
Månadsuppföljning jan-mar 2022 
3121 Sjukhusstyrelse Kristianstad 

 
 

 

Tillgänglighet och 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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Produktion besök utfall & budget Produktion distanskontakter utfall & budget 

  

Produktion vårdtillfällen utfall & budget Produktion vårddagar utfall & budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion operationer per specialitet utfall & budget 
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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, professionell verksamhet 

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

Använda timmar jmf med föregående år 
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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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Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Tillgänglighet  
 

Den totala väntelistan till besök är ca 1200 fler patienter än mars 2021. Antal väntande mer än vårdgarantin minskar 

succesivt, men är fortsatt fler än mars fg år. Tillgänglighetskurvan till operation fortsätter peka uppåt och antal 

väntande mer än vårdgarantin minskar. Remissinflödet ökar med +11,7 procent jmf fg år.  

Tillgängligheten för konventionell röntgen är god då vi har ”Drop in” verksamhet på alla tre röntgenenheterna. 

Tillgängligheten inom 30 dagar för DT har förbättrats och når nästan målvärdet på 80 procent (78,8 procent). Även 

tillgängligheten på PET-CT är fortsatt god och ligger över målvärdet på 80 procent. 

Beskriv pågående aktiviteter för att minska antalet väntande > 180 dagar. 

Besök 

Sjukhusstyrelse Kristianstad har totalt 3,9 procent väntande >180 dagar av totalt antal väntande. Samtidigt har VO 

Ögon en sämre väntelista, där 10,2 procent väntat längre än 180 dagar. Aktivitet som pågår är kvalitetssäkring av 

väntelistor. Pateinter erbjuds också samordning, dock väljer många patienter att stanna kvar på väntelistan på CSK 

trots besked om lång väntetid.   

Operation 

Sjukhusstyrelse Kristianstad har totalt 25,1 procent väntande >180 dagar av totalt antal väntande. Det är ffa inom 

Obstetrik-Gynekologi samt Öron-Näs-Hals som har högt antal väntande till operation >180 dagar. För att minska 

antalet väntande >180 dagar arbetar sjukhuset aktivt med planering och fördelning av operationssal samt ser över och 

arbetar med extrasatsningar. Väntelistorna kvalitetsgranskas och patienter som medicinskt är samordningsbara 

erbjuds samordning till annan vårdgivare. En del patienter väljer dock att stanna kvar på väntelistan på CSK. 

 

Produktion  
 

Öppenvård 
Årets första månader har fortsatt varit påverkad av pandemin genom svårigheter med bemanning på grund av 

sjukdom, karantän och vab. Detta har påverkat tillgängligheten och mottagningstider. Fokus har varit att upprätthålla 

normal verksamhet utifrån omständigheter. Fysiska besök ökar dock till följd av utökade uppdrag och påbörjad 

återgång till ”normal produktion”. Produktionsutfallet inom öppenvården är under jan-feb högre än 2019 års nivå. 

Trots en ökad produktion så har vi inte lyckats möta inflödet av patienter där den totala väntelistan inom besök ökat 
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jmf fg år. 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. 

Distanskontakter har minskat till förmån för fysiska besök jmf 2021. Verksamheterna arbetar dock aktivt med att 

bibehålla distanskontakter där det är lämpligt. Ökningen av distanskontakter jmf med budget avser brevkontakter 

gällande provsvar avseende Coivd-19.  

Ökning jmf fg år ses inom samtliga vårdgivarekategorier, men störst ökning sker inom BESA besök som ligger en bra 

bit över 2019 års nivå, här inkluderas dock vaccinationerna som påverkar ökningen. Öron-näs-hals har haft uppdraget 

att organisera personalprovtagningen, vilket har tagit mycket tid i anspråk gällande ffa bemanning, men även 

administrativt vad det gäller bokning och svar till det ökade antal provtagna. Sammantaget har detta haft en direkt 

påverkan på ordinarie verksamhet. Inom OB-gyn har ett utökat samarbete med primärvården startat för att säkerställa 

gränssnittet mellan verksamheterna, gällande både nybesök och återbesök. Vilket kan leda till färre mixpoäng till 

följd av att fler patienter vårdas i primärvården. 

Akutmottagningen har varit och är fortsatt påverkad av Covid-19, där patientflödet delas upp i en misstänkt infekterad 

del och en icke misstänkt infekterad del. Inflödet av patienter minskade under den mest intensiva Covidperioden men 

har nu åter ökat. Det har gjort stor påverkan på arbetsbelastningen eftersom vi också fortsätter med delat flöde och 

spotcheck. Inflödet av patienter är nästan uppe i samma höga nivå som år 2019, men skillnaden nu är att patienterna 

blir kvar längre på akuten till följd av vårdplatsbrist vilket ökar arbetsbelastningen och gör det trångt på akuten. 

Inläggningsprocenten jan-feb har minskat från 32 procent fg år till 28 procent i år. 

 

Slutenvård 

Det har varit ett mycket ansträngt läge till följd av en hög belastning på slutenvårdsplatser med 

överbeläggningsproblematik. Medelvårdtiden är fortsatt hög, vilket ligger till grund för att antalet vårddagar ökat jmf 

budget. Vi har vårdat svårt sjuka patienter, varav ett flertal erhållit högflödesbehandling med syrgas. Den 

genomsnittliga medelvårdtiden jan-feb år 2022 är 4,3 dagar/patient medan samma period år 2019 var 3,9 

dagar/patient. Antal slutenvårdstillfällen samt operationer har ökat men är lägre än budgeterat och vi når inte upp till 

2019 års nivå under årets första månader.  

 

Beslutad tilläggsbudget och omställning/återställning av produktion 
Arbetet med omställning och återställning av produktion planeras och bedrivs organiserat i de forum 

förvaltningschefen beslutat. Vårdplatsforum (VPF) bereder frågor som berör förvaltningens vårdplatser och tar fram 

förslag som stärker dess förmåga att bibehålla kapaciteten, där förvaltningsledningen beslutar. 

Operationsledningsforumet (OLF) bereder frågor som berör förvaltningens samlade operationskapacitet och dess 

förmåga att bibehålla, förstärka och anpasssa operationskapaciteten, där styrgrupp operation beslutar. En 

tilläggsbudget om 85,6 mkr har erhållits för år 2022, vilket kommer användas för att kunna bedriva åtgärder för 

omställning och återställing av produktion. Medel kommer att användas till åtgärder för att verksamheterna ska nå 

uppsatta produktionsmål och för att nå tillgänglighetsmålen. Nedan är pågående arbeten som är en del av det aktiva 

arbetet med omställning/återställning av produktion: 

• Uppstart av pilotprojektet ”Framtidens vårdavdelning”, vilket belyser bemanningsfrågor, 

kompetensutveckling, funktionsindelning, resursprofiliering, kommunikationsbeshov etc. Syftet är att skapa 

förutsättningar för en god arbetsmiljö med personcentrerad vård samt bibehålla vårdmedarbetare och öka 

möjligheten att nyrekrytera. Införande av servicemedarbetare och avdelningsfarmaceuter är en del av 

projektet för att frigöra tid för vårdpersonal.  

• Robotassisterad kirurgi införs och förstärker vår förmåga att bibehålla en hög medicinsk kvalitet och 

möjlighet till delaktighet i den medicinska utvecklingen.  

• VO Planerade operationer fördubblar sin kapacitet med mål att arbeta för förbättrad lokal och regional 

tillgänglighet.  

• Regionala operationsteamet stärker gynekologins kirurgiska förmåga genom att bemanna en operationssal per 

vecka.  
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• Officekirurgi och poliklinisk kirurgi utökas inom Öron Näs Hals-kirugi och förstärks med anestesiologisk 

kompetens för gynekologisk kirurgi.  

• Gynekologiska steriliseringar 

o Vi har tagit tillbaka tidigare samordnade patienter till Blekinge som inte fått ingreppet gjort ännu, 

vilket nu blir åtgärdade på CSK.  

o Tagit emot cirka 20 patienter från Hbg o LiY. 

o Utöver steriliseringar har vi ökat vårt uppdrag från SUS med att avlasta med både hysterektomier 

samt inkontinensoperationer.  

o Fortsatt samarbete med regionala operationsteamet pågår för att förbättra tillgängligheten till 

operation.  

• Bråck och gallor 

o Lördagssatsningar som nu genererat till att den egna kön nu avverkats. 

o Planerade lördagssatsningar framöver kommer även innefatta remisser från Landskrona och SUS. 

 

Utifrån tilläggsbudgeten är också ca fem mkr avsatt för personalbefrämjande åtgärder, vilket motsvarar ca 2 200 

kr/anställd.  

 

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. Givetvis finns saker att göra även på CSK och åtgärdsförslag som sjukhuset aktivit arbetar med är att skapa 

större avdelningar samt att arbeta med rätt använd kompetens på vårdavdelningarna. Dessa åtgärder är något 

sjukhuset strukturerat arbetar med i vårdplatsforum och operationsledningsforum med mål att skapa en robust 

vårdplats- och operationskapacitet. Rätt använd kompetens på vårdavdelningarna är också något som till stor del 

faller under projektet ”Framtidens Vårdavdelning”. Det bedrivs också kontinuerligt ett intensivt arbete med att skapa 

ett för uppdraget rätt bemanning på våra vårdavdelningar.  

 

Ekonomi   
Utfallet för perioden är -43,5 mkr, vilket är en förbättring mot fg års utfall med 21,8 mkr (2021 -65,3 mkr). 

Förbättringen beror främst på erhållen tilläggsbudget som för perioden motsvarar 21,4 mkr. Avvikelse mot budget är 

– 33,3 mkr, varav 12,4 mkr är Covid-19 kodade kostnader där merparten avser personalkostnader.  

 

Intäkter utöver budget består av ersättning för sjuklön samt vaccinationskostnader (7,2 mkr) samt ökad försäljning av 

röntgen och utökade uppdrag.  
 
Personalkostnader  
Personalkostnader avviker mot budget med -17,3 mkr för perioden, varav covid-kostnader uppgår till 15,2 mkr. Det är 

främst övertidskostnader och timlön som avviker mot budget. Årets första månader har fortsatt påverkats av covid om 
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än i mindre utsträckning än fg år. Det har vårdats svårt sjuka patienter där flertalet erhållit högflödesbehandling med 

syrgas. Då omvårdnadsbehovet har varit högt och kravet på övervakning har ökat så har vi tvingats bemanna upp med 

timanställda och övertid för att säkerställa patientsäkerheten. Personalkostnaderna har ökat mot fg år med 6,3 mkr 

(+1,5 procent). Exluderas övriga personalkostnader (kurser/utbildning, rekryteringskostnader och företagshälsovård) 

är ökningen 4,7 mkr (1,1 procent). Ökningen består främst av lönerevision samt timlön. Glädjande är att uttag av 

jourkomp samt semester har ökat samtidigt har kostnader för övertid minskat jmf fg år. Perioden har dock fortsatt 

påverkats av pandemin främst under jan-feb med hög sjukfrånvaro till följd av sjukdom, karantän och vab.  

Antalet AOH Anställda har mellan åren ökat samtidigt som AOH Använda minskat i samma utsträckning. Antalet 

AOH Anställda har ökat till följd av utökade uppdrag, akutläkarsatsning, satsningar på förlossningsvården, införande 

av resursteam samt att inhyrd personal ersatts med egen personal. Minskningen av AOH Använda består främst av 

sjukfrånvaro, tjänstledighet, kompledighet samt att semesteruttaget har ökat kraftigt jmf 2021. Möjligheten att bevilja 

semester fg år var kraftigt begränsad.  

 

Extern personalrörlighet 
Den externa personalrörligheten har inte ökat under pandemin. År 2019 var andelen som slutade i Region Skåne 8,8 

procent av totalt antal som slutade sin anställning. Under 2020 minskade den externa rörligheten (6,1 procent) för att 

sedan under år 2021 vara tillbaka i nivå med 2019 års siffror (8,7 procent). Ur ett treårsperspektiv är det främst 

sjuksköterskor och medicinska sekreterare som står för högst procentuella siffror. VO Ögon är den verksamhet som 

haft högst extern personalrörlighet de senaste två åren.  

 

Övriga omkostnader 

Kostnad för inhyrd personal har minskat jämfört med 2021 men avviker mot budget med -1,3 mkr. Kostnad för 

inhyrd personal är fortsatt på en låg nivå och motsvarar ack 0,9 procent av totala personalkostnader.  

Kostnad för samordningspatienter har ökat och efter mars en total kostnad på 3,2 mkr. Aktivt arbete med kösatsningar 

har utförts och egna köer inom gallor och bråck har avverkats vilket genererar att samordningskostnader för gallor 

och bråck bedöms upphöra framgent. Viss samordningskostnad inom urologi och gynekologi kommer vi fortsatt se 

framöver.  

Större avvikelser mot budget återfinns främst avseende sjukvårdmaterial, OP-material, handskar, insulinpumpar, 

fastighetsservice samt övriga ej budgeterade kostnader. Ökade kostnader till följd av en ökad produktion samt 

utökade uppdrag.  

Ack bruttokostnadsutveckling 
Den ack bruttokostnadsutvecklingen i mars är +3,7 procent. Ökningen i mars jmf 2021 avser främst läkemedel, lab, 

sjukvårdsmaterial och insulinpumpar.  

 

Prognos  

Resultat för år 2022 prognostieras till -150 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 t.o.m. maj på 18 mkr, vilket ger en prognos exkl. från 

covid på -132 mkr. För att nå den prognos sjukhuset estimerat behöver en ack bruttokostnadsutveckling för helår 

2022 landa på 3,1 procent. 

 

Antaganden för prognos 

Intäktsprognosen bygger på att de beslut som tagits av HSN avseende utökade uppdrag uppnås. Inga covid-

ersättningar utöver sjuklön jan-mar och vaccinationer är medtagna i prognosen. Prognosen bygger på att 

verksamheterna ökar sin produktion med medförande intäkter och kostnader samt att inflödet av covid-patienter inte 

ökar. Delårseffekt för vårdplatsförändringar är inkluderad i prognosen. I förutsättningarna ingår att verksamheternas 

handlingsplaner når full effekt. I prognosen förutsätts också att kostnader för inhyrd personal fortsätter på en låg nivå, 

motsvarande 0,9 procent av total personalkostnad.   

För en ekonomi i balans har en handlingsplan på sjukhusövergripande åtgärder arbetats fram. 
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Sammanfattning 

Tillgängligheten till besök och operation pekar nu åter uppåt. För att öka tillgängligheten arbetar sjukhuset med flera 

insatser både på kort och lång sikt.  

Resultatet för sjukhuset är – 33,3 mkr jämfört med budget varav 12,4 mkr är Covid-19 kodat.  

Prognosen för år 2022 är -150 mkr. Ack bruttokostnadsutveckling efter mars är 3,7 procent, kostnadsökningen 

prognostiseras att vid årets slut hamna på ack 3,2 procent.  

Den totala produktionen jan-feb har ökat med 8,4 procent jmf 2021, vilket är i nivå med 2019 års produktion.  

Den genomsnittliga medelvårddtiden är fortsatt hög (4,3 dagar/patient) jan-feb, i jämförelse med år 2019 då den 

genomsnittliga medelvårdtiden var 3,9 dagar.  

Vårt fokus är även fortsättningsvis, att förbättra tillgängligheten genom att tillsammans arbeta på ett bra och effektivt 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


