
Månadssammandrag: Januari - Maj  2021
Hälso- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)

Andel väntande till besök inom 90 dagar Andel väntande till operationer/åtgärder inom 90 dagar

Vård i rimlig tid - väntande till besök och operation/åtgärd forts

Besök: Förbättrat läge jämfört med maj 2020 men försämrat mot 

föregående månad.

Andelen väntande inom 90 dagar till besök är 79% för maj 2021 (72,8% maj-

20, 78,9% okt-20, 78,2% dec-20 och 77,7% mars-21 ). Totalt antal väntande 

är 57 489 jmf med 47 739 maj-20 (+20%). Antal väntande >90 dagar, inkl 

BUP, är 12 095 (minskning med 6,9% jmf samma period 2020).

Tillgängligheten till BUP inom 30 dagar har försämrats jmf både med 

föregående månad och samma månad 2020. Tillgängligheten inom 30 

dagar är 60,5% (77,3% maj-20) exkl patientvald väntan och totala antalet 

väntade är 1 066 patienter. 

Operation/åtgärd: Förbättrat läge jmf med föregående månad och även 

mot maj 2020.

Andelen väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd är 51,2% (48,2% 

maj -20, 57,7% okt -20, 54,1% dec -20 och 46% mars-21). Totalt antal 

väntande är 22 743 (+26,4% jmf maj -20). Antal väntande >90 dagar är 

11 099 (+16,1% jmf samma period föregående år). Vårdutbudsgrupper 

med flest antal patienter som väntat mer än 90 dagar för 

operation/åtgärd är:

Ortopedi (2 642 patienter), ÖNH (1 775) och kirurgi (1 513 patienter).

Återbesök: 64,6% av de genomförda återbesöken var inom måldatum jmf 

med 67,7% samma månad 2020. Andelen genomförda återbesök inom 

medicinskt måldatum är högre än månaden innan, 64,6% jmf 61,5% apr -

21. Antalet genomförda återbesök är fler än apr -21 (37 524 maj -21 jmf 

med 36 289 apr -21)

Samordning: Under jan-maj 2021 har 17 523 patienter hänvisats för 

samordning (974 patienter inom BUP/VUP) och utav dessa så har 8 880 

patienter samordnats via VG-avtal. Det är en ökning med 217 patienter 

(2,5%) jmf med samma period 2020. Samordning till VG-avtal av andra 

regioner är inte medtagna i materialet. From 2020 så registreras det för 

VG-avtal när Region Skåne använder annan regions vårdgarantiavtal.

Vårdutbud med flest antal patienter som väntat mer än 90 dagar för besök 

är: Ögonsjukvård (2315 patienter), allmän kirurgi (2550 patienter) och 

ortopedi (973 patienter).

Produktion Somatik, Inkl vårdval, ASiH/palliativ vård, Primärvård och Psykiatri

Diagrammet ovan illustrerar den procentuella förändringen jämfört med samma period föregående år. Det är inte lika markant skillnad mot 2020 efter maj 

som efter första kvartalet, då det nu mer jämförs pandemimånader mot pandemimånader.

Det är en ökning av besök till inom öppenvård, läkarbesök är fortfarande färre medans besök till annan vårdgivare har ökat. 

Antalet besök inom primärvården har minskat medans antalet individer inom ASIH/Palliativ är på ungefär samma nivåer som 2020.

En stor nergång i slutenvården syns också och framförallt psykiatrin har haft färre individer under vård.                    

Besök för vaccinationer är inte inkluderade, det har för perioden varit 189 000 vaccinationsbesök.
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Månadssammandrag: Januari - Maj  2021
Hälso- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)

Resultat Hälso- och sjukvården totalt (mkr) Resultatutveckling Hälso- och sjukvården totalt (mkr)

Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvården blev -169,8 mkr vilket är 114,4 mkr bättre jämfört med den periodiserade budgeten och 380 mkr 

bättre än samma period föregående år. En helårsbedömning (prognos) av utfallet för 2021 ger ett negativt resultat på 1 152,3 mkr vilket är 1 189,8 mkr 

sämre än budget. Periodens resultat för HSN uppgår till 147,7 mkr vilket är bättre än både budget och samma period föregående år. 

Köpt vård: Vårdval: Kostnaderna för Hälsovalet överskrider beslutade budgetmedel med 170 mkr. Rörliga ersättningar till Vårdcentraler ligger över budget 

varav ersättningar för medicinsk service och hembesök står för största delen. Mödrahälsovården beräknas ha lägre kostnader under andra halvåret då 

självtester för cellprov införs brett. Vårdvalet för Psykoterapi överskrider också budget ligger på nivå med föregående år. 

Köpt vård: Andra regioner: Köpt vård från andra regioner ökar något tom maj månad med 14 mkr jämfört med 2020. Ökningarna för nätdoktorer och 

neuropsykiatriska undersökningar som var under förra året ser ut att ligga på en fortsatt hög nivå. 

Köpt vård: Övrigt: Köpt vård från LOU-avtal ökar något med 4 mkr jämfört med föregående år som var lågt pga av att mycket vård blev inställd inledningsvis 

pga covid-19. Köpt primärvård ökar med 18 mkr jämfört med samma period föregående år. Största förändringen ser man för läkarbilarna som ökar med 11 

mkr. 

VG-avtal: Vårdgarantiavtalen ökar på kostnadssidan med 34 mkr jämfört med 2020 pga av ett ökat behov vård då utbudet varit lägre inom det ordinarie 

utbudet under pandemin. From med 2021 kommer sjukhusstyrelserna att bära kostnader för samordningspatienter samt att andra regioner har kraftigt 

ökat användningen av vårdgarantiavtalen vilket ger en ökning på intäktssidan. Nettoutfallet är 92 mkr tom maj vilket är en minskning med 36 mkr. 

Ambulans: Ökar något jämfört med 2020 med 1,5 mkr. Ett nytt avtal för distrikt 2 har startat 1 maj som har en högre ersättningar än tidigare avtal samt att 

IVPA och SOS Alarm ökar jämfört med föregående år. Utfallet ligger 4 mkr över budget.

EU-vården överskrider budget men ser även ut att ha ökat jämfört med föregående år. Posten är påverkad i stort av pandemin så överskridandet är troligen 

en effekt av fördröjning av fakturering från försäkringskassan.  

Läkemedel: Den minskade produktionen ger en viss effekt på läkemedelskostnaderna men de stora kostnadsdrivande läkemedlen reagerar inte på 

produktionsändringar inom vården då det är läkemedel för framför allt kroniska sjukdomar men även tex cancerbehandlingar.

Övrigt: Hälso- och sjukvårdsnämnden erhöll en tilläggsbudget om 534 mkr av regionfullmäktige i november månad 2020 för åtgärder inom den uppskjutna 

vården till följd av pandemin. Hittills har nämnden fattat beslut om utökade uppdrag samt upphandlingar med finansiering från dessa medel för 354 mkr. 

Utfallet per maj är dock lägre eftersom det kommer att ta tid innan besluten får någon ekonomisk effekt. 

Prognos: Bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ha ett överskott på 100 mkr vid utgången av 2021 dock med stora skillnader för en 

del budgetområden. De ökade kostnaderna för köp från andra regioner samt kostnadsutvecklingen för hälsovalet samt vårdvalet för psykoterapi 

kompenseras dock med att det är troligt att de ekonomiska konsekvenserna av de två stora paketen för att stimulera tillgängligheten inte hinner slå igenom 

Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - Maj Helår 2021 Budgetavv helår

Utfall Budget diff. Budget Prognos Mkr

Övr Sjukhusstyrelser o nämnder HS -317,5 -281,6 -35,9 37,5 -1 252,3 -1 289,8 

Regionbidrag 6 986,7 6 986,7 0,0 16 768,0 16 768,0 0,0

Hälsoval -2 560,8 -2 390,4 -170,4 -5 736,5 -5 830,4 -93,9 

Vårdval Psykoterapi -77,5 -54,9 -22,7 -131,7 -171,7 -40,0 

Specialistvårdval (sjukvård) -292,4 -317,9 25,5 -762,9 -732,0 30,9

Köpt vård (Andra regioner) -292,2 -185,1 -107,1 -444,2 -696,1 -251,9 

EU vård -35,7 -22,0 -13,6 -52,9 -82,9 -30,0 

Extern regi (LoU mm) -797,3 -778,5 -18,8 -1 867,0 -1 842,4 24,6

Asyl 16,5 0,0 16,5 0,0 13,5 13,5

Tandvård inkl vårdval -396,6 -390,9 -5,7 -938,2 -938,2 0,0

Läkemedel -1 764,1 -1 909,5 145,4 -4 582,8 -4 579,9 2,9

AT/ST -304,6 -298,3 -6,3 -715,8 -730,8 -15,0 

Omkostnader nya sjukhusomr -12,9 -20,42 7,5 -49,00 -49,0 0,0

Incitament-, utv-, innovationspaket -14,9 -89,58 74,7 -215,00 -93,0 122,0

Tillgänglighetsmedel normalisering -50,2 -223,92 173,7 -534,00 -227,2 306,8

FoU -126,9 -124,67 -2,2 -299,20 -299,2 0,0

Övrigt HSN -129,4 -183,2 53,8 -438,8 -408,7 30,1

Hälso- och sjukvårdsn tot 147,7 -2,6 150,2 0,0 100,0 100,0

Hälso- och sjukvård totalt -169,8 -284,2 114,4 37,5 -1 152,3 -1 189,8 

-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utfall 20 HSN Utfall 21 HSN

Utfall 20 Förv eg regi Utfall 21 Förv eg regi

Utfall 20 HoS tot Utfall 21 HoS tot


