
Månadsuppföljning jan-maj 2021 
3121 Sjukhusstyrelse Kristianstad 

 
 

 

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Tillgänglighet - andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar - återbesök 

 

 

Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70% 

Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till besök 

 

Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd 
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Region Skåne  

 

Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr  

 

 

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 
100 disponibla vårdplatser 

Produktion (avvikelse jämfört med föregående 
år, antal och procent) 

  

 

Mål: överbeläggning ≤1/100 vpl, utlokaliserade patienter ≤0,5/100 vpl Mål: xxx 

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 
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Region Skåne  

 

Mål: Antal anställda ej fler än budget  

Inhyrd bemanning i relation till personalkostn Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 

 

I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen 

(grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder. 

 

 

 

Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total 
personalkostnad 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent 

 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget 
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Region Skåne  

 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Tillgänglighet  
 

Tillgängligheten till besök är nu efter maj bättre jämfört med maj 2020, antal väntande mer än 90 dagar sjunker 

månad för månad. Remissinflödet ökar och väntelistan lite större i antal, har ökat ungefär 350 patienter jämfört maj 

föregående år. Från urologi och ÖNH en kontinuerlig samordning till privat vårdgivare. Samordning även från 

vårdval avseende ögon. 

 

Tillgängligheten till operation är mer påverkad av pandemin men tillgänglighetskurvan pekar senaste månaderna 

uppåt. Antal väntande mer än vårdgarantins 90 dagar minskar och nuddar nu samma antal som maj 2020 –  

drygt 600 patienter. Under april och maj har det gjorts 238 ögonoperationer och nu endast 24 väntande mer än 90 

dagar. När remissinflödet ökar så ökar också operationsanmälningar och väntelistan i antal något större än maj 2020. 

En del patienter har samordnats till annan vårdgivare, men patienter väljer också att stå kvar på väntelistan. 

Hälso- och sjukvården ska göra en analys över tillgänglighet. 

Beskriv vilka åtgärder/aktiviteter som görs inom dessa områden. 

För att klara tillgänglighet har vi: 

Akuta åtgärder: 

Timanställningar 

Kvällsmottagningar 

Lördagsoperationer 

Extraersättningspass på kväll och helg 

All subakut öppenvårdsortopedi går i Hässleholm fr o m v 26 

 

Åtgärder på sikt: 

Kontakter med operationspersonal från Island 

Skapa ett resursteam för COp. CSK och Hässleholm 

Lördagsoperationer 

Utveckla dagkirurgin ytterligare 

Skapa ett kösatsningssamarbete 

Investera i ventilation på Ögon op, så att även ÖNH-op kan ske där, 

Investera i elektrisk dermatom av samma anledning 
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Region Skåne  

 

För sjukhusstyrelserna ska uppföljningen innehålla analyser kring orsaker 

vid icke uppnådd tillgänglighet på 95 %: 

 

Bakgrund: Vi har arbetat under extraordinära förhållanden i 1,5 år där vi inledningsvis saknade läkemedel, material 

och skyddsmateriel. Många medarbetare har arbetat med andra arbetsuppgifter än ordinarie. Många medarbetare har 

träffat många svårt sjuka, moribundna och avlidna patienter. Många medarbetare har arbetat mer än de orkat och 

många har behov av rekreation. Många är hemma och riskerar långtids sjukskrivning. Några har slutat. 

CSK har god eller förbättrad tillgänglighet till de verksamheter som kunnat arbeta under hyggligt normala former. 

Där vi har sämre tillgänglighet än 95 % har detta inte varit möjligt. 

 

Produktion januari-april 
Öppenvård 

En total ökning av öppenvårdsproduktionen med 8,7 procent jmf 2020, varav ökningen sker under mars-april. Fysiska 

besök har fortsatt påverkats av att patienter har av- och ombokat besök på grund av symptom/oro/rädsla, men i 

mindre utsträckning än tidigare. Under våren har stundtals även elektiv vård tvingats prioriteras ner, vilket påverkat 

såväl öppen- som slutenvården. Sjukhuset har dragit ner på mottagningsverksamhet då personal varit behjälplig att 

bemanna IVA och vårdavdelningar som varit allokerade till Covid-19 vård.  

 

Under mars och april ses en ökad produktion, både i jämförelse med fg år och fg månader (jan-feb), ökningen inom 

öppenvården sker inom samtliga vårdgivarkategorier. För att bättre klara tillgängligheten har planerade fysiska 

vårdkontakter omvandlats till distanskontakter, men i april syns en minskning av antalet distanskontakter till förmån 

av att fysiska besök ökat jmf 2020.  

 

Vi ser fortsatt ett ändrat beteendemönster hos patienter som söker vård via akutmottagningen, där inflödet av patienter 

minskat. Även om patientflödet minskat under pandemin så har belastningen varit hög på grund av att de patienter 

som kommer till akuten är svårt sjuka. Det syns på att antalet larm har ökat och det syns även på 

inläggningsprocenten som stigit till 32 procent t.o.m. april mot 29 procent fg år samma period. Trots en hög 

belastning är tillgängligheten god – vi har bäst tillgänglighet enligt de nationella målen jämfört med de andra stora 

akutmottagningarna i Skåne.  

VO Öron Näsa Hals har i uppdrag att bedriva personalprovtagningsverksamhet. Under pandemin, med start 20-04-27, 

har närmare 13 300 genomförda besök/kontakter gjorts, detta är besök som inte inkluderas i produktionssiffrorna för 

besök vid uppföljningen. Detta uppdrag har krävt resursomfördelning internt inom verksamheten vilket haft stor 

påverkan på genomförande och tillgänglighet av ordinarie verksamhet. 

Vårdcentralen har ändrat öppettider och från april har de börjat ha öppet på kvällstid, måndag-fredag fram till kl. 19. 

För att se om det får effekt på sjukhusets triagebesök kommer detta följas upp, det är dock för tidigt att dra några 

slutsatser om en eventuell påverkan i dagsläget.  

 
Slutenvård 
Precis som inom öppenvården syns en ökad produktion inom slutenvården senaste månaderna i jämförelse med 2020. 

För perioden jan-apr har dock antalet vårdtillfällen minskat med -1,9 procent, där minskningen främst sker i jan-feb. 

Antal vårddagar har dock ökat jmf fg år, vilket också resulterar i en ökad medelvårdtid. Minskat antal vårdtillfällen 

har orsakats av att vårdavdelningarna varit allokerade Covid-vård. På plan 6 har vårdplatser för Covid-vård upprättats. 

Under årets två första månader ökade antalet bekräftade fall av Covid-19, vilket senare månader har minskat. Det 

kvarstår dock att belastningen på akutsjukvården varit hög och där planerad verksamhet till viss del har åsidosatts.  

 

Medelvårdtiden har ökat till följd av att en stor andel av patienterna har varit allvarligt sjuka. Många av patienterna på 

vårdavdelningarna har krävts nära tillsyn med övervakning av vitala parametrar och behandling av syrgas, inte sällan 

genom högflödesbehandling med Airvo-2. Detta har påverkat slutenvårdproduktionen och undanträngningseffekterna 

har varit stora. Samtidigt arbetar verksamheterna aktivt med att försöka återgå till ”normal” produktion. Inom VO 

Planerade Operationer har extra kösatsningar gjorts under ett antal lördagar under feb-maj i avseende att korta körerna 

på operationer av bråck och gallor.  
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Region Skåne  

 

 

Trots en tyngre Covid-påverkan under mar-apr 2021 jmf 2020 så har produktionen ökat. Vilket tyder på att vi har en 

bättre rustad organisation än förra året för att bemöta behovet av Covid-vård, där vi under året skaffat oss mer 

kunskap och förbättrat våra processer internt. 

 

 

Ekonomi   

Utfallet för sjukhuset är – 89 mkr jämfört med budget varav 62 mkr är Covid-19 kodat.  

Av dessa kodade Covid-19 kostnader står personalkostnaderna för merparten 47 mkr. 

Intäkterna + 17 mkr varav ersättning för sjuklöner står för 3,3 mkr. Andra poster utöver budget är exempelvis 

ersättning från HSN för cancermedel och mödra- och förlossningsvård, ökad försäljning diagnostik, ersättning för 

vaccinationskostnader och asylsökande.  

Kostnader utöver budget finns främst inom personal på totalt 64 mkr varav 47 mkr är covid-19 kodade.  För övriga 

omkostnader överstiger kostnaden budget med 42 mkr för exempelvis material och tjänster, covid-19 relaterade 

kostnader samt ej budgeterade kostnader. 

Bruttokostnadsutveckling  

 

 

 

Kostnadsutvecklingen ökar med +7,4 procent och när det justerats för Covid-19 merkostnader hamnar den på 4,1 

procent.  

Kostnader för inhyrd personal fortsätter att minska jmf med 2020 och har halverats till 8,7 mkr varav 2,9 mkr är 

Covid-19 kodat. Klarar målet att ej överstiga 1,5 procent av personalkostnaden.  

De fastslagna ekonomiska förutsättningarna för 2021 innebär en tuff ekonomisk situation för sjukhuset vilket inte 

underlättas av den pågående pandemin. Så trots hårt arbete med handlingsplaner och stor kostnadsmedvetenhet 

kommer sjukhuset inte att klara en ekonomi i balans under 2021. 

Prognos – 192,5 mkr  

Prognosen bygger på verksamheternas prognoser inkl. deras bedömning av Covid-19 kostnader, sedvanliga 

motpartsjusteringar mellan förvaltningarna samt sjukhusövergripande bedömningar. 

I prognosen ingår beräknade Covid-19 kostnader tom augusti 75 mkr så prognosen hamnar på -117 mkr exkl. 

pandemikostnader. Beräknad bruttokostnadsökning utifrån prognosen är på 4,1procent och ökningen beror ffa på 

ökade personalkostnader. Om covid-19 relaterade kostnader tas bort hamnar bruttokostnadsökningen på 1,3 procent.  

Antaganden för prognosen 

I prognosen har eventuellt statsbidrag för att täcka merkostnader för Covid-19 inte tagits med. Dock har intäkt för 
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sjuklöner för januari-juni beaktats, där utfallet beräknats till 3,7mkr samt ersättning för vaccinationskostnader  

med 2 mkr.  

Prognosen bygger på att verksamheten ökar produktion och att inflöde av Covid-19 patienter stabiliseras och minskar 

jämfört med januari-maj. I intäktsprognosen ingår att de beslut som tagits av HSN angående utökade uppdrag nås till 

stor del men om patienter med Covid-19 ökar igen under hösten kan detta påverka utfallet.  

I prognosen ingår sommarkostnader för en ”normal sommar” samt att kostnader för inhyrd personal fortsätter på en 

låg nivå. I förutsättningarna ingår också att verksamheternas handlingsplaner når full effekt.  

Åtgärder som vidtagits är framtagandet av handlingsplaner för varje verksamhetsområde, månatlig uppföljning av 

verksamheternas resultat och nyckel-och måltal samt ytterligare åtgärder vid avvikelser. Handlingsplan på 

sjukhusövergripande åtgärder har tagits fram, där både kort- och långsiktiga åtgärder finns med.  

 

Covid-19 kostnader  

Utfall av kodade Covid-19 kostnader tom maj är 65,2 mkr varav 47 mkr avser personalkostnader.  

Personalkostnader beror främst på ökade kostnader för övertid, timanställda, jour/beredskap, OB ersättning mm. Det 

är främst verksamhetsområdena Anopiva, Akuten, Kirurgi, Infektion, Medicin, Barn samt OB/Gyn som har de högsta 

personalmerkostnaderna avseende Covid. 

Ökade omkostnader är främst lokal- och fastighetsrelaterade kostnader, skånelager, inhyrd personal, skyddsmaterial 

och larm/bevakningstjänster.   

 

Personal  

Antalet AOH använda har ökat med 108 p.g.a. nya uppdrag exempelvis utökad IVA plats, akutläkarsatsning, utökat 

endoskopiuppdrag men även nytt arbetstidsavtal, tillsatta vakanser och att inhyrd personal ersatts med egen personal. 

De yrkeskategorier som ökat mest är sjuksköterskor och undersköterskor. Utöver detta beror utökningen av AOH 

använda ffa på Covid-19(ca 40 AOH) som exempelvis att semester inte kunde ges i normal omfattning, utökad 

övertidsarbete, ökat antal timanställda mm.   

Covid-19 påverkan 

Pandemin har fortsatt påverka alla verksamheter i stor omfattning. Hög belastning vad gäller antalet Covid-IVA 

patienter med en extra öppen kohort IVA enhet. Kohorten har krävt att vi behövt omfördela medarbetarna inom 

verksamhetsområdet för att klara av bemanningen, viss hjälp har erhållits från andra verksamhetsområden inom 

förvaltningen och även någon medarbetare från annan förvaltning. Många patienter på vårdavdelningarna har krävt 

extra tillsyn med övervakning av vitala parametrar och behandling med syrgas kopplat till covid-19. Patienter som har 

sökt vård via akuterna är sjukare och har krävt extra resurser.  

Sammantaget har detta genererat en tuff start på året med ett ansträngt bemanningsläge som orsakat övertid, vikarier 

och timanställningar. Dessutom har enhetschefer haft beredskap på helger, chefsstöd har varit inne och arbetat på 

helgerna för att hinna med förändringar i schemaplanering och även planering av personalvaccinering Covid-19 har 

medfört helgarbete.  
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Sammanfattning 

Tillgängligheten har påverkats negativt av den pågående pandemin så även ekonomin. 

Tillgängligheten till besök är nu efter maj bättre jämfört med maj 2021, antal väntande mer än 90 dagar sjunker 

månad för månad. Tillgängligheten till operation är mer påverkad av pandemin men tillgänglighetskurvan pekar 

senaste månaderna uppåt. 

Det ekonomiska utfallet påverkas kraftigt av de merkostnader som pandemin för med sig och beräknas kosta 75 mkr 

tom augusti. Den höga kostnadsutvecklingen påverkas kraftigt av de merkostnader som pandemin orsakar och 

kostnadsökningen prognostiseras att vid årets slut hamna totalt på cirka 4 procent. 

Totalt har öppenvårdsproduktionen med ökat 8,7% jmf 2020, varav ökningen sker under mars-april. Precis som inom 

öppenvården syns en ökad produktion inom slutenvården senaste månaderna i jämförelse med 2020. 

 

Vårt fokus är fortfarande att tillsammans klara av den uppkomna situationen på ett bra och effektivt sätt för att kunna 

ge en bra vård till alla våra patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


