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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 

Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd 

Grundkälla:Manuell rapportering  till SKR  



    2 (8) 

 

Region Skåne  

 

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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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 
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Region Skåne  

 

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid GSG (genomsnittlig sysselsättningsgrad) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

*Samtliga timmar fördelas ut i enlighet med dess organisatoriska tillhörighet. I 
Utdata filen förekommer det ibland blanka rader på befattningen, vilket ger 
upphov att dessa timmar inte kan matchas med sin huvudgruppstillhörighet. 
 

 

  

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 
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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 

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. 
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Region Skåne  

 

Tillgänglighet 

Remissinflödet har ökat kraftigt 2022. Antalet vårdåtaganden (mottagna och accepterade 
remisser) har ökat med +17 procent mellan 2021 och 2022 (jan-maj). Antalet 
operationsanmälningar som är inflödet till operationskön har också ökat mycket 2022 (+22 
procent). Tillgängligheten har stort fokus men är fortsatt påverkad av inställd verksamhet och 
vakanser i vissa funktioner som påverkar produktionskapaciteten. 

 

Pågående aktiviteter för att minska antalet väntande patienter 

Verksamheten har sedan 2021 arbetat med kösatsning i form av extra mottagningar på kvällar 
och helger samt lördagsoperationer. Detta arbete fortsätter 2022. Lördagsoperationerna har haft 
uppehåll sedan mitten på mars till efter sommarsemestern för att personalen ska få möjlighet till 
återhämtning. Kösatsningen på operationer kommer att återupptas igen efter sommaren. 
Patienter som är medicinskt samordningsbara erbjuds också samordning till annan vårdgivare. 

 

Produktion 

Den totala produktionen i januari-maj har ökat med +5 procent jämfört med samma period 2021. 
Då är samordnad vård till privata vårdgivare inkluderad då detta numera är en del av kostnaderna 
för verksamheten under Hässleholms sjukhusstyrelse. 

Antalet besök har ökat med +6,4 procent (jmf period jan-maj 2021). Antalet operationer har ökat 
med 200 jämfört med 2021. 44 operationer har genomförts i den nystartade kliniska 
utbildningssalen under våren 2022. Antalet vårdtillfällen i slutenvården har ökat med +0,8 procent 
samtidigt som antalet vårddagar för inneliggande patienter ökat med +10 procent. Patienternas 
vårdtider har alltså ökat och detta har skapat ett högre belastning på vårdplatserna. 

Antalet samordnade patienter till operation har ökat under 2022 till 182 patienter att jämföra med 
97 patienter under samma period 2021 (jan-maj). 

Produktionsnivåerna i jämförelse mot 2021 ger en bild med ökad produktion men i jämförelse med 
produktionsbudget så ger utfallet 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. 

 

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 
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Region Skåne  

 

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 är fler 2022 än 2021. I genomsnitt för januari till april är det 20 fler AOH 
(anställda omräknat till heltid) 2022 än 2021. Detta motsvarar en ökning med 3,5 procent. 
Samtidigt är fler medarbetare tjänstlediga så den arbetade tiden har inte ökat i samma omfattning 
utan uppgår till +1,7 procent. 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. 

Inhyrd personal fortsätter att minska över tid. Det är positivt 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. 

 

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 ställa in 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 har tagits fram en plan för att utöka med fler medicinvårdplatser som ännu inte gått att 
implementera. Det är en stor utmaning att öka bemanningen med det ansträngda vårdplatsläge 
som råder i verksamheten. En insats som redan implementerad är införande av servicevärdar på 
sjukhusets vårdavdelningar med syfte att avlasta vårdpersonalen. Sedan maj månad har 
servicevärdarna även tagit över arbetsuppgifter såsom patientnära städ samt hemgångsstäd. 
Servicevärdar sköter också måltider, beställning av förråd mm. 

Det ackumulerade resultatet efter maj avviker från budget med -15,8 mkr. 

• -2,6 mkr resultatpåverkan merkostnader covid -19 inkl vaccinationsverksamhet 

• -7,2 mkr samordningskostnader privata vårdgivare 

• -9 mkr intäktstapp tilläggsuppdrag 50% 

Pandemin har fortsatt påverkan på ekonomin på både intäkter och kostnader. Merkostnaderna 
har minskat under april och maj till en väldigt låg nivå. Det är fortsatt en viss förhöjd kostnadsnivå 
för skyddsutrustning. Den största ekonomiska påverkan ligger i inställd vård som ger ökade 
kostnader för samordning och minskade intäkter för ej utfört tilläggsuppdrag. 

Intäkterna avviker från budget med -7,9 mkr efter maj. Avvikelsen på intäktssidan beror främst på 
ej utbetald ersättning för ledplastikuppdraget. Denna post avviker med -9 mkr mot budget för 
tilläggsuppdraget på 500 ledplastiker som finansieras av HSN. Prognosen är att 50% av 
uppdraget skall kunna genomföras under resterande del av året. Intäkten för vaccinationer uppgår 
till 0,5 mkr. 

Kostnaderna avviker med -7,9 mkr från budget efter maj. Merkostnader för covid-19 inklusive 
vaccinationsarbetet uppgår till -3,2 mkr (där 0,5 mkr ersatts för vaccinationer). 
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Region Skåne  

 

Sjuklönekostnaderna på -1,6 mkr ligger utanför dessa merkostnader då de ersatts med 
statsbidrag. Den totala resultatpåverkan för merkostnader covid-19 och vaccinationer är -2,6 mkr. 
Kostnad för samordning uppgår till -7,2 mkr. Av dessa är -4,7 mkr samordnade under 2021. 
Personalkostnader inklusive inhyrd personal avviker med -2,2 mkr från budget där -1,6 mkr utgörs 
av merkostnader för covid insatser (personalprovtagning, extrakostnader för ortopedins 
omställning till medicinvårdplatser och vaccinationsarbete) som ligger utanför budget. 

 

Den ackumulerade kostnadsutvecklingen efter maj är 8,4 procent. Verksamhetsnära och 
produktionsrelaterade kostnader har ökat mellan 2021 och 2022 i linje med produktionsökningen. 
Detta svarar för två tredjedelar av kostnadsutvecklingen. I detta ingår även samordnad vård 
(ökning -5,6 mkr). Därför är det viktigt att redovisa den samordnade vården som en del av 
produktionsökningen. En tredjedel utgörs av ökade bemanningskostnader (både egen och inhyrd 
personal). Prognosen för 2022 är att kostnadsutvecklingen ackumulerat kommer att minska till 
5,8%. 

 

Prognos för 2022 efter maj är -28 mkr i förhållande till budget. 

Prognosens största avvikelse består av intäktstapp för ledplastikuppdraget som uppgår till -16,3 
mkr i förhållande till budget (50% prognos på genomförandet). Den förändrade bedömningen 
sedan mars är främst på kostnadssidan där kostnaderna för samordning ökats i prognosen från -6 
mkr till -12 mkr. Bedömningen är att merkostnader för covid-19 inte kommer att fortsätta efter maj. 
Resultatpåverkan för merkostnader covid-19 inkl vaccinationsverksamheten uppgår till -2,6 mkr. 

 

Åtgärder för ekonomi i balans: 

Kostnader för samordning av patienter och uteblivna intäkter på tilläggsuppdraget är båda 
konsekvenser av inställd verksamhet och produktion. För att inte öka köerna och denna kostnad 
för samordning ytterligare är förslaget att planera för fortsatt produktion, kösatsning och god 
tillgänglighet. På detta sätt ökar möjligheterna att klara tilläggsuppdraget för 2022 och minska 
merkostnaderna för samordning av patienter. Utöver detta ska Hässleholms sjukhus etablera fler 
medicin vårdplatser inom ramen för tilläggsbudget 2022. Detta kommer att minska dyra lösningar 
med övertid och extrapass och det slitage som det innebär för medarbetarna. Inom ramen för 
beslutad tilläggsbudget ska det också göras en satsning på samtliga medarbetare för att förbättra 
arbetsmiljön efter pandemin. 

 

 


