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Tillgänglighet och kvalitet 

Tillgänglighet  Vårdgaranti (väntande patienter inom 90 dagar)  

  

Grundkälla:Automatisk rapportering till SKR 
Region Skånes mål: andel väntande inom 90 dagar > 95% 

Tillgänglighet  Kömiljard 2022 

 

 

 

Kömiljardens prestationsmål: 

Andel väntande inom 60 dagar: >= 72 % eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 
Andel väntande över 180 dagar: < 5,0 % eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 

Andel genomförda återbesök: >= 85 % inklusive en toleranszon på 20 % som ännu inte är inräknad i tabellen ovan. 

 Region Skånes mål: 

 Andel väntande inom 60 dagar: >= 72 % (gäller både för väntande till första kontakt och väntande till op/åtgärd)  

 Andel genomförda återbesök: >= 85 % utan toleranszon 

Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till första kontakt 

 

Denna tabell återkommer i kommande Nprintrapporter. Ett arbete pågår med att byta ut datakällan för tabellen. 

Grundkälla:Manuell rapportering  till SKR 
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Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd 

Grundkälla:Manuell rapportering  till SKR  

Produktion besök utfall & budget Produktion distanskontakter utfall & budget 

  

Produktion vårdtillfällen utfall & budget Produktion vårddagar utfall & budget 
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Produktion operationer per specialitet utfall & budget 

 

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 
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Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

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

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 

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 



    5 (10) 

 

Region Skåne  

 

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 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

Tillgänglighet  
Inflödet efter remissgranskning ökar jan-okt med 5,1 procent jämfört med föregående år. 

Antal långväntare har ökat senaste månaderna och det är främst inom mvo (medicinskt vårdområde) ögonsjukvård 

och öron-näsa-halssjukvård som långväntarna finns. Inom ÖNH är det logopedin som har de flesta väntande >180 

dagar. Rekrytering pågår för att kunna beta av kö. Inom ögonsjukvården är det skreening av patienter med diabetes 

som utgör det största antalet. Kösatsning där kommer medföra att kön är borta i slutet av 2022.  

Samordning av ögonoperationer till andra vårdgivare har senaste tiden ökat, men även våra egna operationer är nu 

uppe på en hög nivå, så att tillgängligheten beräknas inom några månader vara på en bra nivå. Tillgänglighetskurvan 

till operation i övriga verksamheter vänder efter sommarens dipp klart uppåt igen, samordning fortgår där det är 

möjligt. Aktivt arbete med planering och fördelning av operationssalar och där det är möjligt att fortsätta med 

kösatsningar. Väntelistor till operation är kvalitetssäkrade och innehåller aktuellt väntande patienter.  
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Trots ansträngd bemanningsförmåga har de flesta verksamheter god tillgänglighet till mottagningsbesök och 

undersökningar. En handlingsplan har tagits fram för att minska väntetider till operation, som framför allt har ett 

rekryteringsfokus. Ytterligare fokus i handlingsplanen är korrekta väntelistor, betald specialist-

sjuksköterskeutbildning, utbildningssalar och ökad poliklinisk operationsverksamhet.  

 

 

Produktion  
Öppenvård  
Vid årets första månader tvingades elektiv vård stundtals nedprioriteras till följd av pandemieffekter. Anledningen var 

svårigheter med bemanning på grund av pandemin med sjukdom, karantän och vård av barn hos många medarbetare. 

Detta har påverkat tillgängligheten negativt. Produktionen inom öppenvården har ökat något (1,5 procent) jmf 2021 

exkluderat vaccinationer på vaccinationsenheten. Vaccinationsenheten för nordost tillhör organisatoriskt 

Centralsjukhuset Kristianstad, vilket innebar att produktion inom vaccinationsenheten i Hässleholm tillfaller CSK. 

 

Antalet operationer inom öppenvården har jan-sep ökat med 10,5 procent jmf 2021 och ligger något högre än 2019 

års nivå. Under våren har en återgång till allt fler fysiska besök skett till följd av normalisering, samtidigt som 

kvalificerade distanskontakter har minskat. Inom samtliga verksamhetsområden arbetas det dock aktivt med att 

bibehålla distanskontakter där det ses medicinskt lämpligt, och antalet har ökat med 15 procent jämfört med 2019. 

Det är främst kvalificerade telefon- och videokontakter av läkare som ökat. 

Akutmottagningen arbetar fortsatt med det arbetssätt som infördes under pandemin. Det delade flödet fortsätter men 

de flesta patienterna kommer via den ordinarie ingången. Arbetet med provtagning gällande både antigentest och 

framför allt Vita-PCR fortsätter och kräver en del resurser från undersköterskorna. Den största utmaningen på 

akutmottagningen är vårdplatsbristen på sjukhuset, vilken påverkar både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Inflödet 

till akuten är nästan uppe i det antal vi hade år 2019 och eftersom patienterna stannar längre på akuten till följd av 

vårdplatsbrist på sjukhuset är beläggningsgraden hög. Antalet besök har jan-okt ökat med sju procent jmf 2021 och 

där ökningen uteslutande avser de patienter som går hem. Inläggningsprocenten har minskat från 30,0 procent till 

27,3 procent. Trots denna problematik har akutmottagningen en god tillgänglighet i förhållande till de andra 

akutsjukhusen. 

 

Arbetet med teamindelning på operation är igång och effekter ses. Inom vissa sektioner opererar man numera 

ytterligare någon patient/operationsdag. Det sker fortsatt riktade kösatsningar på helger men sedan en tid tillbaka även 

kösatsning på vardagar genom förlängd operationsdag. En preoperativ enhet inom postoperations lokaler har startats 

upp för att förbereda patienterna inför operationen så att bytestiderna kan minskas.  

 

Slutenvård  
Det råder ett mycket ansträngt läge inom slutenvården till följd av vårdplatsbrist vilket medför en 

överbeläggningsproblematik. Medelvårdtiden är fortsatt högre än tidigare år, men är påväg ner mot vår tidigare 

mycket korta vårdtider.  Antal slutenvårdstillfällen samt slutenvårdsoperationer har ökat jmf 2021 men är lägre än 

budgeterat och vi når inte upp till 2019 års nivå. Total produktion inom slutenvården har dock ökat i jämförelse mot 

planerad produktion till följd av längre medelvårdtid och fler vårddagar. Ökad medelvårdtid är en kombination av 

överbeläggningar som medför längre vårdtider, färdigbehandlade patienter som ej tagits hem av kommunen, 

multisjuka äldre och covid-patienter med längre vårdtider. Patienter som avstod från att söka under pandemin har 

fortsatt stora behov av vård, vilket påverkat andelen överbeläggningar. CSK har dock en fortsatt låg nivå gällande 

utlokaliserade patienter. Detta är ett resultat av bland annat följsamhet till handlingsplaner och en god koordinering. 

Vårdplatsforum arbetar aktivt med handlingsplaner och bättre samarbetsformer för att stärka vårdplatssituationen.  

 

Robotassisterande operationer har hitintills utförts främst inom gyn, där andra robotoperatören under september har 

utfört sina första självständiga operationer. En tredje operatör är nu inne i en intensiv träningsperiod i simulatorn.  

 

 

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 rekomederar beslut till 
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sjukhuschef och förvaltningschef. Operationsledningsforumet (OLF) bereder frågor som berör förvaltningens samlade 

operationskapacitet och dess förmåga att bibehålla, förstärka och anpassa operationskapaciteten, där styrgrupp 

operation beslutar. En tilläggsbudget om 85,6 mkr har erhållits för år 2022. Medel används till åtgärder för att 

verksamheterna ska nå uppsatta produktionsmål och för att arbeta mot att nå tillgänglighetsmålen. Handlingsplan för 

tillgänglighet på mottagning samt operation är framtagen där tydliga åtgärder framhålls.  

 

Nedan är några pågående arbeten som är en del av det aktiva arbetet med omställning/återställning av produktion 

 

• Pilotprojektet ”Framtidens vårdavdelning”, vilket belyser bemanningsfrågor, kompetensutveckling, 

funktionsindelning och resursprofiliering etc. Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö med 

personcentrerad vård samt bibehålla vårdmedarbetare och öka möjligheten att nyrekrytera. Införande av 

servicevärdar och avdelningsfarmaceuter är igång och en del av projektet för att frigöra tid för vårdpersonal. 

Pilotprojektet startade vecka 35 och under september månad kunde vi notera att vi gjort lika många 

fallriskbedömningar på avdelningen som man gjorde under hela 2021.   

• Rekrytering pågår till VO planerade operationer med mål att tredubbla deras nuvarande operativa kapacitet. 

• Ett arbete är inlett för att skapa en dagkirurgisk del på vårdavdelning för patienter med behov av övervakning 

exempelvis efter undersökning med punktion av organ. 

• Snart inleder VO Gyn patientledd sedering i samband med mindre ingrepp och polikliniserar därmed 

ytterligare verksamhet, med syfte att förbättra patientkomforten och tillgängligheten. 

• Sedan mars har vi haft fysioterapeut på akuten. Patienter har bedömts, mobiliserats, informerats, fått 

träningsråd, försetts med hjälpmedel inför hemgång och hänvisats till rätt vårdinstans för fortsatt behandling. 

En del patienter har kunnat återgå till ordinärt boende utan vårdplatsinläggning vilket gynnar vårdplatsläget. 

• Utbildningssjuksköterskor är anställda för specifikt uppdrag att stärka och stödja sjuksköterskor.  

• Från och med april dirigeras gravida och födande kvinnor från Höör/Hörby till CSK för att omhänderta 

förlossningar och kejsarsnitt. Även kirurgpatienter från Helsingborg har omhändertagits på sjukhuset under 

sommarmånaderna.  

• VO Obstetrik-gynekologi deltar i delprojekt 24 för benign gynekologi och har sedan februari accepterat och 

tagit emot steriliseringar från Blekinge samt Region Skåne.  

• Arbete pågår med rekrytering av ssk och usk då vi i september öppnade sju vårdplatser på den nya 

njuravdelningen. 

• Planerade kösatsningar genomförs på centraloperation. 

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

000 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 och åtgärdsförslag som sjukhuset aktivt 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  
Det ekonomiska ingångsläget inför år 2022 har inneburit stora ekonomiska utmaningar för en budget i balans, trots 

erhållen tilläggsbudget. Trots det ekonomiska läget och dess utmaningar så visar flera jämförelser att sjukhuset ligger 

bra till gällande produktivitet och kostnadseffektivitet. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) KPP-databas 

(kostnad per patient) för somatisk specialiserad sjukhusvård år 2021 har sjukhuset den fjärde lägsta kostnaden per 

DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper) för länssjukhusen i Sverige.  

 

Trots aktivt arbete med ekonomiska handlingsplaner samt hög kostnadsmedvetenhet redovisar sjukhuset ett 

underskott på 120 mkr jämfört med budget.  
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Resultat 
Utfallet för perioden är -116 mkr, vilket är en fördyrning mot föregående års utfall med 41 mkr. Fördyrningen beror 

främst på personalkostnader till följd av lönerevision, ökade kostnader för kösatsningar och sommarersättningar samt 

materialkostnader till följd av ökad produktion men även prisförändringar. Avvikelse mot budget är för perioden – 

120 mkr, varav -23 mkr är Covid-kodade nettokostnader där merparten avser personalkostnader. Efter oktober är den 

ackumulerade bruttokostnadsutveckling 4,6 procent, för att nå budget och en ekonomi i balans krävs för helåret en 

negativ ack bruttokostnadsutveckling på –3,6 procent.  

 

Intäkter  
Intäkter utöver budget (+45 mkr) avser främst ej budgeterade utökade uppdrag, utökad försäljning inom diagnostik, 

intäkter för utomlänspatienter, ersättning sjuklön och ersättning för genetiska analyser och vaccinationer. Intäkterna 

har ökat med 2,8 procent jmf med 2021 där ökningen främst avser fler utökade uppdrag samt ökad försäljning 

röntgen. Under 2022 har vi erhållit en tilläggsbudget samtidigt som vi fick statlig covidersättning 2021.   

 

Personalkostnader och personalkostnadsutveckling  
Personalkostnaderna avviker mot budget med -48 mkr, varav covid-kostnader uppgår till -22,0 mkr. Det är främst 

timlön, övertidskostnader och extraersättningar som avviker mot budget. Kostnad för timlön har ökat jmf 2021 medan 

övertidskostnaderna har minskat. Övertidskostnaderna har dock ökat de två senaste månaderna. Kostnad för 

timanställning har ökat till följd av vaccinationsinsatser under årets första månader men det har också varit en 

förutsättning för att kunna upprätthålla vårdplatser och möjliggöra att ordinarie personal kunnat ta ut ledighet och 

semestrar. Personalkostnader har sammantaget ökat med 3,2 procent jmf 2021 (exkluderat övriga personalkostnader), 

vilket till största del förklaras av lönerevision samt sommarersättningar och extra kostnader till följd av kösatsningar. 

Övriga personalkostnader har ökat med 37,9 procent främst till följd av ökade kostnader för utbildning/kurser samt 

friskvårdsbidraget som höjdes inför 2022.  

 

Beslut om förlängning av sommarersättningar 172 kr/timme vid extra pass t.o.m. oktober samt regionalt beslut om 

extraersättning till förlösande barnmorskor under sommaren (830kr/timme vid extra pass) har genererat utökade 

kostnader. Detta tillsammans med ersättning för kösatsningar motsvarar ca 14,5 mkr för perioden jun-okt utifrån vad 

som ligger orsakskodat.  

 

Kompetensförsörjningen är vår största utmaning. Brist på sjuksköterskor har inneburit svårigheter att öppna fler 

vårdplatser. Under våren har flera aktiviteter startats för att klara utmaningen att bemanna behovet av vårdplatser. 

Exempel på åtgärder är att förskjuta arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper, där bland annat en utökning av 

undersköterskor och servicemedarbetare har inneburit att sjuksköterskors arbetsuppgifter har kunnat renodlats. 

Projektet Framtidens vårdavdelning innefattar bland annat att inventera all kompetens och arbetsuppgifter som finns 

inom avdelningen för att använda medarbetarnas kompetens rätt. På så sätt skapa bättre förutsättningar för 

medarbetare, optimera resursanvändning, skapa en bättre arbetsmiljö och öka möjligheter till återhämtning. En stor 

utmaning för att behålla erfarna och kompetenta medarbetare är möjligheterna till löneutveckling under pågående 

anställning, där konkurrensen från kommuner och privata aktörer är påtaglig och bidrar till en ökad personalrörlighet. 

I analys från avgångsenkäter är lönen tillsammans med ledarskapet den största orsaken till att medarbetarna slutar i 

förvaltningen.  

 

Under pandemin har möjligheterna till möten med studerande med syfte att rekrytera och marknadsföra yrkena varit 

ogenomförbara, vilket försvårat möjligheterna att rekrytera. Arbetsmarknadsträffar på högskolor och universitet, 

Praoverksamhet, möte med unga i gymnasie- och grundskolor samt förbättrade möjligheter för verksamhetsförlagd 

praktik är viktiga aktiviteter som framöver är prioriterade.  

 

Antalet använda timmar ligger i nivå med 2021 med en försumbar minskning. Antalet använda timmar minskar 

främst på grund av fler sjukledigheter, fler tjänstledigheter samt utökad uttag av semester. Vi ser en minskning främst 

för sjuksköterskor, där sjukledighet och semesteruttag ökat men där även anställda timmar har minskat. Den störst 

procentuella minskningen av anställda timmar finns inom medicinska sekreterare. Mixpoäng per AOH använd ligger i 

nivå med 2021. Antalet använda timmar per mixpoäng ligger i nivå med 2021. Samtidigt som använda timmar har 

minskat något så har mixpoängen inom slutenvården minskat något jämfört med 2021, till följd av färre vårdtillfällen 
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och covidpatienter. Enligt KPP-databas för somatisk specialiserad sjukvård visar enligt senaste undersökningen att 

sjukhuset har den fjärde lägsta kostnaden per DRG-poäng för länssjukhusen i Sverige vilket indikerar på en god 

produktivitet i förhållande till andra. 

 

Omkostnader  
Större budgetavvikelser finns främst avseende sjukvårdsmaterial, OP-material, insulinpumpar, labkostnader, 

fastighetsservice samt övriga ej budgeterade kostnader. Kostnad för samordningspatienter för perioden jan-okt uppgår 

till 7,7 mkr. Servicevärdar har anställts för att avlasta vårdpersonal samtidigt som servicevärdar anställts inom 

pilotprojektet Framtidens vårdavdelning. Sammantaget avviker servicevärdar med -7,7 mkr jmf budget. Detta är en 

kostnad som förväntas öka, där vi bedömer att det initialt kommer bli dyrare men på sikt kan se nyttoeffekter. 

Kostnad för inhyrd personal avviker med -10,4 mkr, kostnad för inhyrd personal (mp 1) är fortsatt på en låg nivå och 

motsvarar 1,2 procent av våra totala personalkostnader. Omkostnader ökar jmf 2021 dels till följd av utökade uppdrag 

som ej är budgeterade samt ökad produktion avseende främst elektiv vård, men vi ser även kostnadsökningar till följd 

av prisförändringar. 

 

Prognos 
Resultat för år 2022 prognostiseras till -165 mkr, en försämrad prognos med 17 mkr sedan augusti. Prognosen bygger 

på verksamheternas prognoser inklusive deras bedömning av covid-19 kostnader, sedvanliga motpartsjusteringar 

mellan förvaltningar/nämnder samt sjukhusövergripande bedömningar. För att nå den prognos sjukhuset estimerat 

behöver en ack bruttokostnadsutveckling för helår 2022 landa på 4,4 procent. Intäktsprognosen bygger på de beslut 

som tagits av HSN avseende utökade uppdrag, samt justering för måluppfyllelse enligt nedan tabell: 

 

 
 

Inför prognosinläsning efter augusti framhölls bland annat osäkerheten avseende kostnadsutveckling för servicevärdar 

och materialkostnader, höjd för denna kostnadsutveckling är nu beaktad utifrån vad vi vet i dagsläget. Försämring av 

kostnadsprognos avser även sommarersättningar men även kösatsningar som blivit dyrare än beräknat. Prognosen 

bygger på att inflödet av covid-patienter inte ökar och att vi får ersättning för ytterligare 200 allmän kirurgiska 

operationer. I förutsättningarna ingår även att verksamheternas handlingsplaner når full effekt.  

 

Åtgärdsplaner  
En handlingsplan för ekonomi i balans är framtagen och beslutad av sjukhusstyrelsen. Planen innehåller både 

verksamhetsspecifika åtgärder och sjukhusövergripande åtgärder. Den verksamhetsspecifika handlingsplanen följs 

upp varje månad. Åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen behöver göras utan negativ inverkan på andra 

målområden såsom tillgänglighet, vårdkvalitet eller arbetsmiljö. Handlingsplaner och åtgärder behöver beakta 

ekonomiska konsekvenser på både kort och lång sikt och tas fram med beaktande av andra målområden.  

 

Sjukhuset har ett stort fokus på att förbättra tillgängligheten, för att detta målområde inte ska motverkas av andra 

ekonomiska målområden arbetas aktivt för ökad produktivitet och möjlighet till utökade uppdrag som en del i den 

övergripande ekonomiska handlingsplanen. Detta har resulterat i flera uppdrag under år 2022. Även om sjukhuset i 

många jämförelser visar sig vara kostnadseffektiva så pågår ständigt arbete med att förbättra flöden och processer för 
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att också minska kostnadsutvecklingen. Detta arbetas strukturerat med i vårdplatsforum och operationsledningsforum 

med målet att skapa en robust vårdplats- och operationskapacitet.  

 

 

Sammanfattning  
Handlingsplan för tillgänglighet till besök och operation är framtagna och ett aktivt arbete pågår med följsamhet till 

framtagna åtgärder. Tillgängligheten är förbättrad under hösten och prognostiseras att ytterligare förbättras under 

vintern. 

Ekonomiska resultatet för sjukhuset är – 120 mkr jämfört med budget varav 23 mkr är Covid-19 kodat. Prognosen för 

år 2022 är -165 mkr. Ack bruttokostnadsutveckling efter oktober är 4,6 procent, kostnadsökningen prognostiseras att 

vid årets slut hamna på ack 4,4 procent.  

 

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, med bevarad god arbetsmiljö och vårdkvalité.  

 


