
Månadsuppföljning jan-okt 2021 
3122 Sjukhusstyrelse Hässleholm 

 
 

 

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 

 

Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr  
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Region Skåne  

 

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 

 

 

Mål: Antal anställda ej fler än budget  
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Region Skåne  

 

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad 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 och produktion 

Produktionsstatistiken som redovisas i denna rapport visar ackumulerat värde för perioden jan-sep och speglar den 

stora påverkan som pandemin haft på produktion och verksamhet. Med anledning av pandemins påverkan på 

verksamheten under tidigare del av 2021 så fokuseras kommentarerna på tillgänglighet och produktion på de senaste 

månaderna september och oktober. Dessa månader har det varit relativt låg påverkan av pandemin för både 2020 och 

2021. Tillgängligheten har förbättrats under hösten såväl till besök som till operation och antal långväntande patienter 

har minskat. Detta är i linje med framtagen handlingsplan för ökad tillgänglighet. Produktionen under september och 

oktober 2021 är högre än under hösten 2020 på flertalet områden. Den samlade produktionen uttryckt i mixpoäng 

ökar med 3,4% (sep-okt 2021 jmf samma period 2020). Antalet inneliggande patienter (vårdtillfällen) har ökat med 

5,8% mot 2020 (sep-okt) och +4,9% 2021 jämfört med 2019 (sep-okt). 

Antalet planerade ortopediska operationer har planerats på en högre nivå under hösten 2021 än tidigare år. Tyvärr har 

utfallet inte blivit på den nivå som planerat på grund av ovanligt många sena strykningar till följd av sjukdom hos 

både patienter och medarbetare. Tillgängligheten till operation har ändå förbättrats och antalet långväntare >90 dagar 

har minskat med över 200 patienter mellan september och oktober (från 843 till 625). Antalet långväntande patienter 

är nu färre än för 1 år sedan (jmf 625 mot 682). 
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Region Skåne  

 

Vårdutbud med störst utmaning att nå tillgänglighet inom 90 dagar 

Störst utmaning att klara tillgänglighetsmålet inom 90 dagar är inom specialiserad smärtrehabilitering och neurologi. 

Kapaciteten med två smärtteam bedöms vara för låg i förhållande till behovet. Det finns heller ingen möjlighet till 

samordning för denna patientgrupp. Inom neurologi är antalet specialister för få just nu. Inom övriga vårdutbud är 

bedömningen att tillgängligsmålen ska kunna uppnås med given kapacitet och pågående extrainsatser förutsatt att 

verksamheten inte störs av nya pandemivågor.  

Förändring produktion och produktivitet 

Omställningarna under pandemin 2020 och 2021 har påverkat verksamheten och produktionen i stor omfattning. 

Ordinarie verksamhet och uppdrag har fått ställas in i flera omgångar och nya vårdbehov har fått prioriteras. Nya 

funktioner har fått skapas. Inte för att öka vårdproduktionen utan med primärt syfte att minska risken för ökad 

smittspridning i våra verksamheter. Exempel på nya funktioner är personalprovtagning, smittspårning, vaccinationer, 

yttre triage akutmottagning. Det har också införts utökad städservice från Regionservice under pandemin. Allt detta 

har varit kritiska funktioner under pågående pandemi men som normalt inte ingår i vårt sjukvårdsuppdrag. Andra 

exempel är förlängda vårdtider vid flytt av patientkategorier till annan specialitet eller mellan sjukhus. Att ställa in 

den elektiva verksamheten vid flertalet tillfällen har generat stort merarbete i form av av- och ombokningar. Allt detta 

är exempel som krävt en ökad resursåtgång som inte syns i vårdproduktionen som normalt ingår i Hässleholms 

sjukhus vårduppdrag. 

Bättre nyttjande av operationskapacitet och utökat operationsuppdrag 

Arbetet med kapacitets och produktionsplanering är ett pågående kontinuerligt arbete inom ortopedin i Hässleholm. 

Operationsverksamheten har en ordinarie planering med fem fullbokade salar veckans alla dagar. Under 2020 och 

2021 har en mindre sjätte operationssal tagits i bruk för mindre hand och fotkirurgi för att öka operationskapaciteten 

till förmån för kösatsning och utökat uppdrag av knä-och höftledsplastiker. På Hässleholms sjukhus utförs dagkirurgi 

inom ortopedi i stor utsträckning sedan många år. Många enklare handoperationer utförs utanför operation på 

mottagningen. Under hösten 2021 har det införts lördagsoperationer för att öka kapaciteten ytterligare och korta 

köerna efter pandemin. 

Vårdplatsbehov 

Under 2021 har vårdplatsbehovet setts över och nya målbilder för antalet vårdplatser håller på att fastställas nu under 

hösten 2021 inför 2022. Det är viktigt både för patientsäkerheten och arbetsmiljön att ligga på rätt antal vårdplatser i 

förhållande till det aktuella behovet. På några avdelningar kommer vårdplatserna att ökas för att undvika 

överbeläggningar eller utlokalisering av patienter. I linje med McKinseys utredning så eftersträvas större avdelningar 

för mer kostnadseffektiv sjukvård. 
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Region Skåne  

 

Använda timmar 

 2021  
jan-sep 

2020  
jan-sep 

2019  
jan-sep 

Diff. Timmar 
2021-2020 

Diff. Timmar 
2021-2019 

Diff. % 
2021-2020 

Diff. % 
2021-2019 

Anst timmar 885 702 847 886 814 955 37 815 70 747 4,5% 8,7% 

Sjukledighet -60 428 -55 124 -45 691 -5 303 -14 737 9,6% 32,3% 

Tjl med lön -7 815 -7 217 -11 398 -598 3 584 8,3% -31,4% 

Tjl u lön -110 779 -108 248 -94 421 -2 532 -16 359 2,3% 17,3% 

Kompledighet -17 582 -19 577 -17 904 1 996 323 -10,2% -1,8% 

Semesterled -93 134 -88 369 -94 467 -4 765 1 333 5,4% -1,4% 

Timlön 37 517 32 045 34 262 5 473 3 255 17,1% 9,5% 

Fyll/övertid 18 563 13 790 14 589 4 772 3 974 34,6% 27,2% 

Arb jour/bered 12 412 13 339 13 479 -926 -1 067 -6,9% -7,9% 

Anv timmar 664 456 628 525 613 402 35 931 51 053 5,7% 8,3% 

Ortopediverksamheten i Ystad är exkluderad från utfallet 2019 och inledningen av 2020 för att göra materialet mer jämförbart 

över tid. Den nya förvaltningsstrukturen var inte på plats fullt ut förrän mars 2019. Detta innebär att det saknas utfall på vissa 

funktioner (AT-läkare och förvaltningsövergripande administration) under jan-feb 2019 som påverkar jämförelsen mellan åren.  

Antalet anställda i timmar har ökat mellan åren. Fyllnadstid och övertid har ökat under 2021 där ett ökat antal 

vårdplatser under första halvåret pga pandemin är den främsta anledningen. Arbetad tid under jour och beredskap har 

minskat. Sjukledigheten har ökat under 2020 och 2021 till följd av pandemin och riktlinjerna att stanna hemma vid 

förkylningssymptom. Tjänstledighet utan lön vilken inkluderar vård av barn och föräldraledighet har ökat medan 

tjänstledighet med lön har minskat mellan åren. 

Varför anställda och arbetade timmar har ökat: 

• Hässleholms sjukhus har under 2020 och 2021 haft tilläggsuppdrag för fler ledplastikoperationer 

• Satsning på utbildningssjuksköterskor 

• Bemanning av utökade covid funktioner under 2020-2021 

• Vaccinationsverksamhet 2021 

• Anställt mer egen personal – minskat inhyrd personal 

•  

Semesteruttag och medarbetarnas möjlighet till återhämtning 

Verksamheterna har i större omfattning haft möjlighet att planera för ledighet under 2021 jämfört med 2020 då 

semesteruttaget var lägre än 2019. 

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 för 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. 
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Ekonomi 

Efter oktober månad har Hässleholms sjukhusstyrelse ett ekonomiskt resultat på +4,9 mkr jämfört med budget. Det 

tidigare negativa resultatet har vänts efter utbetalning av ersättning för merkostnader som uppstått till följd av covid-

19. Merkostnaderna som ersattes avsåg perioden januari till juni och uppgick till 10,3 mkr.   

Prognosen för 2021 har förbättrats efter oktober till -3 mkr (tidigare -14 mkr i augusti). Detta till följd av ersättningen 

för merkostnader på +10,3 mkr. Merkostnaderna för helåret 2021 beräknas uppgå till -14,4 mkr och 

vaccinationsverksamheten har per augusti ett underskott på -0,4 mkr som förväntas kvarstå vid årets slut. Den 

samlade bedömningen av ekonomin 2021 är att den är i balans borträknat dessa merkostnader för covid-19. 

Bakgrunden till det ekonomiska underskottet 2021 är tydligt kopplat till pandemin och dess olika effekter på 

verksamheten. En del är direkta merkostnader som uppstår för att lösa nya vårdbehov som inte ryms inom det 

ordinarie uppdraget. Den andra delen beror på den kö som uppstått då det ordinarie uppdraget till stor del fått ställas 

in, vilket skapat behov av samordning till privata vårdgivare. 

Hässleholms sjukhus har i sin handlingsplan för 2021 beslutat att satsa på ökad tillgänglighet och minskade köer. 

Detta för att minska risken för fortsatt behov av samordning och köp av extern vård samt att i så stor omfattning som 

möjligt klara tilläggsuppdraget. Arbetet som är planerat under hösten för att korta köerna är extramottagningar på 

kvällar och helger samt lördagsoperationer varannan helg. 

 

 

 


