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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 >72% 

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 

 

 



    3 (11) 

 

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 



    4 (11) 

 

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 oktober likvärdig med fjolårets. Andelen inom 90 dagar är 82,3 procent jämfört 

med 82,0 procent. Antalet väntande över 90 dagar är 4553 jämfört med 4220. Remissinflödet ökar (+ 14 procent) 

vilket förklarar att väntelistan är lite högre i antal.  

Tillgängligheten till operation är fortsatt påverkad av pandemi men tillgänglighetskurvan pekar nu åter uppåt. Antal 

väntande mer än vårdgarantins 90 dagar har ökat från 1411 till 1687. Dock har vi en positiv trend från toppnoteringen 

i augusti och ett något lite bättre rekryteringsläge så vi ser framtiden an med en något lite mer positivt. En del 

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

samordnade patienter från CSK är 1260 och till CSK är 1156 samordnade, dvs vi skickar något fler ifrån oss än vi tar 

emot. 

För att klara tillgänglighet har vi: 

Akuta åtgärder: 

Timanställningar 

Kvällsmottagningar 

Lördagsoperationer 

Hyrpersonal 

Extraersättningspass på kväll, helg och vardagar 

Teamutveckling på centraloperation 

 

Åtgärder på sikt: 

Skapa ett resursteam för Centraloperation. CSK och Hässleholm 

Lördagsoperationer 

Utveckla dagkirurgin ytterligare, förbättring av operationsmiljö på gynmottagningen pågår. 

Fortsätta samarbeta kring patientgrupper och ett digitalt produktionsplaneringsverktyg ska upphandlas regionalt. 

Kapacitetsinventering pågår 

Rekrytering 

Utbildningssal 

Produktionssal 

Elektrisk dermatom 
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Region Skåne  

 

Vilka tre vårdutbud, med väntande >180 dagar, prognostiserar ni har störst utmaning att nå tillgänglighet 

inom 90 dagar? 

Vilka är faktorerna som bedöms utgöra svårigheterna att nå tillgänglighet inom 90 dagar för dessa 

vårdutbud? 

Första besök 

• Ögonsjukvård (424 väntande >90 dagar varav 93 >180 dagar) 

o Samordning sker men inte kontinuerligt, det finns kapacitet hos andra vårdvalsenheter men många 

ögonpatienter som inte vill samordnas till annan vårdgivare. Ögon har länge haft många långväntare, 

men senaste månaderna har antalet minskat men ändå drygt 100 fler än oktober 2020. 

Mottagningskapacitet motsvarar inte behovet 

• Öron-näsa-halssjukvård (159 väntande >90 dagar varav 11 >180 dagar) 

o Samordning sker i liten skala, många ÖNH-patienter som inte vill samordnas till annan vårdgivare. 

Långväntarna har senaste månaderna minskat i antal och jämfört med oktober 2020 mer än halverats. 

• Urologi (76 väntande >90 dagar varav 12 >180 dagar) 

o Sedan länge kontinuerlig samordning, senaste månaderna ingen förändring av antal långväntare och 

betydligt fler än hösten 2020. 

 

Operation/åtgärd 

• Vårdutbudsgrupp kirurgi (241 väntande >90 dagar varav 140 >180 dagar) 

o De patienter som vill (drygt en tredjedel av väntande >180 dagar har avböjt samordning) och det 

finns vårdgivare till samordnas 

• Vårdutbudsgrupp gynekologi (230 väntande >90 dagar varav 168 >180 dagar).  

o Många lågt prioriterade operationer som är långväntare. De patienter som vill och kan: samordnas till 

annan vårdgivare (sluten vård) 

• Vårdutbudsgrupp ÖNH (200 väntande >90 dagar varav 126 >1800 dagar) 

o Många lågt prioriterade operationer som är långväntare. Några patienter har samordnats till andra 

sjukhus i RS och fler på gång 

 

Produktion januari-september 
    
Öppenvård 
En total ökning av öppenvårdsproduktionen (BESA och läkarbesök) med 17,8 procent jmf 2020, varav ökningen sker 

under mars-sep. Antal registrerade vaccinationer uppgår till 24 516 år 2021. Av- och ombokningar på grund av 

symptom/oro/rädsla har minskat och ses i mindre utsträckning än tidigare. Under jan-feb tvingades den elektiva 

vården stundtals prioriteras ner, vilket påverkat såväl öppen-som slutenvården. Sjukhuset drog ner på 

mottagningsverksamhet då personal var behjälplig att bemanna IVA och vårdavdelningar som var allokerade till 

Covid-19 vård.  

Under mars-sep ser vi en ökad produktion inom öppenvården, både i jämförelse med föregående år och år 2019. 

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

planerade fysiska vårdkontakter under pandemin omvandlats till distanskontakter, men en minskning av antalet 

distanskontakter till förmån av att fysiska besök ses nu återigen öka jmf 2020. Återgången mot fysiska besök är tydlig 

efter framförallt juni månad. 

Akutmottagningen har varit och är fortfarande påverkad av Covid-19. På grund av Covid har patientflödet delats upp i 

en misstänkt infekterad del och en icke misstänkt infekterad del. Antalet patienter minskade under den intensiva 

Covid-perioden men belastningen var hög på grund av att de patienter som kom till akuten var väldigt sjuka. Även 

antalet larm ökade. Under sommaren har patientflödet ökat och är nu nästan uppe i 2019 års flöde. Antalet besök har 

ökat i år och är 5 procent mer än 2020 med 1615 fler patienter och ökningen ses både bland de patienter som går hem 

och de som läggs in. Vi har 10 procent färre patienter än 2019, -3491, men ser att skillnaden mellan åren minskar var 

månad. 
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Region Skåne  

 

Under våren upprättades även en vaccinationsenhet där bland annat vård och omsorgspersonal i Bromölla, Östra 

Göinge och Kristianstad kommun vaccinerades. Totalt har 16 076 antal vaccineringar genomförts på 

personalvaccinationsenheten Kristianstad år 2021, varav 7 835 är unika individer.  

 

Slutenvård 
Produktionsökning inom slutenvården jmf 2020 syns främst efter mars månad. Såväl vårdtillfällen som vårddagar har 

ökat jmf 2020, dock har antal vårddagar ökat i större utsträckning. Vilket också ses genom en ökad medelvårdtid jmf 

2020. Den genomsnittlig medelvårdtid jan-sep år 2021 är 4,1 dagar medan samma period fg år var 3,8 dagar. 

Medelvårdtiden var som högst i början av året till följd av att många av patienterna på vårdavdelningarna krävde nära 

tillsyn med övervakning av vitala parametrar och behandling av syrgas, inte sällan genom högflödesbehandling med 

Airvo-2. 

 

Operationskapaciteten har generellt påverkats från två håll, dels den postoperativa kapaciteten, dels tillgången på 

vårdplatser. Under våren har den postoperativa avdelningen använts som Covid-IVA, som fysiskt befunnit sig på den 

postoperativa avdelningen. Under sommaren återgick intensivvårdsavdelningen till normala rutiner. Verksamheterna 

arbetar aktivt med återgång till ”normal” produktion. I somras hade vi ett högre patientinflöde än ”normalt” 

och även fler multisjuka patienter. Detta resulterade i en hög beläggningsgrad under sommaren, särskilt 

inom VO Medicin. Verksamheterna arbetar aktivt med olika typer av satsningar för att förbättra 

tillgängligheten. Inom verksamhetsområde planerade operationer har extra kösatsningar gjorts under ett flertal 

lördagar, för att minska köer till operationer av bråck och gallor.  

 

Analys av förändringar av produktion samt produktivitet och/eller effektivitet.  

Beskriv även orsaker och konsekvenser av eventuell förändring i produktion.  

 

Såväl produktion som produktivitet på operation är fortfarande påverkad. Ur operations-statistiken kan vi 

utläsa att operationstiden per åtgärd är ungefär densamma emedan den tid patienten förbereds och 

eftervårdas på operationsavdelningen har förlängts för åren 2020 och 2021 i jämförelse med åren 2016 - 

2019. Förmodat beror det på att vi under pandemin och innevarande sommar koncentrerat kapaciteten för 

främst akut och högprioriterad kirurgi; en kirurgi som per definition innefattar svårare sjuka och/eller 

skadeoffer vilka kräva mer avancerade preoperativa förberedelser och dito postoperativa 

avvecklingsinsatser.  

Rekrytering för kapacitetsutvidgning pågår enligt ovan och om ytterligare yttre påverkan framgent uteblir 

ser vi våren an som blivande en period med betydande bättre förutsättning för att behandla ikapp den 

vårdskuld pandemin berett. Vi kan redan skönja förbättrad tillgänglighet för de grupper som väntat länge. 
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Region Skåne  

 

Ekonomi   

Utfallet för sjukhuset är – 83 mkr jämfört med budget varav 16 mkr är Covid-19 kodat som inte erhållits ersättning 

för, där merparten är personalkostnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter + 113 mkr består av Covid-19 merkostnadsersättning på totalt 77 mkr inkl. sjuklön och 

vaccinationskostnader samt ökad försäljning av hälso- och sjukvård/tekniska tjänster samt utökade uppdrag totalt 

17 mkr. Övriga poster är ALF medel, uppdrag mödra- och förlossningsvården, bidrag från arbetsförmedlingen mm. 

Patientavgifterna är nu i nivå med budget samt att vi ser en ökad intäkt för regionalexterna patienter både inom öppen 

och sluten vård.  

Kostnader – 196 mkr  

Kostnader utöver budget finns främst inom personal på totalt 103 mkr varav 64 mkr är covid-19 kodade. 

Personalkostnaderna var höga under våren p.g.a. pandemin men har nu under hösten stabiliserats och ger en lägre 

avvikelse mot budget. Övertiden är på totalt 28 mkr över budget varav hälften är Covis-19 kodat, jour/beredskap 

14 mkr över budget varav 4 mkr covid-19 kodat. Andra personalkostnader utöver budget är sjuklön, intjänad 

semester, lön vid utbildning och föräldraledigheter samt kostnader för sommarersättningar, extrapass för exempelvis 

kösatsningar inkl. operationer på lördagar mm.  

Utfall för inhyrd personal är 19 mkr (28 mkr 2020) och jmf budget -8 mkr varav covid-19 kodat 7,3 mkr. För att öka 

tillgängligheten på operation hyrs personal in under resterande del av året vilket medför en ökad kostnad jämfört med 

utfallet under hösten.  

 

För läkemedel ser vi en ökning av kostnaderna under hösten och det är framförallt för inom lungsjukvården 

(Keytruda) samt Hematologi (Mabthera, Darzalex) som de största kostnadsökningarna finns. Arbetet med att minska 

dessa kostnader finns i handlingsplaner men p.g.a. pandemin samt brist på infusionspumpar har dessa insatser blivit 

försenade.  

För övriga omkostnader överstiger kostnaden budget med 83 mkr (varav 21 mkr covid-19 kodat) för exempelvis 

sjukvårdsmaterial och tjänster, köp av laboratorie- och röntgentjänster, fastighetsservice samt övriga ej budgeterade 

kostnader. Ett exempel på kostnadsökningar som sjukhusen har svårt att kunna påverka är provtagning som görs i 

primärvården där sjukhusen debiteras 150 kronor per provtagning. Inför år 2021 ökande denna kostnad från 115 

kronor/provtagning till 150 kronor.  

Vid uppföljning av denna provtagning för januari till september så har denna kostnad ökat med 36 procent från 3,4 

mkr till 4,7 mkr.  
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Region Skåne  

 

Bruttokostnadsutveckling   

 

 

Kostnadsutvecklingen ökar med 6,3 procent och när det justerats för Covid-19 merkostnader hamnar den på 5,1 

procent.  

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 – 106 mkr  

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

motpartsjusteringar mellan förvaltningarna samt sjukhusövergripande bedömningar. 

Prognosen är en förbättring med 84 mkr jämfört senaste prognosen som gjordes efter utfallet i augusti (-190 mkr). 

Förbättringen beror på ökade intäkter för merkostnader för Covid-19 på 71,5 mkr (jan-juni) men även en förväntad 

ökad försäljning av röntgen, ökade intäkter för regionexterna patienter, utökade uppdrag och vaccinationsersättning. 

På kostnadssidan har personalkostnaden minskats då vi ser en klar förbättring jämfört med våren medan vi ökat 

kostnaden för inhyrd personal, material och tjänster och läkemedel och detta beror till stor del på ökad produktion. 

Beräknat underskott p.g.a. covid-19 beräknas till 18 mkr då någon ev. ytterligare ersättning för merkostnader inte 

tagits med i prognosen.  

Beräknad bruttokostnadsökning utifrån prognosen är på 4,6 procent och ökningen beror ffa på ökade 

personalkostnader  

Antaganden för prognosen 

I prognosen har eventuellt statsbidrag för att täcka merkostnader för Covid-19 för juli - december inte tagits med. 

Dock har en intäkt för vaccinationskostnader under hösten tagits med 1 mkr.  

Prognosen bygger på att verksamheten ökar produktion och att inflöde av Covid-19 patienter stabiliseras till 3 till 5 

patienter per dag. I intäktsprognosen ingår att de beslut som tagits av HSN angående utökade uppdrag nås till stor del 

samt att ytterligare 100 operationer utöver de beslutade 1000 genomförs.  

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.  
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Covid-19 kostnader  

Utfall av kodade Covid-19 kostnader juli – oktober (ej ersatta kostnader) är 16 mkr varav 6 mkr avser 

personalkostnader som främst finns inom infektion, vuxen- och barnakuten. På akutmottagningarna finns fortsatt ett 

delat flöde av patienter (infekterade eller icke infekterade).  

Övriga kostnader består av inhyrd personal, köp av extra städning, servicevärdar och transporter samt 

sjukvårdsmaterial.  

Samtliga styrelser/nämnder som någon gång under året har visat ett underskott ska tydligt beskriva vilka 

kostnadsreducerande åtgärder som tagits fram och vilket effekter som uppnåtts. 

För att sänka kostnadsutvecklingen/förbättra resultatet har en handlingsplan på 188 mkr har tagits fram och beslutats. 

Utfallet efter oktober blev 158 mkr vilket är ett bra resultat utifrån årets förutsättningar. 

 

Kostnadsreducerande/resultatförbättrande åtgärder   
Åtgärd   Uppföljning ack effekt  Prognos årseffekt 

Intäkter verksamhet  8 745 9 763 

Personal 4 427 6 800 

Inhyrd personal 3 484 5 982 

Läkemedel 1 057 1 800 

Material & tjänster 1 544 1 900 

Intäkter ökade uppdrag  34 627 58 300 

Intäkter ökade försäljning   2 500 2 500 

Ersättning merkostnad covid-19 71 500 71 500 

Totalsumma 127 884 158 545 

 

 

Uppföljning görs genom månadsrapporter samt vid dialogmöten. Planen innehåller åtgärder både på kort och lång 

sikt. I planen ingår effektivisering med 1 procent där varje verksamhet tagit fram olika åtgärder såsom att minska 

kostnader för inhyrd personal, byte till billigare läkemedel, ej ersätta vid föräldraledigheter, vakanser men även öka 

intäkter för ökad försäljning. Övergripande för sjukhuset ansöka om ersättning för merkostnader för covid-19, 

utökade uppdrag, minska kundförluster mm.  

 

Sjukhuset arbetar med ett uppföljningsverktyg (dashboard) där viktiga uppföljnings- och styrparametrar ingår för att 

snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Andra åtgärder är exempelvis genomgångar av köp från 

serviceförvaltningar samt fortsatt arbete att minska kundförluster. 

Sjukhuset arbetar för ökad produktivitet och möjligheten till utökade uppdrag, vilket har resulterat i flera uppdrag 

under 2021.  

 

Beskriv hur arbetet går utifrån resultatet av McKinseys översyn.   

McKinsey översynen visade att CSK inom många områden var kostnadseffektiva jämfört med övriga akutsjukhus i 

Skåne. Detta bekräftas vid SKR:s kostnad per patientanalys av samtliga mellanstora sjukhus i Sverige som visar att 

CSK ligger på fjärde plats nationellt. Givetvis finns saker att göra även på CSK. Vi har arbetat med att minska mindre 

avdelningar till större, vilket kommer vara genomfört under våren 2022.  Vi bedriver kontinuerligt ett intensivt arbete 

med att skapa ett för uppdraget rätt bemanning på våra vårdavdelningar. Vi arbetar med att använda våra 

operationssalar fler dagar i veckan, fram för allt på fredagar och lördagar. Vi arbetar med att överföra mer och mer till 

dagkirurgi och just nu sker det arbetet mest intensivt inom gynekologi där vi snart öppnar upp en dagoperation på 

gynmottagningen. 
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Personal  

Antalet AOH anställda har ökat med 77 p.g.a. nya uppdrag exempelvis akutläkarsatsning, satsning på 

förlossningsvården, förstärkt bemanning på infektion p.g.a. covid-19, ersättare för medarbetare som arbetar inom 

SDV, infört resursteam (för att minska övertid mm) men även nytt arbetstidsavtal, tillsatta vakanser och att inhyrd 

personal ersatts med egen personal. 

Ser man på förändringen av antal anställda AOH jämfört med 2019 är ökningen (2078 till 2304) 226 vilket beror 

främst på verksamhetsflytt av VO Rehab från Ystad 55 AOH, politiska beslut 76 AOH samt egna satsningar 57 AOH. 

Politiska beslut som påverkat antalet medarbetare är ex. ST-läkartjänster, utökat uppdrag för dialys, IVA, endoskopi, 

planerade operationer, urologi samt SDV. Egna satsningar rör nytt arbetstidsavtal för sjuksköterskor, 

observationsenhet på akuten, resursteam samt att minska inhyrd personal och istället anställa egen personal. Övriga 

ökningar beror främst på ersättare för föräldralediga och tjänstlediga, vakanser som minskat och ökat behov av 

bemanning på vårdavdelningarna mm.  

Ökningen av AOH använda mellan 2019 och 2021 är 160 AOH, där 40 AOH är verksamhetflytt av Rehab. Vid analys 

framgår att sjukfrånvaro ökat, tjänstledigheter utan lön (ffa föräldraledigheter) ökat samt ett ökat behov att ta in 

timanställda och arbeta övertid jämfört med 2019. Dock har 2021 varit ett år med stor belastning av pandemin under 

början av året vilket påverkar jämförelsen.  

Under 2021 är semesteruttaget 2718 timmar mer än under 2020.Verksamheterna har i större omfattning haft möjlighet 

att planera för ledighet under sommaren. 

 

Beskriv vilka åtgärder som vidtagits för medarbetarnas återhämtning. 

Förvaltningen tog i samråd med fackliga organisationer och chefer fram information i form av broschyr för att 

tydliggöra vilka stödinsatser som finns för alla medarbetare att ta del av oberoende av pandemi eller inte. För att 

stärka cheferna i deras arbetsmiljöansvar och agerande så tog förvaltningen även fram ”krisstöd i fickformat” med 

enkla tips på hur de kan fånga upp och arbeta vidare med ohälsa samt vad de kan tänka på i arbetet mot en god 

arbetsmiljö. Alla verksamheter inom förvaltningen har under pandemin arbetat med att på bästa möjliga sätt få till 

återhämtning mellan arbetspass för medarbetarna. Webbutbildning om hälsofrämjande schemaläggning har också 

aktualiserats i samband med pandemin för alla medarbetare som planerar sitt schema.  

 

Analysera och förklara utveckling av använda timmar under perioden 2021, i jämförelse med motsvarande 

period 2019 och 2020, utifrån tabell i QVP 

CSK 
2021  

jan-sep 
2020  

jan-sep 
2019  

jan-sep 
Diff. Timmar 

2021-2020 
Diff. Timmar 

2020-2019 
Diff. % 2021-

2020 
Diff. % 2020-

2019 

               

Anst timmar 3 338 110,9 3 238 870,5 3 013 066,6 99 240,4 225 803,9 3,06% 7,49% 

Sjukledighet -190 366,2 -187 512,2 -166 665,0 -2 853,9 -20 847,2 1,52% 12,51% 

Tjl med lön -38 483,4 -28 598,5 -50 982,4 -9 884,9 22 383,9 34,56% -43,91% 

Tjl u lön -396 813,1 -345 882,9 -314 754,8 -50 930,3 -31 128,1 14,72% 9,89% 

Kompledighet -72 009,0 -71 071,4 -64 420,3 -937,6 -6 651,1 1,32% 10,32% 

Semesterled -367 864,2 -365 146,1 -352 522,6 -2 718,1 -12 623,5 0,74% 3,58% 

Timlön 88 822,0 68 001,7 74 049,5 20 820,3 -6 047,8 30,62% -8,17% 

Fyll/övertid 77 826,6 72 084,8 66 011,2 5 741,8 6 073,6 7,97% 9,20% 

Arb jour/bered 55 591,8 55 494,3 50 714,1 97,5 4 780,2 0,18% 9,43% 

Anv timmar 2 494 815,4 2 436 240,3 2 254 496,3 58 575,2 181 743,9 2,40% 8,06% 
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Region Skåne  

 

Antalet anställda har ökat mellan åren liksom timavlönade. Fyllnad- och övertid har ökat liksom arbetad tid under 

jour- och beredskap. Sjukledigheten har ökat och som mest mellan 2019 och 2020 med 12,51 procent. Tjänstledighet 

utan lön vilken inkluderar vård av barn samt föräldraledighet har ökat medan tjänstledighet med lön har minskat 

mellan åren. 

Semesterledighet ökade med 3,58 procent till 2020 och var i stort sett oförändrad 2021. Uttag av kompledighet har en 

ökning med ca 10 procent år 2020 respektive 1 procent 2021. I övrigt se analys under rubriken personal.  

Sammanfattning 

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

nu efter oktober likvärdig med fjolårets. Tillgängligheten till operation är fortsatt påverkad av pandemi men 

tillgänglighetskurvan pekar nu åter uppåt. För att öka tillgängligheten arbetar sjukhuset men många insatser både på 

kort och lång sikt.  

Utfallet för sjukhuset är – 83 mkr jämfört med budget varav 16 mkr är Covid-19 kodat som inte ingår i den ersättning 

på 71,5 mkr som sjukhuset erhållit för perioden januari – juni. 

Prognosen har förbättrats med 84 mkr till jämfört senaste prognosen till -106 mkr, framförallt beroende på 

ökade/förväntade intäkter men även minskade personalkostnader. 

Den höga kostnadsutvecklingen påverkas kraftigt av de merkostnader som pandemin orsakar och kostnadsökningen 

prognostiseras att vid årets slut hamna totalt på cirka 4,6 procent. 

Totalt har öppenvårdsproduktionen med ökat 17,8 procent jmf 2020, varav ökningen sker under mars-september. 

Produktionsökning även inom slutenvården jmf 2020 där såväl vårdtillfällen som vårddagar har ökat jmf 2020, dock 

har antal vårddagar ökat i större utsträckning. Den genomsnittlig medelvårdtid jan-sep år 2021 är 4,1 dagar medan 

samma period fg år var 3,8 dagar. 

Vårt fokus är även fortsättningsvis, att förbättra vår tillgänglighet genom att tillsammans arbeta på ett bra 

och effektivt sätt för att kunna ge en bra vård till alla våra patienter. 

 


