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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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Region Skåne  

 

Produktion besök utfall & budget Produktion distanskontakter utfall & budget 

  

Produktion vårdtillfällen utfall & budget Produktion vårddagar utfall & budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion operationer per specialitet utfall & budget 

 

Not: korrigerad tabell där förbandsomläggning av sjuksköterskor har exkluderats från utfallet. 

Op-spec SKR Antal 2021 Antal 2022 Budget 2022
Diff antal mot 

budget

Diff % jämfört 

med budget

Handkirurgi 170 246 207 39 19%

Hudsjukvård 24 25 26 -1 -4%

Kirurgi 0 2 0 2 -

Öron-näs-halssjukvård 0 1 0 1 -

Ortopedi 350 590 841 -251 -30%

Ryggkirurgi 1 2 6 -4 -67%

Thoraxkirurgi 0 1 0 1 -

Totalt 545 867 1 080 -213 -20%
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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, professionell verksamhet 

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 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 

Covid-19 omställning 

Under januari och februari påverkades den elektiva ortopedin med inställda 
slutenvårdsoperationer för att frigöra vårdplatser till medicinska patienter. Sjukhuset ställde om 
vårdavdelningarna för att kunna isolera och vårda covidpositiva patienter på respektive 
vårdavdelning utifrån patientens grundsjukdom. Patienter som är sjuka i covid-19 har fortsatt 
vårdats på CSK. Sjukhuset har under årets första månader fortsatt med vaccinationer och 
personalprovtagning. 

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten till första besök och till operation har förbättrats successivt under årets första 
månader. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantin har minskat sedan januari 2022. 
Verksamheten har sedan 2021 arbetat med kösatsning i form av extra mottagningar på kvällar 
och helger samt lördagsoperationer. Detta arbete har fortsatt in på 2022. Lördagsoperationerna 
kommer att ha uppehåll från mitten på mars till efter sommarsemestern för att personalen ska få 
möjlighet till återhämtning. Kösatsningen på operationer planeras att återupptas igen efter 
sommaren. 

 

Beskriv pågående aktiviteter för att minska antalet väntande >180 dagar (kömiljarden) 

Hässleholms sjukhus har 1,2% väntande >180 dagar som andel av totalt väntande (kömiljardens 
målsättning är max 5%). Motsvarande på operationsväntelistan så har 10,2% av totalt väntande 
patienter väntat mer än180 dagar. 

Insatser som kvälls- och helgmottagningar samt lördagsoperationer kommer att fortsätta under 
2022 med visst uppehåll för lördagsoperationer. Patienter som är medicinskt samordningsbara 
erbjuds också samordning till annan vårdgivare. 
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Region Skåne  

 

Produktion 

Den totala produktionen i januari och februari har ökat med 15% jämfört med samma period 2021.  

Antalet vårdtillfällen har ökat med 10% och antalet besök med 11%. Antalet operationer har också 
ökat jämfört med 2021, både i den akuta och den elektiva ortopedin. Den största ökningen sker i 
den elektiva ortopedin där dagkirurgiska operationer kunnat genomföras under både januari och 
februari. Under januari 2021 var det endast en mindre volym subakuta dagkirurgiska operationer 
som utfördes i Hässleholm och i stort sett inga elektiva operationer. 

Produktionsnivåerna i jämförelse mot 2021 ger en bild och i jämförelse med planeringen så ger 
det en annan bild. Då är flera produktionsparametrar lägre än budget under årets första månader. 
Det har fortsatt varit begränsningar i gruppernas storlek i rehabiliteringsverksamheten av 
hygienskäl. Det har också varit färre läkare i tjänst inom närsjukvården som påverkat antalet 
planerade läkarbesök. Antalet vårdtillfällen är färre än planerat till följd av inställda 
slutenvårdsoperationer. Denna verksamhet är igång igen sedan slutet på februari. I mars månad 
ser produktionen ut att öka mot samma nivåer som mars 2020.  

 

Attraktiv arbetsgivare 

Satsningen på utbildningssjuksköterskor har gett positiva resultat med förbättrade 
rekryteringsmöjligheter och minskat behov av inhyrd personal. Det skapar en lärande miljö där 
sjuksköterskorna får möjlighet till bättre kompetensutveckling som gör att det blir en attraktiv 
arbetsplats. Utbildningssjuksköterskornas närvaro skapar också en trygg arbetsmiljö som minskar 
stress och risk för arbetsrelaterad utmattning. 

Sedan 2021 har satsningen utökats till att även omfatta operations- och anestesisjuksköterskor. 
En framgångsfaktor i denna satsning är att utbildningssjuksköterskorna organiserats under 
utbildningsenhetens chef och inte ute i verksamheten. Detta ger en tydlig samsyn i uppdraget där 
utbildningssjuksköterskorna samarbetar och lägger upp gemensamma utbildningsplaner, de kan 
komplettera varandra genom sina olika kompetenser och bakgrunder. 

Antalet anställda har ökat sedan februari 2022. Det är främst sjuksköterskor och rehabpersonal 
som ökat. Det finns fortfarande vakanser och behov av inhyrd personal även om utfallet fortsatt 
att minska över tid. 

Den externa personalrörligheten har ökat något 2021 i jämförelse med 2019 och 2020. 
Personalrörligheten inom Hässleholms sjukhus är något högre än genomsnittet i förvaltningen 
SSNO under 2020 och 2021. 

Inhyrd personal fortsätter att minska över tid. Det är postivit men det finns områden där behovet 
är större än tillgången. Det är tydligt inom operation och anestesi där det blivit svårare att få tag 
på inhyrd personal som påverkar möjligheten att operera och minska köerna. 
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Region Skåne  

 

Ekonomi 

Sjukhusstyrelsen i Hässleholm har tilldelats en tilläggsbudget för 2022 på 19,4 mkr. 
Sjukhusstyrelsen har fattat beslut om att dessa medel ska användas till vårdplatsförändringar, den 
vård som skjutits upp samt förbättrad arbetsmiljö. Vårdplatsbehovet inom medicin har ökat över 
tid och bedöms vara ett mer varaktigt ökat behov. Att ställa om och utöka vårdplatserna inom 
detta område är avgörande för både den akuta tillgängligheten för medicinpatienter, men också 
för den elektiva ortopedin, som annars hela tiden riskerar att få inställda operationer för att lösa 
den akuta vårdplatssituationen. Satsningen på arbetsmiljö är gemensam för hela förvaltningen 
SSNO där planering av aktiviteter pågår. 

Alla avvikelser som redovisas fortsättningsvis är i förhållande till ny budgetomslutning inklusive 
tilläggsbudgeten. 

Det ackumulerade resultatet efter mars avviker från budget med -6,1 mkr. Pandemin har fortsatt 
påverkan på ekonomin på både intäkter och kostnader. 

Intäkterna avviker från budget med -4,2 mkr efter mars. Avvikelsen på intäktssidan beror främst 
på ej utbetald ersättning för ledplastikuppdraget. Denna post avviker med -5,4 mkr mot budget för 
tilläggsuppdraget på 500 ledplastiker som finansieras av HSN. Bedömningen är att 50% av 
uppdraget skall kunna genomföras under resterande del av året. Intäkten för vaccinationer uppgår 
till 0,5 mkr för jan-mars. 

Kostnaderna avviker med -1,9 mkr från budget efter mars. Merkostnader för covid-19 inklusive 
vaccinationsarbetet under årets första tre månader uppgår till -2,7 mkr (där 0,5 mkr ersatts för 
vaccinationer). Läkemedelskostnaderna avviker med -0,5 mkr. Kostnad för samordning uppgår till 
-3,2 mkr. Personalkostnader inklusive inhyrd personal avviker med -2 mkr från budget där -1,4 
mkr utgörs av merkostnader för covid insatser (personalprovtagning, extrakostnader för 
ortoepdins omställning till medicinvårdplatser och vaccinationsarbete) som ligger utanför budget. 
Vaccinationerna är ersatta med 181 kr/stick, men kostnaden blir precis som intäkten en avvikelse 
mot budget. Den inställda vården innebär också lägre produktionskostnader i form av 
operationsmaterial som avviker med +6 mkr. 

Prognos för 2022 är -16,2 mkr i förhållande till budget. Prognosens största avvikelse bygger på 
en lägre intäkt för ledplastikuppdraget som uppgår till -16,25 mkr i förhållande till budget (50% 
prognos på genomförandet). På kostnadssidan är bedömningen efter mars att den ska ligga inom 
budget och att nuvarande kostnadsavvikelse i marsbokslutet har en koppling till pandemins 
merkostnader. Bedömningen är att merkostnaderna kommer att minska betydligt från april och 
framåt då flertalet funktioner har upphört. 

Åtgärder som är planerade är en utökning av medicinvårdplatser som kommer att minska dyra 
bemanningslösningar med övertid och extraersättning vid överbeläggningar. Det är också fortsatt 
fokus på tillgänglighet och kösatsning för minskat behov av samordning av patienter. Detta arbete 
behöver också balanseras med återhämtning för våra medarbetare för att säkerställa en långsiktig 
hållbar verksamhet. 

 

 

 


