att möta kommunernas efterfrågan av kvalitativ samverkan i barnens
närmiljö där erfarenheterna så här långt är mycket goda.
Inflödet till En Väg In är mellan 2 000 och 3 000 påringningar/månad under terminerna och det ligger
lite lägre under sommaren. Tillgängligheten är förbättrad, i jämförelse med 2017. BUP arbetar enligt
lokala samverkansavtal som finns mellan kommunen och regionen och därtill har Psykiatri Skåne särskilda barnombud utsedda på alla enheter i Skåne.
Orosanmälningar
Att identifiera barn som far illa är det av största vikt att, oavsett vårdnivå, uppmärksamma och agera
vid misstanke.
På samtliga nybesök och bedömningar enligt standardiserade vårdprocesser ställs frågor kring området Barn som far illa. BUP Skåne har en arbetsgrupp som representerar samtliga områden. Arbetsgruppen informerar och utbildar kollegor, referensgrupp gällande riktlinjer, identifierar utvecklingsområden mm. BUP har under året tagit fram två nya regionala Riktlinjer; Barn som far illa och Barns
rätt till vård. Regional verksamhetsutvecklare BUP Skåne deltar i referensgrupp vid Region Skånes
Kunskapscentrum för barnhälsovård, Barn som far illa. BUP:s barn som far illa nätverk har etablerat
samverkan med de nystartade Barnskyddsteamen vid Skånes olika sjukhusområden.
Skolan och Barnhälsovården har uppdraget att identifiera och att utreda/diagnostisera misstanke om
utvecklingsstörning. Skolan har även ansvar för individuella anpassningar för varje barn i behov av
särskilt stöd oavsett diagnos. När samtidig psykisk ohälsa förekommer sker oftast samverkan med
Första linjen, BUP, Habiliteringen och socialtjänsten, där stöd och hjälp och vid behov behandling erbjuds, detta planerar genom en SIP. Här ser vi en ökning av insatser med 15 procent.
Antal självmord ska minska, nollvision ska råda
I Psykiatri Skånes heltäckande patientsäkerhetsorganisation pågår ett systematiskt patientsäkerhetsarbete såsom tidigare beskrivet. Specifikt suicidpreventionsarbete sker genom fortlöpande SPiSS-utbildning (suicidprevention i Svensk sjukvård) med handledda samtal. Insatser finns samlat i vår handlingsplan för suicidprevention.
De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering
av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet
Två bedömningsprocesser har arbetats fram, bedömningsprocesser, för barn- och ungdomspsykiatrin
och vuxenpsykiatrin och kommer att starta i pilotform i början av 2019. Utvärdering innan sommaren
och implementering på bred front efter sommaren. Under tiden pågår arbetet med övriga processer;
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ångestsyndrom, depression, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska utredningar, schizofreni/psykos, personlighetssyndrom, beroende samt ätstörningar.
Ett kvalitetsprojekt med syfte att på ett ordnat sätt införa och utvärdera Naloxon nässpray till
missbrukare har startats.
Våren och sommaren har främst ägnats åt information till hälso- och sjukvården, men även till andra,
exempelvis polismyndigheten. Personal har utbildas i att kunna ge utbildning till patienter avseende
hur Naloxonkiten ska användas. Denna utbildning, som är riktad direkt till patient, har kommit igång
under sommaren.
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Produktion
Vårdproduktion somatisk vård inklusive vårdval

Somatik

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

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

36 675
175 506
27 561

37 438
164 605
28 141

763
-10 901
580

2,1%
-6,2%
2,1%

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

46 739
484 032
291 368
192 664
166 625

53 874
486 987
287 072
199 915
168 270

7 135
2 955
-4 296
7 251
1 645

15,3%
0,6%
-1,5%
3,8%
1,0%

42 550
8 496
34 054

42 710
8 617
34 093

160
121
39

0,4%
1,4%
0,1%

171 126

173 050

1 924

1,1%

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

Slutenvård
Antalet vårdtillfällen och unika individer ökar framför allt i Landskrona men även i Helsingborg medan de minskar något i Trelleborg. I Helsingborg är det framförallt specialiserad internmedicin, urologi och ortopedi som ökar. När det gäller ortopedin så är ökningen ffa kopplad till övertagandet av
ryggverksamheten i Ängelholm. I Landskrona är det närsjukvården som ökar.
Medelvårdtiden har minskat totalt pga. förändrat arbetssätt (utskrivningsrutiner) med effektivare utnyttjande av vårdplatser och tidig utskrivning. Lag om utskrivning i samverkan som började gälla i januari bedöms också vara en faktor.
Antalet unika individer ökar i paritet med vårdtillfällen vilket samtidigt indikerar att antalet återinläggningar inte ökar.
Öppenvård
Totalt sett ökar antalet fysiska besök men den stora volymförändringen finns inom kvalificerade distanskontakter. Minskningen av läkarbesök är helt kopplad till minskat antal återbesök och minskningen återfinns framför allt i Landskrona och Trelleborg.
Besök till annan vårdgivare än läkare ökar i Helsingborg och Landskrona men minskar i Trelleborg.
Minskningen i Trelleborg är framförallt kopplad till ändrade registreringsrutiner på akutmottagningen
mellan åren.
Operationer
Totalt sett ökar antalet operationer i Skånevård Sund både vad gäller öppen- och slutenvårds operationer.
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Akut- och cancerkirurgi har i stort sett utförts enligt vårdprogram-/riktlinjer. Operationsverksamheten påverkas av bristande tillgång till bemannade operationssalar. Produktionsproblem finns inom
samtliga verksamhetsområden för benign kirurgi särskilt för elektiva patienter med hög ASA-klass.
Fokus för 2018 har varit att arbeta för ett bättre salsutnyttjande på alla operationssalar och utnyttja
salarna bättre på eftermiddagarna. Detta har uppnåtts genom bättre förberedelser och planering och
framförallt genom ett tätare samarbete mellan operationsenheterna och de opererande klinikerna.

Vårdproduktion psykiatrisk vård inklusive vårdval

Psykiatri

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

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

11 995
166 182
6 487

12 341
166 268
6 665

346
86
178

2,9%
0,1%
2,7%

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

52 002
566 751
97 751
469 000
57 155

71 235
539 850
94 773
445 077
58 854

19 233
-26 901
-2 978
-23 923
1 699

37,0%
-4,7%
-3,0%
-5,1%
3,0%

58 342

60 211

1 869

3,2%

Total psykiatrisk vård
Unika individer

Sluten vård
Slutenvårdsproduktionen ökar avseende antal vårdtillfällen medan antalet vårddagar i princip är
oförändrade. Medelvårdtiden har minskat med 0,6 dagar inom vuxenpsykiatrin medan medelvårdtiden inom BUP ökar något.
En förklaring till att antalet vårdtillfällen ökar mer än antalet unika individer är införandet av brukarstyrda inläggningar (patienter som varit i kontakt med psykiatrin tidigare erbjuds möjlighet att lägga
in sig själv vid behov). Det är en önskvärd utveckling men påverkar jämförelsen mellan åren.
De olika verksamheterna har upplevt olika stort tryck på slutenvårdsplatserna. Vuxenpsykiatrin i
Helsingborg och Lund har utfört ett ökat antal vårddagar medan slutenvårdsproduktionen ha sjunkit
något i Malmö och Kristianstad.
Öppen vård
Antalet öppenvårdsbesök har sjunkit med nästan 27 000. På grund av resursbrist har en del av dessa
besök ersatts av kvalificerade distanskontakter (+19 000).
Verksamheterna har medvetet ställt om till mer tidskrävande besök. Med ett mer utförligt första besök har man upptäckt att patienten kommer mer rätt i sin fortsatta behandling vilket leder till bättre
vård för patienten men försämrad besöksstatistik.
Andra förklaringar till den minskade produktionen är att man i Lund sett över beroendevården och
gränssnittet mellan specialistpsykiatri och kommun/primärvård. Även inom psykosvården i Lund och
Malmö har man sett över gränsdragningen mellan vad som är specialistpsykiatri och första linjens
psykiatri dvs. det som är primärvårds- eller kommunalnivå.
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Fast vårdkontakt och öppenvårdens ansvar för SIP vid utskrivning från heldygnsvården är reformer
som lett till färre patientbesök.
Stor omsättning på personal, främst på psykologer inom BUP leder också till minskad produktion
men även införande av nätbaserad terapi är en förklaring till det minskade antalet besök.
Trots det minskade antalet besök är det fler unika individer som haft kontakt med den psykiatriska
öppenvården.

Primärvård

Primärvård

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

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

886 774
779 586
292 661
486 925
213 361

898 905
766 888
282 483
484 405
212 741

12 131
-12 698
-10 178
-2 520
-620

1,4%
-1,6%
-3,5%
-0,5%
-0,3%

Antalet listade inom hälsovalet uppgår till 228 652, vilket är en minskning med 1 072 jämfört med
föregående år. Minskningen är framförallt kopplad till att en ny privat hälsovalsenhet startade i
Landskrona i juni månad.
Antalet kvalificerade distanskontakter fortsätter att öka och ökningen är i paritet med minskningen
av fysiska besök.
Antalet läkarbesök har minskat med ca 10 200 besök jämfört med föregående år men det är svårt att
ge en enskild förklaring till detta när det handlar om 26 vårdcentraler av varierande storlek.
Det har varit en del sjukfrånvaro och personalomsättning på vissa vårdcentraler under våren, och det
kan ha medfört dessa konsekvenser. Primärvården i Skånevård Sund har ett 50-tal ST-läkare och en
del AT-läkare. När ST-läkarna "randar sig" på en annan klinik så minskar produktionen, och på en
mindre vårdcentral kan detta ha betydelse vid jämförelse mellan åren.
Besök till övriga vårdgivare minskar också jämfört med föregående år. Besök till distriktssjuksköterska/sjuksköterska har minskat med drygt 7 000 besök vilket till del förklaras av den nya utskrivningslagen per 2018-01-10 som inneburit merarbete för sjukvårdspersonalen. En del vårdcentraler
har haft en högre personalomsättning och/eller en ökad mängd telefonsamtal. Allt detta har inneburit en lägre bemanning i mottagningsverksamheten.
Besök hos sjukgymnast, kurator och psykolog har ökat med drygt 6 000 besök vilket beror på en ökad
bemanning.
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En drivande utvecklingsaktör
För att ta del av en övergripande beskrivning (film) över forsknings- och utbildningsarbetet klicka här
Inom Skånevård Sund bedriver Centrum för primärvårdsforskning (CPF) forskning. De fokuserar sin
verksamhet på frågor av relevans för primärvården och dess patienter. Under CPF finns även forskning om socialmedicin och hälsoekonomi. Exempel på viktiga områden är psykisk ohälsa, cancer,
hjärtkärlsjukdom, alkohol- och drogmissbruk, läkemedel och äldre samt bostadsområdets betydelse
för hälsan. Ett nytt viktigt fokus är e-hälsa, där professor Patrik Midlövs forskargrupp fick ett stort anslag från Familjen Kamprads stiftelse i slutet av 2017. Andra forskningsområden är diabetes, KOL och
antibiotikaanvändning.



En professur utlystes och tillsattes under 2018. Totalt finns nu inom CPF åtta professorer och
sju docenter.
Under året har 12 doktorander disputerat.

Exempel på hur verksamhetsnära projekt har integrerats i vården är:










MEDIM-studien (akronym för ”betydelsen av Migration & Etnicitet för Diabetsutvecklingen I
Malmö") som har resulterat i utformningen av en broschyr (samarbete med Kunskapscentrum för levnadsvanor) som ska spridas inom vården.
En studie som publicerades i början året angående NSAID-användning och njurfunktion bland
äldre i Skåne (Modig et al. Int J Clin Pharm 2018) och som visade på en hög och riskabel användning av NSAID. Vi har gått ut med påminnelse om detta till alla vårdcentraler genom den
läkemedelsinformation som enheterna får via Område Läkemedel och problemet tas även
upp i föreläsningar för exempelvis AT-läkare i primärvården.
Ett ST-arbete som handleddes av CPF handlade om dosdispenserade läkemedel och baserades på en enkät till primärvårdsläkare med särskilt intresse för äldrevård. Resultaten användes när Region Skåne (Område Läkemedel) reviderade sina riktlinjer för dosdispensering.
Forskningsprojektet SÄKLÄK (säker läkemedelsanvändning i Primärvård) handlar om självvärdering och tvärprofessionell granskning av vårdcentralers rutiner för säker läkemedelsanvändning. Resultaten har varit positiva och har gjort att Region Skåne sedan 2017/18 har gått
över till att använda modellen (i lätt reviderad form) i den egenkontroll av läkemedelshantering som årligen sker på alla offentliga primärvårdsenheter.
På Vårdcentralen Laröd används nu basala läkemedelsgenomgångar i samband med besök
och tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i samband med distriktssköterskans hembesök.
På vårdcentralen Löddeköpinge erbjuds nu mediyoga till patienter vid smärta och utmattning, där forskningen pekar mot att det kan ha effekt.
I den pågående PUSH ME-studien ges livsstilsråd via SMS till patienter med hypertoni.

Exempel på forskning som har integrerats i verksamheten, och hur detta har
gjorts
PRIO-projektet: Ett kliniskt vetenskapligt pilotprojekt vid en mottagning för behandling av opioidberoende på Beroendecentrum i Malmö har på kort tid spridits till ytterligare tre sådana mottagningar.
Syftet är erbjuda patienter med svårt beroende en snabb vårdkedja till somatisk primärvård.
Maria Malmös tramadol-projekt: Utvecklingsarbete sprungen ur en forskningsstudie och som har
gett upphov till ett nytt arbetssätt på Maria Malmö.
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Spelberoendemottagningen: Strukturerad uppföljning av patienternas behandlingsresultat och nöjdhet har etablerats i kliniken tack vare en vetenskaplig klinisk förloppsstudie.
MATRIS-projektet för behandling av svårt opioidberoende: Avhandlingsarbete som har inneburit ett
nytt etablerat arbetssätt i behandlingen, men där f n också en forskningsstudie av ett nytt sätt att behandla hepatit C har implementerats som klinisk rutin vid mottagningen.
GEND-S (Genes, Depression and Suicidality): Ett projekt där patienternas genetiska förutsättningar
att svara på läkemedel och olika faktorer som kan ha betydelse för behandling och hantering av
stress undersöks. Genom Psykiatriforskning Skåne remitteras patienterna till projektet från alla psykiatriska verksamheter inom Division Psykiatri för att får en fördjupad utredning och i särskilda fall
möjlighet till farmakologisk rådgivning till behandlande läkare.
Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP): En kort terapeutisk metod riktad till patienter som nyligen försökt ta sitt liv. Med Psykiatriforskning Skåne som bas prövas nu metoden för
första gången i Sverige. Ett pilotprojekt startade under 2018 då de första ASSIP-behandlarna utbildades i Lund, Göteborg och Stockholm och under 2019 kommer ytterligare ASSIP-behandlare att utbildas Malmö, Helsingborg och Kristianstad. En randomiserad klinisk prövning av ASSIP är tänkt att
starta under 2020.
Brukarstyrda inläggningar: Individer med upprepat självskadebeteende och risk för suicid får möjligheten att själv förfoga över inläggning med en begränsad tid och frekvens. Implementering och prövning i hela Psykiatri Skåne. Sammanställning av resultaten pågår. Metoden prövas även inom barnoch ungdomspsykiatrin.
Riktlinjer för behandling av restriktiv ätstörning med uttalad svält under den första månaden: Syftet med projektet är att undersöka effekten av ett välstrukturerat tidigt omhändertagande av barn
och ungdomar i svält. Projektet har sitt ursprung i det kliniska ätstörningsnätverket för personal inom
BUP i Skåne. Utbildning och praktisk träning inför familjemåltider av deltagande enheter har startat
parallellt som forskningsplanen utarbetas.
Blå appen, en smartphone-applikation: Avsikten med appen är att förbättra det diagnostiska arbetet
genom att datorisera vanliga psykiatriska frågeformulär för att förbättra den systematiska psykiatriska diagnostiken. Under 2019 kommer Blå appen att implementeras brett vid alla barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i Region Skåne.

Implementering av forskningsresultat från egen forskning till verksamheten
MATRIS-projektet: Behandlingsrutiner som var nya när de initierades i studien har under avhandlingsarbetets gång blivit klinisk rutin i behandlingen av opioidberoende på mottagningen.
Spelberoende: En publicerad studie av förekomsten av problematiskt spel om pengar hos patienter i
annan beroendevård har inneburit en spridning av information och rutiner till andra enheter. Spridningen av dessa rutiner kommer att fortsätta följas upp.
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Digitalisering för framtidens hälso- och sjukvård
I slutet av 2018 är förvaltningens e-hälsoprojekt avslutat, med flera positiva resultat. Nyttjandet av
invånartjänster har under de senaste åren fördubblats och flera verksamheter har utvecklat ett systematiskt arbetssätt för att införa nya tjänster och även ökat nyttjandegraden av etablerade och kända
tjänster.

Psykiatri Skåne har under året tillsatt en styrgrupp för digitalisering, lokala samordnare inom varje
verksamhetsområde samt tagit fram ett eget presentationsmaterial. Vi arbetar för digitalisering inom
många områden, inte enbart en ökning av invånartjänsterna på 1177. Digitalisering är en stående
punkt på ledningsmötena. Vi ser en öknig av antal inkomna ärende till 1177 med >1000 per månad.
BUP öppenvård är det område som ökat mest, en fördubbling mot 2017. Psykiatrin ser också en
ökning av videokontakter samt kvalificerade telefonkontakter. Psykiatri Skåne har gjort en stor
satsning på eHälsospelet med stor framgång.

27

Miljö
Fossilbränslefri verksamhet – Tjänsteresor
Arbetet med att uppmuntra och underlätta tjänsteresor med kollektivtrafik, cykel och tåg och har
gett resultat. Den totala kostnaden för tjänsteresor har minskat med 43 procent jämfört med året
innan. Körsträckan för tjänsteresor med privat bil har minskat med 16 procent jämfört med 2015. Under 2017 ökade dock omfattningen av tjänsteresor med privat bil p.g.a. flytten för Rättspsykiatri till
Trelleborg. Ersättningen för medarbetarnas pendlingsresor med bil belastade kontot för tjänsteresor
med egen bil, vilket har påverkat uppföljningen för 2017*. Målet är att minska körsträcka med 10
procent per år jämfört med basåret 2015.
Tjänsteresor med privat bil
Perioden januari – november
Kostnad, miljoner kronor
Körsträcka, mil
Körsträcka jämfört med 2015
Varv runt jorden

2016

2017*

2018

3,2

3,9

2,9

97 000

116 000

86 000

-5 %

+13 %

-16 %

24

29

21

*)Kostnad och körsträcka utan Rättspsykiatri är 3 miljoner kr och 89 000 mil vilket motsvarar 22 varv runt jorden

Av förvaltningens totala antal tjänsteresor till/från Stockholm under 2018 har 56 procent skett med
tåg, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period tidigare år. Målet är att minst 50 procent av
tjänsteresorna till/från Stockholm ska ske med tåg.
Tjänsteresor med tåg till/från Stockholm
Perioden januari – november

2016

2017

2018

Förvaltningens andel tågresor

32 %

47 %

56 %

Andelen tjänsteresor med tåg till/från Stockholm januari – november 2018 fördelat per division/sjukhus
Psykiatri

Primärvård

Landskrona

Helsingborg

Trelleborg

69 %

58 %

51 %

38 %

22 %

Hållbar resursanvändning - materialförbrukning 
Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med förbrukningsmaterial för en hållbar resursanvändning.
Förbrukningen av visa engångsprodukter minskar och andra ökar, se tabell nedan. Vår totala kostnad
under året för förbrukningsmaterial är 75 miljoner kronor, vilket är en minskning med 3 % jämfört
med året innan, i förhållande till vårdproduktionen som är oförändrad. (Uppföljning av klimatpåverkan från förbrukningsmaterial har inte varit tillgänglig under 2018.)
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Förbrukad mängd (stycken) av utvalda produktgrupper perioden januari – november
Produktgrupp

2016

2017

2018

1,2 miljoner

950 000

840 000

4120

4038

3300

Undersökningshandskar

8,6 miljoner

9,4 miljoner

9,8 miljoner

Kopieringspapper

11,9 miljoner

13 miljoner

12,3 miljoner

Bägare/mugg av plast
Britspapper

Hälsosam miljö 
Arbetet med utfasningen av kemiska produkter fortsätter och 2018 har förvaltningen 130 kemiska
produkter på utfasningslistan, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med året innan. 87 procent av enheterna har registrerat sina kemiska produkter i kemikalieregistret KLARA.
En guide Kemikaliesmarta leksaker i vården har tagits fram för att underlätta arbetet med att rensa
ut gamla plastleksaker som innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier. Guiden ger också vägledning
vid inköp m.m. De enheter som gjort en utrensning kan få ett intyg som visar att de bara har kemikaliesmarta leksaker, hittills har ett tiotal intyg delats ut.
Stark miljöprofil – utbildning 
Sedan 2015 har 47 procent av alla medarbetare i förvaltningen gjort miljöutbildningen Hållbara val gör skillnad varje dag och blivit godkända. Målet är att 60 procent ska ha klarat utbildningen senast
2020. Webbutbildningen Hållbara val har reviderats under hösten 2018, vilket är positivt men tyvärr
nollställs statistiken och uppföljning av målet kommer inte att kunna slutföras. Hittills i år har cirka
300 medarbetare i förvaltningen gjort den nya versionen av Hållbara val 2.0.
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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.
Arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet samt kritiska beroenden har pågått sedan maj
2018. Initialt är det sjukhusen Helsingborg, Landskrona samt Trelleborg som genomför detta. Deadline för detta arbete är sista september vilket vi inom Sund kommer att hålla. Området för Krisberedskap, Säkerhet och Miljö (KSM) har nu för avsikt att påbörja motsvarande arbete med primärvården
och psykiatrin med start i början av november.
Mål 2 2018: Organisationen har regelbundet utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig samt skyddsvärd verksamhet.
Skånevård Sund planerar utbildningstillfällen för kris- och katastroforganisationen, gällande stabsmetodik, från och med oktober 2018 och samtliga katastrofutskott har fått i uppdrag att boka dessa
själva.
Ett fåtal övningar har genomförts kopplat till utskottens lokala kris- och katastrofplaner. En förvaltningsgemensam övning tillsammans med KSM planeras till februari 2019.
Mål 3 2018: Verksamheten genomför regelbundet bedömningar av risker och sårbarheter i verksamheten.
Verksamheterna genomför idag inga regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till kris- och
katastrofområdet. Resultatet av arbetet med identifiering av samhällsviktig verksamhet och kritiska
beroenden kommer att ligga till grund för vidare arbete med kontinuitetshantering (se utförligare
svar under rubrik Övrigt).
Mål 4 2018: Verksamheten har beslutat och genomfört åtgärdsplan för hantering av identifierade
och prioriterade risker.
Åtgärdsplaner för tidigare identifierade risker finns och dessa revideras löpande.
Mål 5 2018: Verksamheten nyttjar genomförd och dokumenterad konsekvensanalys av viktiga/kritiska produkter och tjänster.
Arbetet med konsekvensanalys kommer under hösten att ingå i kontinuitetshanteringen (se utförligare svar under rubrik Övrigt).
Mål 6 2018: Verksamheten har upprättat och dokumenterat en kontinuitetsplan.
Revidering av befintlig förvaltningsövergripande kris- och katastrofmedicinsk handlingsplan är i sitt
slutskede. Beslut väntas komma under augusti/september.
Mål 7 2018: Verksamheten tar tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar.
Samtliga katastrofutskott reviderar/kompletterar sina lokala handlingsplaner löpandes och här ligger
inträffade händelser och erfarenhetsutbyte som grund.

Övrigt
Skånevård Sund har efter beslut från förvaltningschef valt att arbeta med kontinuitetshantering enligt standarden SS-EN ISO 22301:2014 - Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet – Krav.
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Initialt kommer standarden att följas utan krav på certifiering. Detta arbete använts som en pilot för
möjlig implementering i samtliga förvaltningar inom Region Skåne.
Implementeringen av ledningssystemet för kontinuitetshantering innebär några praktiska förändringar i kris- och katastrofarbetet men inte några organisationsförändringar. Kontinuitetshanteringsarbetet ger förvaltningen ett tydligare och mer strukturerat verktyg i arbetet mot samtliga 7 mål och
kommer i förlängningen att stå redo inför arbetet med civilt försvar.
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Attraktiv arbetsgivare
Resultat från medarbetarundersökning



Förvaltningen uppnår ett Dynamiskt fokustal (Prestationsnivå) på 68,8 och befinner sig därmed i komfortzonenen. Ett värde över 70 är en hög Prestationsnivå.
Nulägesanalysen visar att de starka områdena är Medarbetarkraft, Effektivitet, Socialt klimat,
Lärande i arbetet, Återkoppling och Ledaskap. Områden med förbättringspotential är Arbetsrelaterad utmatning, Delaktighet, Medarbetarskap och Målkvalité. Av dessa borde fortsatt
fokus ligga på Delaktighet och Målkvalitet.

Jämförelse över tid visar på positiv förändring inom samtliga förbättringsområden, vid varje mättillfälle.

Förbättringsarbete
Relaterat till förbättringsområdet Medarbetarskap har verksamheterna arbetat med utbildning kring
trakasserier och kränkande särbehandling och ny rutin är framtagen.
Relaterat till förbättringsområdet arbetsrelaterad utmatning har webutbildning kring hälsosam schemaläggning för de som arbetar blandat dag/natt utarbetats.
Organisatoriskt sett relaterat till delaktighet samt målkvalitét har sjukhuschefer för Helsingborgs lasarett, Lasarettet i Landskrona samt Trelleborg tillsatts.
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I arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
en del av utbildningsinnehållet.
På sjukhusen har alla chefer genomgått en gedigen utbildning som omfattar ekonomi, kommunikation/värderingar, verksamhet samt personalfrågor.
Inom division Primärvård har man tagit fram en uppföljningsmodell (360 grader). Utgångspunkten är
att en välfungerande verksamhet med gott ledarskap, delaktiga och engagerade medarbetare leder
till en ekonomi i balans. Därför flyttades fokus från enbart ekonomi till samtliga perspektiv såsom
medarbetare, patientsäkerhet, kommunikation och arbetsmiljö.
Division Psykiatri har arbetat med målkvalitet, delaktighet och värderingar genom bl. a. medarbetardialog och bättre divisionsgemensam introduktion. Även Arbetsrelaterad utmatning arbetades med
genom att t ex åtgärder vad gäller antalet medarbetare per chef, projektet kring nyckeltal bemanning, kartläggning av läkarresurser och hyrläkarstopp.

Trygga anställningar
Andelen tillsvidareanställda i förhållande till andelen visstidsanställda har ökat något sedan föregående år. Andelen tillsvidareanställda kvinnor har ökat. Inom Division Psykiatri och den somatiska
sjukhusvården erbjuds heltidstjänster i enlighet med gällande riktlinjer. Visstidsanställningar undviks i
största möjliga mån. I de fall division Primärvård inte kan erbjuda heltidstjänst på en vårdcentral
kombineras anställningar på olika vårdcentraler för att få ihop till heltidstjänstgöring. Andelen medarbetare som är anställda heltid har ökat med knappt en procent sedan föregående år. Andelen kvinnor som är anställda på heltid har ökat med en ca halv procent sedan föregående år.

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer
I samband med medarbetarsamtalet ska samtliga medarbetare i Skånevård Sund tillsammans med
sin chef sammanställa en individuell utvecklingsplan. Dessa handlingsplaner har en tydlig koppling till
kompetensförsörjningsplanerna på enhets- och verksamhetsnivå.
För att säkerställa en god ledarförsörjning på lång sikt har satsningar gjorts på potentiella chefer i
Sund. Under 2017/2018 genomfördes ett program i förvaltningen med representation från samtliga
divisioner. Dessutom kommer samtliga primärvårdsdivisioner i regionen genomföra ett gemensamt
program under 2018/2019.

Utveckling av regioninterna resursteam
Primärvården har ett resursteam i Helsingborg som dels arbetar på Kväll- och Helgmottagningen, dels
skiftar arbetsplats mellan olika vårdcentraler beroende på var behoven är störst. Resursteam inom
division Psykiatri finns i Malmö, Lund och Helsingborg sedan flera år tillbaka, Ett utvecklingsarbete
har drivits fortlöpande för att utveckla rutiner, arbetssätt, bemanning. En översyn kring intermittenta
anställningar kommer att göras 2019.
Bemanningsenhet är inrättat för Helsingborgs Lasarett, som koordinerar timanställda, bemanningsföretag samt det egna resursteamet för att optimera utnyttjandet av dessa resurser

Jämställda löner
Lönekartläggningen visar inga osakliga löneskillnader för lika och likvärdigt arbete. Undantaget är
gruppen distriktsläkare där en löneskillnad mellan män och inte helt kan förklaras. En handlingsplan
har tagits fram för att åtgärda detta.
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Arbete med lika rättigheter och möjligheter
Mall för kompetensförsörjningsplan och medarbetarsamtal är implementerad i förvaltningen, där arbete med regionens värdegrund ingår. Psykiatrin har sedan många år infört värdegrundsspelet ”Spelar Roll”.
HR- strateger och specialister har deltagit i utbildningen ”Breddad rekrytering” under 2018 som bl. a.
tar upp varför vi arbetar som vi gör med kompetensförsörjning. Utbildningen berör teman som jämställdhet, integration, normer och attityder. Ambitionen är att detta ska vävas samman med befintligt arbete kring kompetensförsörjning.

Hälsofrämjande arbetsplatser
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grundläggande för vårt arbete till att bli en attraktivare arbetsgivare. En handlingsplan har tagits fram efter den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). I handlingsplanen står att kunskap om policy för hälsofrämjande arbete (arbetsmiljöpolicy) och kunskap om konkreta mål för vad arbetsmiljöarbetet ska öka genom utbildning i SAM för
chefer samt skyddsombud. Under året har det genomförts 5 utbildningstillfällen i SAM för ca 100
chefer och Skyddsombud. Det har även genomförts två dagars rehabiliteringsutbildning för ca 20
chefer samt en riktad satsning på effektivare rehabiliteringsarbete, vilket redovisas under punkten
”Sjukfrånvaron ska minska”.
I årets uppföljning kan man se förbättring på de flesta områden (i jämförelse med 2017). Kännedom
om Region Skånes policy för hälsomiljöarbete har ökat med 3,2 procent, kunskapen hos de som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har ökat med 4,8 procent, och att det säkerställs att arbetstagarna har
tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö och vilka riskerna i arbetet är har ökat med 2,6 procent. På frågan om det finns konkreta mål för vad arbetsmiljöarbetet ska leda till har 3,1 procent fler svarat att
det gör det.

Sjukfrånvaron ska minska
Hälsa
36 procent av anställda medarbetare har varit helt frisknärvarande under året (jan-nov), samma som
året innan. 60 procent av medarbetarna hade 5 eller färre sjukfrånvarodagar både 2018 och 2017
(jan-nov). Fördelning mellan män och kvinnor var 72 procent män, 57 procent kvinnor.
Sjukfrånvaro i timmar
Den totala sjukfrånvaron redovisat i timmar har ökat från 5,8 procent 2017 (jan- okt) till 5,9 procent
samma period i år. Den har ökat något för kvinnor och minskat för män.
För åldersgruppen 29 år eller yngre har sjukfrånvaron gått upp, för övriga åldersgrupper har den gått
ner.
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Snittsjukfrånvarokalenderdagar per medarbetare under en tolvmånaders period

Källa: QlikView, Regionalt beslutsstöd Sund

Snittsjukfrånvarokalenderdagar per medarbetare
Snittsjukfrånvaro per medarbetare ligger på 19,6 kalender dagar (jan-nov). Föregående år samma period har sjukfrånvarodagar legat på 19,8 snittdagar i förvaltningen. Minskningen har skett inom Primärvården, Psykiatrin samt Förvaltningsledningen. Helsingborgs Lasarett ligger på nästan samma
nivå. Viss ökningen har skett på Lasarettet i Landskrona samt Trelleborg.

Källa: QlikView, Regionalt beslutsstöd Sund

Sjukfrånvaro per yrkeskategori
Minskningen av sjukfrånvaro har skett för huvudgruppen ”Övrig vård/Rehab/Socialt, Kurativt arbete”. Inom den gruppen har sjukfrånvaron minskat mest bland psykologer. Sjukfrånvaro har ökat för
gruppen undersköterska/skötare. Detta är mest synbart då gruppen länge har haft en nedåtgående
trend. Medicinska sekreterare är den gruppen som ligger på flest sjukfrånvarodagar i snitt.

Källa: QlikView, Regionalt beslutsstöd Sund

Åtgärder
Fokus har legat på att öka kunskap i både förebyggande samt rehabiliteringsarbete samt att ge chefer
rätt verktyg i det arbetet. Utbildningen ”Effektivare rehabiliteringsprocess” är genomförd inom verksamhetsområdet Specialiserad Medicin på Helsingborgs Lasarett, verksamhetsområdet Vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg, lasarettet i Trelleborg samt en del av Primärvården. Tre utbildningstillfällen
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som omfattar genomgång av rehabiliteringsprocessen, föreläsning av Försäkringskassan kring sjukförsäkringssystemet samt information/dialogmöte med företagshälsovården (Previa), är genomförda.
Rehabråd, ett forum där chefer får tillfälle att träffa och rådgöra experter från respektive område,
såsom läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassans handläggare samt HR-specialist, är inrättade.

Det goda ledarskapet
Medarbetarundersökningen visar att ledarskapet i Skånevård Sund samt det sammanlagda värdet av
de olika faktorerna i ”Dynamiskt fokustal” har fortsatt utvecklas positivt. Det dynamiska fokustalet
innehåller till stora delar olika aspekter som ledarskapet inverkar på, därav kopplingen och vikten
mellan dessa två värden och dess utveckling.
Tidigare resultat har varit grund för individuella handlingsplaner. Gemensamma aktiviteter med syfte
att ytterligare stärka ledarskapet har bland annat varit utbildningar i rehabilitering, stöd i individuella
personalärenden med syfte att både stödja och utveckla, minskning av personalgrupper i vissa fall,
program för potentiella chefer, deltagande i ledarskapsutvecklingsprogram samt stärkt introduktion
för nya chefer.

Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras
Kompetensförsörjningsplaner
Förvaltningen har ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsplaner i linjen. I arbetet ingår att hantera och utveckla, arbetsvillkor, arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap.

Kompetensmixplanering
Ett koncept för att arbeta strukturerat med kompetensmixplanering/uppgiftsväxling är framtaget,
”Relevant kompetens vid varje vårdtillfälle”. Konceptet testas för närvarande inom två slutenvårdsenheter i Division Psykiatri och två slutenvårdsenheter på Lasarettet Trelleborg. Resultat beräknas
vara tillgängligt i februari 2019. Om konceptet faller väl ut finns önskemål att genomföra det på flera
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slutenvårdsavdelningar. Lasarettet Helsingborg har tagit del av konceptet och har det speciellt tillgängligt för slutenvårdsenheter som inte tidigare arbetat med kompetensmixplanering/uppgiftsväxling.
Primärvården har tagit fram material gällande kompetensmix med rekommendationer för hur man
kan arbeta med det. Arbetar med kompetensmix för följande grupper: läkare - sjuksköterskor, sjuksköterskor - undersköterskor, läkare - fysioterapeuter.
Inom Psykiatri pågår kompetensmixarbetet i varierandegrad i de olika verksamhetsområdena med
varierande kraft. Det finns receptarier som ersätter delar av sjuksköterskans (ssk) arbetsuppgifter i
Kristianstad och i öppenvården i Malmö finns det skötare som avlastar ssk med stödsamtal.

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare mfl
Förvaltningarna SUS och Sund har gemensamt ansökt och fått medel för gemensam Kompetensutvecklingsinsats för undersköterskor/barnsköterskor och skötare från TLO omställningsfonden. Utbildningsprogrammet ska vara värdeskapande för patienten. Deltagarna ska fördjupa sina kunskaper och
förståelse i somatisk och psykiatrisk omvårdnad för att kunna hantera olika vårdsituationer, samt bidra i teamet med sin kompetens. Programmet är anpassad för både nyutbildade medarbetare och
även för medarbetare med erfarenhet. Planerat är 4 utbildningsomgångar á 11 olika kursdagar med
start hösten 2018 och löper under hela 2019. 2 omgångar hålls i Lund och 2 omgångar i Helsingborg
Kompetensutvecklingsinsats för skötare planeras i form av utbildning i motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI). Samtalsmetoden används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser, med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare
Division primärvård tillämpar i hög utsträckning riktlinjerna om dynamisk lönesättning av seniora
specialistläkare. Många läkare väljer att arbeta deltid efter pension och deras tjänstgöringsgrad, inom
förvaltningen motsvarar ca 10 heltidsresurser. Målsättningen är att genom skräddarsydda uppdrag
och med hjälp av en fortsatt dynamisk tillämpning av lönepolitiken, attrahera fler seniora läkare till
verksamheten och uppmuntra fler äldre läkare att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Under 2017
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bjöds seniora specialistläkare in till ett event där bland annat verksamhetens behov och möjligheterna till skräddarsydda uppdrag presenterades. Sund har totalt lyckats rekrytera 19 medarbetare för
visstidsanställning efter pensionsavgång. Den största andelen är läkare men även sjuksköterskor och
medicinska sekreterare har anställts. Även övriga verksamheter i Sund använder dynamisk lönesättning vid rekrytering av pensionerade medarbetare i bristyrken.

Användning av bemanningsföretag
Primärvård
Division Primärvård har ett fåtal hyrsjuksköterskor. Gällande hyrläkare så har det ökat under året, i
januari hyrdes 11 heltidsresurser in och i oktober 18,7. Fortsatt stort antal vakanser bland distriktsläkare samt ökat antal sjukskrivningar. Arbetet fortsätter med att rekrytera och behålla distriktsläkare
bl. a. genom arbete med arbetsmiljön enligt konceptet ”gröna öar” erbjuda lönetillägg till läkare vid
vårdcentraler med rekryteringssvårigheter, dynamisk lönesättning av seniora distriktsläkare, möjlighet att bli dubbelspecialist med mera. Långsiktigt planeras att säkra försörjningen av distriktsläkare
genom att öka antalet ST-läkare inom divisionen samt verka för att behålla dem. Under 2019 planerar arbetsgivaren att sammankalla samtliga ST-läkare som blir klara specialistläkare inom divisionen
för att tydliggöra karriärvägar, arbetsvillkor samt skapa dialog.

Sjukhus
Lasarettet Trelleborg har under 2018 minskat inhyrningen jämfört med föregående år. Läkare hyrs in
till gynekologimottagningen, där verksamheten under lång tid försökt rekrytera men utan resultat.
Inhyrning av sjuksköterskor görs för att kunna upprätthålla vårdplatser. Behovet av inhyrning har varit större än vad bemanningsföretagen har levererat. Under hösten har det, som ett led i intensifierade rekryteringsinsatser, för vissa administrativa tjänster rekryterats sjuksköterskor för administrativt uppdrag kombinerat med klinisk tjänstgöring. Detta med syfte att öka tillgången på sjuksköterskeresurser under delar av året samtidigt som administrativa resurser får en naturlig förankring i verksamheten.
Dessutom har lasarettet i Trelleborg satt särskild fokus på att skapa ett attraktivt varumärke, bland
annat genom att samla och utveckla de goda insatser som görs inom olika områden - arbetsmiljö, införa kompetensstegar, skapa tydlighet kring mål och arbetsuppgifter, genomlysning av verksamhet
utifrån ett bemanningsperspektiv för att säkra relevant kompetens vid varje vårdtillfälle samt skapa
förutsättningar för ett närvarande ledarskap.
Helsingborgs Lasarett arbetar med rekrytering för att minska inhyrningen av personal., men det är
fortsatt svårt att rekrytera inom vissa områden.
Under hösten har lasarettet startat en strategigrupp med uppdrag att ta fram förslag på hur sjukhuset på lång och kort sikt kan säkerställa bemanning. Ytterligare åtgärder som görs är:





Produktionsplanering för mer effektivt utnyttjande av resurser bland annat sjuksköterskeresurser, Bemanningsenheten koordinerar timanställda, bemanningsföretag samt det egna resursteamet för att optimera utnyttjandet av dessa resurser.
Schemaläggning – effektiva scheman, bättre samordning för att kunna beräkna personalbehov vid enheterna.
Koordinera personal från lasarettets eget Resursteam till arbetspass och vårdavdelningar
med störst behov.
Helsingborgs lasarett började under mars 2018 arbeta med konceptet ”Relevant kompetens
varje vårdtillfälle”. I konceptet kartläggs samtliga enheter vem som gör vad och när samt
möjligheten att omfördela arbetsuppgifter.
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Psykiatri
Division Psykiatri har ett hyrläkarstopp sedan 170201 vilket gett tydliga resultat. Användandet av inhyrda sjuksköterskor varierar i områdena men används frekvent. Arbetet med kompetensmix är den
främsta åtgärden för att möta upp beroendet av bemanningssköterskor.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid
Antal anställda totalt för perioden 2018-01—10 jämfört med 2017-01—10 har minskat med 98 anställda, vid uttag av de 15 största grupperna uppgår minskningen till 105 anställda.
Den huvudsakliga minskningen finns i gruppen sjuksköterskor, vilket kan hänföras till svårigheterna
att rekrytera. Däremot är det en ökning i grupperna Icke specialistkompetenta läkare och undersköterskor/skötare, vilket kan hänföras till bristen på sjuksköterskor.
AID_PersonalGrupp

Anställda 2018-01--10

Anställda 2017-01--10

Logoped

33

27

Sjukh.tekn/lab.pers

18

31

Arbetsterapeut

100

101

Barnmorska

107

116

Fysioterapeut

161

164

Administratörsarbete

206

195

Handläggararbete

220

215

Ledningsarbete

348

337

Soc. Kurativt.arb

322

341

Psykolog

368

374

Icke spec.komp. Läkare

528

503

Spec.komp. Läkare

665

664

Medicinsk sekreterare

673

675

Usk/Skötare m.fl

1 990

1 954

Sjuksköterska

2 275

2 422

8 014

8 119

39

Bisysslor

Läkare
Förtroendeskadlig
Arbetshindrande
Konkurrerande
Kurator
Förtroendeskadlig
Arbetshindrande
Konkurrerande
Sjuksköterska
Förtroendeskadlig
Arbetshindrande
Konkurrerande
Psykolog
Förtroendeskadlig
Arbetshindrande
Konkurrerande
Undersköterska/sköFörtroendeskadlig
tare
Arbetshindrande
Konkurrerande
Övriga
Förtroendeskadlig
Arbetshindrande
Konkurrerande

Medgivna bisysslor
Antal med
Antal utan
koppling till koppling
RS
till RS
68

Avslagna bisysslor
Antal med
Antal utan
koppling till koppling
RS
till RS

5

6
7

6
59

1
16

39

50

2
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Långsiktigt stark ekonomi
Långsiktigt stark ekonomi
Ekonomiskt ingångsläge
Budgetavvikelsen för 2017 uppgick till -134 Mkr, exkl. Ambulansverksamheten -123 Mkr. Den ekonomiska obalansen är i huvudsak allokerad till tidigare år även om underskottet ökade under 2017. Underskottet är helt kopplat till den tidigare somatiska divisionen som för 2017 hade en budgetavvikelse på -218 Mkr. Primärvården gjorde ett överskott med 2 Mkr och Psykiatrin 87 Mkr.
Uppräkning inför 2018 av uppdragsdelen är något högre i år än föregående år och uppgår till 4,2 %.
Samtidigt kommer vi under 2018 att se första större effekterna av NSH och ombyggnaden av östra
flygeln. Beräknade hyresökningar för året från Regionfastigheter uppgår till 60 Mkr (11,4 %) och därutöver finns ökade driftskostnader för utrustning och personal. I samband med stängningen av köket
i Helsingborg så ändrades under hösten 2017 mathanteringen för patienter och funktionen servicevärdar inrättades via Regionservice till en ökad kostnad av drygt 10 Mkr. Andra ekonomiska oroskällor är en ökande inhyrning av personal under hösten 2017 som riskerar att fortsätta. De tidigare
ökade intäkterna för asylvård började under hösten 2017 att minska och detta kommer att fortsätta
framöver efterhand som uppehållstillstånd/kommunplacering beslutas. Även om dessa intäkter upphör, kvarstår i många fall det medicinska behovet vilket är tydligast inom den psykiatriska vården.

Resultat
Resultatsammanställning (mkr)
motpart 1-3
100 Regionbidrag
110 Patient/trafikantavgifter
120 Försäljning av verksamhet
130 Försäljn av varor och tjänster
140 Spec destinerade statsbidrag
150 Bidrag och övr intäkter
Verksamhetens intäkter

Utfall
2017

5 468,2
141,5
1 200,5
350,0
117,5
451,0

2018

Budget
2018

5 783,5 5 782,4
135,2
140,3
1 595,2 1 580,9
386,0
377,5
83,4
107,1
126,5
112,2

mkr

%
1,1

0,0%

-5,0

-3,6%

14,2

0,9%

8,5

2,3%

-23,7

-22,2%

14,3

12,7%
0,1%

8 100,4

9,4
-5,9

0,2%

1,2

-0,1%

290 Övriga kostnader

-3 476,2 -3 470,3
-1 586,2 -1 587,4
-89,7
-90,1
-207,7 -114,2
-53,7
-74,6
-693,6 -677,0
-686,3 -688,2
-840,1 -831,2
-5,8
-7,2
-427,1 -440,3

Verksamhetens konstnader

-7 749,1

-8 066,5 -7 980,6

210 Arbetsgivaravg o pensioner
220 Övriga personalkostnader
230 Kostnader för inhyrd personal
240 Köp av verksamhet
260 Material och tjänster
265 Läkemedel
280 Fastighetskostnader
285 Lämnade bidrag

300 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
400 Finansiella intäkter
410 Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat

-88,2
-7 837,3

0,4
-8,7

8 109,8

Budgetavvikelse

-3 371,7
-1 526,3
-87,0
-161,7
-73,5
-667,0
-668,6
-772,7
-3,7
-417,0

200 Lönekostnader

7 728,6

Utfall

0,4

-0,4%

-93,5

81,9%

20,9

-28,0%

-16,6

2,5%

1,9

-0,3%

-9,0

1,1%

1,4

-19,2%

13,3

-3,0%

-85,9

1,1%

-99,2

2,4

-2,5%

-8 163,3 -8 079,8

-83,5

1,0%

0,0

12,8%

0,9

-8,3%
-8,9%

-96,8
0,3
-9,6

0,3
-10,4

-8,3

-9,3

-10,2

0,9

-117,0

-62,8

10,4

-73,1

Resultaträkning exkl Ambulansverksamhet 2017.
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Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgår till -62,8 Mkr. Detta är en budgetavvikelse på -73,1 Mkr
men samtidigt en resultatförbättring med 54,2 Mkr jämfört med 2017. Årets utveckling kan utläsas ur
grafen nedan. Vid jämförelse med 2017, har vi i rapporten valt att exkludera ambulansverksamheten, då denna överfördes till Medicinsk service förvaltning 2018.

Resultatutveckling Sund
150

100

50
10,4

0

- 50
- 62,8
-74,0

- 100
- 117,0

- 150
Jan

Feb

Mar

Apr

Ack Utf 17 (exkl amb)

Maj

Jun
Ack Bud 18

Jul

Aug

Sep

Ack Utf 18

Okt

Nov

Dec

Prognos 18

Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal
Årets kostnadsutveckling uppgår till 4,2 procent, exkluderat ambulansverksamheten. Detta är samma
uppräkningsnivå som förvaltningen erhållit i uppdragsdelen för året.
Verksamhetens intäkter ökade med 9,4 Mkr mot budget. Största minskningen mot budget har
”Special destinerade statsbidrag” som minskade med 23,7 Mkr mot budget, vilket förklaras av minskade intäkter inom asylvården. Jämfört med 2017 uppgår minskningen till 34,1 Mkr.
Verksamhetens kostnader ökade med 85,9 Mkr jmf budget. Största budgetavvikelsen har ”Kostnader
för inhyrd personal” med -93,5 Mkr och ”Material och tjänster” med -16,6 Mkr. Positiva avvikelser är
”Köp av verksamhet” som avviker med 20,9 Mkr och ”Övriga kostnader” som avviker med 13,3 Mkr.
Under Köp av verksamhet återfinns kostnadsminskningen inom psykiatrin, som minskat köp av externa vårdplatser med 19,8 Mkr. Jämfört med 2017 har kostnader för inhyrd personal ökat med 46,0
Mkr.
Kostnadsutfallet för Läkemedel har en positiv avvikelse med 1,9 Mkr mot budget. Jämfört med 2017
ser vi en kostnadsökning med 35,9 Mkr eller 8,3 % inom läkemedelsförmånen. Hänsyn har tagits till
erhållna läkemedelsrabatter. Läkemedel på rekvisition minskar med 8 mkr eller 6,4 %, även här har
hänsyn tagits till erhållna rabatter.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kostnadssänkande åtgärder. Tyvärr har nettoeffekten av
dessa inte fått full effekt, detta på grund av att andra kostnader ökat kraftigt. Största avvikelsen är
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inhyrd personal som uppgår till -46,1 Mk jämfört 2017 Mkr, samtidigt som den egna personal-kostnaden inkl. sociala avgifter avviker negativt med 4,7 Mkr.

Resultaträkning uppdelat per Division
Ekonomi (Mkr) motpart 1-3
Förvaltningsledning
Helsingborgs Lasarett
Division Primärvård
Division Psykiatri
Lasarettet i Landskrona
Lasarettet Trelleborg
Totalt resultat *)

Utfall

Utfall

Budget

2017

2018

2018

-201,7
549,8
59,2
175,8
-242,4
-457,7
-117,0

-194,6
-153,0
71,6
154,7
5,1
53,5
-62,8

-205,4
14,5
57,9
72,1
23,6
47,7
10,4

Budgetavvikelse
Mkr
Procent*
10,7
12,1 %
-167,5
5,5 %
13,7
1,2 %
82,6
2,7 %
-18,4
6,9 %
5,8
1,0 %
-73,1
0,9 %

*) Avvikelse i förhållande till intäkt exkl. Ambulanssjukvård 2017

Med anledning av den organisatoriska förändringen, att sjukhusen nu delats upp, så försvåras jämförelse mellan åren. Regionbidraget fördelades tidigare till den somatiska divisionen men är nu fördelat
till respektive sjukhus.
Det sammantagna ekonomiska utfallet visar ett negativt resultat även 2018, dock har resultatet förbättrats med 54,2 Mkr jfr. 2017. Resultatet skiljer mellan de olika divisionerna. Två sjukhus har en negativ avvikelse (Lasarettet i Landskrona och Helsingborgs lasarett). Samtidigt redovisar Lasarettet i
Trelleborg samt divisionerna psykiatri, primärvård och förvaltningsledning en positiv budgetavvikelse.

Resultaträkning per vårdval
Ekonomi (Mkr) motpart 1-4
Ögon-gråstarr
Ögon-övrigt
Hud
Laro
Totalt resultat *)

utfall
2017
-3,6
-8,7
0,9
12,2
0,9

Utfall

Budget

2018
-4,9
-13,9
-9,2
13,1
-14,9

2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Budgetavvikelse
Mkr
Procent*
-4,9
70,7 %
-13,9
29,4 %
-9,2
16,3 %
13,1
18,0 %
-14,9
8,1 %

*) Avvikelse i förhållande till intäkt exkl. Ambulanssjukvård 2017
Det sammantagna resultatet för vårdvalen har försämrats mellan åren. De två vårdvalen inom Ögon
försämrar sitt resultat med 6,5 Mkr till ett underskott på 18,8 Mkr. Hud går från ett positivt utfall
2017 till -9,2 Mkr 2018. Den främsta anledningen är deras försämrade resultat är lägre intäkter än
beräknat främst kopplat till läkarvakanser med även sänkta ersättningar. För Ögon i Helsingborg påverkas resultatet också av kraftigt ökade hyror efter inflyttning i den nyrenoverade östra flygeln. Laro
verksamheten inom psykiatrin redovisar fortsatt en positiv avvikelse som är i nivå med 2017.

Resultaträkning hälsoval
Ekonomi (Mkr) motpart 1-4
Primärvård
*) Avvikelse i förhållande till intäkt

utfall
2017
9,4

Utfall

Budget

2018
21,3
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2018
10,4

Budgetavvikelse
Mkr
Procent*
10,9
1,0 %

Hälsovalen inom primärvården redovisar ett överskott om 21,3 Mkr för 2018. Detta är 10,9 Mkr
bättre än budget.

Kostnad för inhyrd personal
Detta är förvaltningens största enskilda kostnad. Personalkostnaderna, inkl. inhyrd personal, uppgår
till 5 360 Mkr och utgör 66 % av totalkostnaden. Avvikelsen mot budget uppgår till -98 Mkr, varav inhyrd personal uppgår till -94 Mkr.
Kostnaderna för egen anställd personal har ökat med 3,4 % jämfört med 2017. Löneökningen uppgår
till 3,1 % och består dels av en lönerevision men påverkas också av en viss löneglidning. Vi kan också
konstatera att kostnaderna för timanställda ökat med 11,5 % samt att förvaltningen har något fler
anställda i år. Kopplat till ökade löner och justerad avgift har arbetsgivaravgiften ökat 3,9 %. Lönekostnadsökningen varierar mellan divisionerna. Helsingborgs lasarett ökar med 1,6 %, Lasarettet i
Landskrona med 2,0 % och Lasarettet Trelleborg med 4,6 %. Primärvårdens lönekostnadsökning uppgår till 3,1 % och Psykiatrins till 4,6 %.
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 207,7 Mkr. Av detta utgör 40,2 Mkr köp från andra förvaltningar inom Region Skåne. Den externt inhyrda delen utgör 167,5 Mkr, vilket är en ökning med
39,4 Mkr sedan 2017. Av kostnaderna för inhyrd personal står läkarna för 64,1 Mkr, vilket är en ökning med 67,2 Mkr. Psykiatrin har under året inte använt sig av bemanningsläkare, utfall 2017 uppgick till 3,2 Mkr. Primärvården ökar sina kostnader för bemanningsläkare med 6,3 Mkr, medan den
somatiska vården i Helsingborg ökar läkarkostnaden med 5,6 Mkr. Inhyrningskostnaden för SSK ökar
med 30,8 Mkr. Av den totala inhyrningskostnaden om 96,7 Mkr svarar Helsingborgs lasarett för 59,2
Mkr och Division Psykiatri för 31,4 Mkr. Motsvarande kostnader för 2017 var för Helsingborgs lasarett 44,0 Mkr och för Psykiatrin 17,5 Mkr.
Trenden med ökande inhyrning måste bromsas och istället anställa motsvarande antal medarbetare.
Detta skulle förutom en lägre kostnad dessutom medföra en förbättrad arbetsmiljö.

Läkemedel
Kostnadsansvar läkemedel – utveckling
Skånevård Sund har sedan flera år haft en tämligen stabil kostnadsnivå för läkemedel (såväl via rekvisition, som via förskrivning) och detta har fortsatt under 2018. Det nationella samarbetet med särskilda avtal ger under 2018 klart ökade rabatter för läkemedel, d.v.s. rabatter utöver de som erhålls
för regionalt upphandlade läkemedel. Det nationella samarbetet med särskilda avtal gör att vi under
2018 fick ca 5 procent i rabatter för läkemedel inom förmånen.
Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse till patienter med >1 läkemedel – ID0306
Utskrivningsinformation vid avslutat vårdtillfälle är viktig för såväl patient som för nästa/annan vårdinstans. Andel patienter som får utskrivningsinformation i Skånevård Sund ökade 2018 jämfört 2017.
Ökningen förklaras delvis av genomförd informationsinsats 2016.
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i sluten vård till patienter >75 år och med >5
läkemedel – ID0015
Måltalet är satt till >50 procent och mäts på selekterade avdelningar. De senaste tre åren har ca 30
procent av målgruppen erhållit en tvärprofessionell genomgång. Under 2017 var frekvensen något
lägre och förklaras till viss del av klinikapotekarnas insats i arbetet med den nya läkemedelsförsörjningen.
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Övriga kostnader
Kostnaderna för köpt vård från andra landsting/vårdhem (psykiatri har kostnadsansvar för LRV och
LPT) uppgår till 53,7 Mkr, en minskning med 19,8 Mkr jmf 2017. Hela kostnadsminskningen återfinns
inom Psykiatrin, varav rättspsykiatrin svarar för 12,4 Mkr av kostnadsminskningen. Här kan besparingen bli något större framöver, då rättspsykiatrin i Trelleborg öppnat den fjärde avdelningen.
Köp av laboratorietjänster har ökat med 5,5 % och uppgår till 207,3 Mkr. Ökningen finns främst inom
den somatiska vården. Externa röntgentjänster minskar med 0,1 Mkr till 43 Mkr. Kostnaderna för
sjukvårdsartiklar och medicinskt material ökar med 4,1 % till 241,8 Mkr. Tekniska hjälpmedel, såsom
ortopedtekniska hjälpmedel och insulinpumpar m.m. ökar med 11 % till 63,3 Mkr.
Lokalkostnaderna inkl. media ökar med 49,0 Mkr till 490,7 Mkr eller 11,1 %. Största ökningen 48,5
Mkr kommer från Regionfastigheter. Största kostnadsökningen har Helsingborgs lasarett som ökar
med 28,8 Mkr eller 25,4 %. Här kan vi se en klar effekt av NSX-projekten, Nya Sjukhuset Helsingborg,
där vissa verksamheter nu flyttat in i renoverade lokaler med en kostnadseffekt för hyreshöjning
samt en kostnadseffekt för utökad lokalyta. NSÄ-projektet, mottagningsverksamheten i Ängelholm
har helårseffekt av de nybyggda lokalerna som verksamheten flyttade in i hösten 2017. Ser vi till Lasarettet i Landskrona uppgår kostnadsökningen till 7,0 %, motsvarande i Trelleborg uppgår till 8,6 %.
Resultatraden ”Övriga kostnader” ökar med 10,1 Mkr jfr 2017 eller 2,4 %. Här kan vi bl.a. konstatera
att kundförlusterna minskar från 19,5 Mkr till 12,8 Mkr, en minskning med 6,8 Mkr eller 34,6 %.
Avskrivningskostnaderna ökar med 8,6 Mkr jämfört 2017, en ökning med 9,7 %. Detta som en direkt
följd av NSX-projekten. Även de finansiella kostnaderna ökade med 0,9 Mkr eller 10,2 %. Av kostnadsökningen inom avskrivningar och finansiella kostnader på 9,5 Mkr, svarar Helsingborgs lasarett
för 11,5 Mkr.
Ser vi till Resultaträkningen och ”Verksamhetens kostnader” kan dessa delas in i externa kostnader
och regioninterna kostnader. Kostnadsökningen för de externa kostnaderna uppgår till 3,7 % medan
de regioninterna uppgår till 5,5 %. Exkluderar vi personalkostnader och kostnader för inhyrd personal, blir kostnadsökningen för de externa kostnaderna 2,1 % medan de regioninterna uppgår till 5,4
%.

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans
Under 2017 beslutade Sjukvårdsnämnd Sund om olika åtgärdspaket omfattande alla divisionerna.
Under hösten kunde konstateras att psykiatrin och primärvården skulle leverera positivt resultat och
ytterligare handlingsplaner var inte aktuella. Dessvärre kvarstod stort underskott inom den somatiska
vården. Detta föranledde en ny handlingsplan kallad BRAVO-listan innehållande 44-punkter som togs
fram under hösten och som presenterades för nämnden i november.
Med de nya åtgärderna i handlingsplanen sjönk kostnadsutvecklingen inom den somatiska divisionen
de sista månaderna under 2017 och detta har även fortsatt under 2018. Åtgärderna kan övergripande delas in i







Organisatoriska förändringar/verksamhetsindelning
Produktionsplanering och processarbete
Samarbete med primärvården
Bemanning inkl. inhyrning från bemanningsföretag
Vårdplatser
Vårdnära åtgärder
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Tillsammans beräknades dessa ge en effekt motsvarande 75 Mkr under 2018. En komplexitet som
uppstått under året är den organisatoriska uppdelning i sjukhus som genomförts. Av denna anledning
har underskotten till viss del ”fått nytt ägande” och därmed bearbetas nu åtgärderna på respektive
sjukhus och nya handlingsplaner processas fram.

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

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.
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Investeringar
Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar
Nya Sjukhusområdet i Helsingborg
Inom projektet för Nya Sjukhusområdet i Helsingborg (NSH) pågår som tidigare en etappvis renovering, av den befintliga huvudbyggnaden. Redan i slutet av 2017 kunde de första avdelningarna Ögon
och Neuro/stroke flytta in i renoverade lokaler. Under 2018 har östra flygel helt färdigställts, liksom
byggnad 01 läkarhuset. Renoveringar inom ramen för lokal pott i samverkan med fastighetsunderhåll
pågår av omklädningsrum. En omfattande evakuering och omdisponering pågår bland omklädningsrum för att förbereda inför ny Servicecentral och anslutning till kommande vårdbyggnad. Arbetet
med att bygga byggnad 23 har påbörjats under hösten 2018.

Nya Sjukhusområdet i Ängelholm
En total renovering av röntgenavdelning har slutförts under 2018. Denna renovering är också kopplad till en ombyggnad för att dubblera kapaciteten av magnetröntgen. De renoverade lokalerna invigdes under oktober. Byggnaderna 08 och 71 har nu slutreglerats.

Operation och sterilverksamhet
För sterilverksamheten i Landskrona finns ett omfattande renoveringsbehov, medel för renovering
och ombyggnad äskades 2017 och 2018. I väntan på regionalt beslut om sterilverksamhet togs denna
investering inte upp till beslut. Behovet kvarstår. Problemet är tillfälligt löst, såtillvida att bodar kommer att etableras under våren 2019, där sterilverksamheten kommer att bedrivas. Dock finns endast
ett tillstånd från kommunen att ha bodarna uppställda under tre år.
Behovet av renovering eller nybyggnation av Operationsavdelningen i Trelleborg kvarstår. OP i Ängelholm har 3 operationssalar som renoverades 2007 vilka bedöms vara i gott skick, medan resterande 3
stora och 4 små salar har ett omfattande behov av renovering.

Psykiatri
Malmö Stad expanderar sin skolverksamhet och därför har Region Skåne sagts upp som hyresgäster
på Agnelundsvägen. Som första åtgärd har Regionfullmäktige i oktober 2017 beslutat om att förhyra
ersättningslokaler till Affektivt centrum i Malmö. Ersättningslokalerna möjliggör att flera, i dag, utspridda verksamheter kan samlokaliseras. Inflyttning i nya lokaler beräknas till april 2019. Kvarstår att
finna en ny lösning 2020 till Rättspsykiatrisk mottagning som idag också finns på Agnelundsvägen.
Vid Regionfullmäktiges möte i december 2018 beslutades om medel för extern förhyrning 2020. I
Eslöv är psykiatrins nuvarande lokaler mycket slitna och det finns omfattande arbetsmiljöproblem.
Slutenvård har avvecklats vilket gör att lokal- och verksamhetseffektivisering kan genomföras när nya
lokaler finns att tillgå, då de två olika mottagningarna kan samlokaliseras. Planering för ersättningslokaler för de psykiatriska mottagningarna i Eslöv har pågått i flera år. Regionfullmäktige beslutade i
december 2018 om medel för extern förhyrning 2019.
Teamet för Krigs- och Tortyrskadade i Malmö har under en längre tid varit trångbodda. Vid Region
fullmäktiges möte i december beslutades om medel för extern förhyrning 2019.

Primärvården
Regionfullmäktige har tagit beslut om att förorda nya byggnation av vårdcentraler Drottninghögs
vårdcentral, (Helsingborg), Vårdcentralen Husensjö (Helsingborg) och Bokskogens vårdcentral (Bara).
Byggnationen kommer att följa beslutad utformningen av vårdcentraler, s.k. konceptvårdcentral.

Lokal pott för bygginvesteringar under 5 mkr 2018
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Skånevård Sunds investeringar inom bygg uppgick till 18 Mkr för 2017. I budgeten för 2018 minskades anslaget till 10 Mkr, under året utökades ramen med 1 Mkr för steril i Landskrona. Fördelat på
division: Helsingborgs lasarett 2,9 Mkr, Lasarettet Landskrona 4 Mkr, Lasarettet Trelleborg 1,1 Mkr,
Primärvård 0,3 Mkr och för Psykiatri 2,7 Mkr. 2 objekt överstiger 1 Mkr. Största enskilda post är 3,6
Mkr som har avsatts för sterilmoduler till lasarettet i Landskrona. Endoskopimottagningen i Helsingborg har fått 1,5 Mkr för ombyggnation.

Utrustningsinvesteringar
Lokal pott för utrustningsinvesteringar har sedan förvaltningen bildades budgeterats till 46 Mkr
per kalenderår. För 2018 utökades budgeten till 50 Mkr, därefter erhöll förvaltningen ytterligare 3
Mkr till sterilverksamheten i Landskrona.
Av de större projekten som ekonomiskt belastat 2018 kan nämnas: överfallslarm/bråklarm till VUP i
Hässleholm till en kostnad om 6,0 Mkr, kyla, ultraljud samt flera större objekt för Diagnostiks verksamhet.

Nya Sjukhusområdet i Helsingborg (NSH)
Sedan projektets uppstart har betalningar för 72,8 Mkr belastat Sunds investeringsbudget för NSH,
varav 34,6 Mkr för utrustning och inredning under 2018.
Under försommaren genomfördes den sista inflyttningen i Östra flygeln. Under våren och sommaren
har Hud, KTC och Biblioteket flyttat in i Läkarhuset. Under våren evakuerades MT och IT verksamheten till Bodar.
Utrustningsnivån för hela projektet bedöms till ca 970 Mkr, varav 124,3 Mkr fram tills nu är beslutade
av Regionstyrelsen. Under februari 2019 räknar vi med att ha en ny prognos för NSH projektet, detta
efter det att förutsättningarna för kalkylen förändrats.

Riktande investeringsmedel för verksamhet inom Diagnostik
Diagnostik i Ängelholm flyttade under hösten in i renoverade lokaler. I samband med renoveringen
har en MR-utrustning och två DT-utrustningar installerats 2018. Under 2017 installerades en MR-utrustning. Totalt har det under 2017 och 2018 investerats för 43 Mkr i ovannämnda utrustningar samt
5,4 Mkr övrig utrustning. Budgetmedel på 20 Mkr finns avsatta för utbyte av CT-utrustningar i
Helsingborg och Landskrona. Driftsättning beräknas i Helsingborg till mars, utrustningen till Landskrona kommer att beställas så snar man vet när ombyggnaden sker.

Riktade investeringsmedel för psykiatri
För utrustningar till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har avsatts 45 Mkr i investeringsbudget.
Lokalerna är i drift sedan hösten 2016, därefter har viss utrustning kompletterats. Totalkostnaden för
Rättspsykiatrin i Trelleborg uppgår till 38 Mkr när projektet nu avslutas.
Affektivt Centrum, Södervärn. I budgeten för 2018 har Vuxenpsykiatrin i Malmö beviljats 8 Mkr för
utrustningsinvesteringar, kopplade till de externt förhyrda lokalerna vid Södervärn i Malmö. Affektivt
Centrum är en del av vuxenpsykiatrins öppenvård, vid Agneslundsvägen i Malmö. Beräknad inflyttning blir våren 2019.
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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.
Länk till dokument avseende Region Skånes uppföljning och rapportering av intern kontroll

Rapporteringen ska kompletteras med en skriftlig sammanfattning och innehålla en kort beskrivning
av den interna kontrollen och eventuella avvikelser och åtgärder utifrån följande frågor:
Kontrollmiljö

Ekonomiska ansvar och befogenheter ingår i internkontrollplanen. Som exempel arbetar förvaltningen aktivt för att intern kontroll skall byggas in de vanliga ekonomiska rutinerna, det skall vara
svårt att göra fel. Ekonomisystemet utvecklas hela tiden för att det skall finnas automatiska kontroller. Inom ekonomiområdet är det historiskt så att kontroller genomförts regelbundet och därmed är
förståelsen för kontrollarbete stort. Exempel på ytterligare kontrollmiljöer är inom områdena patientsäkerhet och miljö där upparbetade rutiner för kontroller förekommer. Liksom tidigare år ligger
en stor del av de administrativa kontrollerna inom ekonomiområdet på GSF.
Riskbedömning

När olika problem uppstår så görs en koppling till intern kontroll, problemställningen analyseras som
eventuellt leder till genomgång av risk- och väsentlighetsbedömning. En del av dessa frågeställningar
har tagits med i bl. a. överläggningar med GSF som i sin tur tagit med dem i olika kontrollplaner. Vid
införandet av nya verktyg ex ny beställningsportal så är ”risk” ett begrepp som diskuteras väldigt konkret i samband med införandet. Att ha många användare ökar risken, samtidigt minskar risken när de
personer som har kompetens kring varan eller tjänsten hanterar beställningarna. I samband med införande av nya rutiner, ex e-handel, förs diskussioner på olika nivåer om hur rutiner skall fastställas
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för att bli så säkra som möjligt. Förvaltningschefen för Skånevård Sund har under våren fastställt ett
standardupplägg av sak- och beslutsattestanter för att få en så stor effekt som möjligt i attestprocessen.
Kontrollaktiviteter

I vården genomförs regelbundet kontroller för att bl. a. följa program i syfte att t.ex. för att uppnå
patientsäkerhet. Ambitionen har varit att införa nya arbetssätt, i detta fall genom breddinföra invånartjänster. I primärvården och psykiatrin har verksamheten etablerat ett systematiskt arbetssätt
och ökat nyttjandet av tjänsterna. Inom specialiserad sjukhusvård har utveckling skett sporadiskt och
inte fått spridning i det utsträckning som tänkt.
I samband med upphandling av ny läkemedelsförsörjning har attesthanteringen avseende ekonomiska transaktioner granskats. Trots en omfattande förändring med många nya attestanter som följd
har inga avvikelser från upprättade rutiner kunnat konstateras.
Samarbetet mellan ekonomi och HR har ökat under året, bl. a. har ett gemensamt arbete utförts
kring utbetalning av antal semesterdagar >40 sparade samt analyser av sent inlämnade jourer/semestrar/reseräkningar. Dessa analyser leder till förbättrade rutiner, bättre kvalitet i siffror båda vad
gäller ekonomiskt utfall och antalet arbetade resurser. Dessa i sin tur är grunden för mer korrekta
nyckeltal och förbättrar därmed möjligheten till styrning.
Representation och upplägg av beslutsattestanter i HR-fönstret. Representation har en väldigt liten
ekonomisk påverkan på vår verksamhet men är kopplad till tydlig skattelagstiftning och därmed kräver den en extra kontroll insats. Tyvärr kan vi konstatera att det som gjorts inte har fungerat fullt ut,
arbetet fortsätter. Upplägg av beslutsattestanter i HR-fönstret utan korrekt dokumentation har konstaterats i 25 procent av stickproven.
Kostnaden för personalskulder ökar över tid – ett arbete har startats i samarbete mellan HR-specialister och ekonomer med att säkerställa rutiner för hur exempelvis semestern registreras och hanteras. Ledigheter är viktiga för att personalen skall må bra och vara effektiva och för att Regionen skall
vara en god arbetsgivare. Detta hänger i förlängningen ihop med sjuktal och attraktiv arbetsplats.
Följsamhet till av Region Skåne tecknade avtal har en utvecklingsgrupp inom ekonomienheten jobbat
med i samarbete med representanter från koncerninköp. Bl. a. har förts ut information om användandet av digitala beställningar av resor via avtalad leverantörs reseportal. Genom användning av
denna får verksamheten bättre priser samt möjlighet att själva enkelt välja lämpliga resor och hotell
och som en följd kan antalet insända reseräkningar minskas, kostnaderna reduceras och avtalsföljsamheten höjs. Avtalsföljsamhet – kontroll görs stickprovsmässigt inom olika områden (kontorsmaterial och resor).
Anställdas egna bolag har kontrollerats. Ett fall misstänktes men kunde efter utredning avskrivas, utredningen ledde till ökad medvetenhet samt till skärpta regelverk när det gäller anlitande av föreläsare.
Info/Kommunikation

Resultatet av olika kontrollmoment kommuniceras, via ledningsgrupper, arbetsgrupper och i en del
fall även på individnivå. Ett exempel; Avtalsföljsamhet får man bl. a. genom att alla inköp sker via
Marknadsplats/beställningsportal en utbildningsinsats har skett under våren på olika sätt bl. a. för
beställare. Ju tryggare man blir i systemen ju enklare blir det att beställa den vägen och därmed med
minskar risken för avtalsbrott.
Uppföljning/utvärdering

Kontroller är genomförda i enlighet med planen. Gemensam service funktion (GSF) upprättar årligen
en rapport som avser genomförda kontroller och eventuella avvikelser. Rapporten används bl.a. som
stöd för utveckling/uppdatering av rutiner.
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