
Månadsuppföljning jan-okt 2022 
3122 Sjukhusstyrelse Hässleholm 

 
 

 

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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Region Skåne  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 

Vårdplatsbrist akut verksamhet sommar 

I början av sommarperioden fick elektiva slutenvårdsoperationer ställas in för att frigöra dessa 
vårdplatser till akut verksamhet som inte klarade bemanningen för sitt uppdrag under 
sommarperioden. Dessa omställningar på grund av Covid och vårdplatsbrist med ändringar i 
planering och resursallokering är inte effektiva och tappet är svårt att ta igen. Detta har inneburit 
förutsättningarna för att klara tilläggsuppdraget 2022 har försämrats där prognosen justerats ned i 
omgångar under året. Nu efter oktober har prognosen justerats till 10% från tidigare 25%. 

 

Tillgänglighet 

Remissinflödet har ökat och antalet vårdåtaganden (mottagna och accepterade remisser) har ökat 
med +12,5 procent mellan 2021 och 2022 (jan-okt). Denna ökning har påverkat väntelistorna 
under 2022. En annan faktor som påverkat tillgängligheten är att antalet arbetade timmar för 
läkare har minskat 2022. Dels är det så att sjukhuset har tappat en del specialistläkare som slutat 
senaste året samt att det finns också några fall av långtidssjukfrånvaro. Tillgängligheten har stort 
fokus men är fortsatt påverkad av inställd verksamhet även 2022.  
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Region Skåne  

 

Pågående aktiviteter för att minska antalet väntande patienter 

• Erbjuda samordning inom vårdgarantiavtal 

• Kösatsningar för mottagning och operation 

• Optimering av operations- och resursplanering för att optimera resursanvändning och 
operationsprogram 

• Utökad poliklinisering – start hösten 2022 

• Regional styrning av remisser (höft- och knäartros) från SUS och Nordväst till Hässleholm. 
Har pausats under hösten med anledning av de långa väntelistorna. 

• Kvalitetssäkra väntelistorna och kontaktar patienterna som väntat >180 dagar 
 

Produktion 

Den totala produktionen i januari-oktober har ökat med +1,4 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 +3 procent (jmf period jan-okt 2021). Det totala antalet operationer 
(både akuta och elektiva operationer) är på ungefär samma nivå som 2020 och 2021. De elektiva 
ortopediska operationerna har minskat något i jämförelse med 2021 men samtidigt har 
samordningen ökat i sådan omfattningen att det totala antalet utförda elektiva operationerna med 
5 procent (+150 operationer). Behovet och grundplaneringen är mycket större. Väntelistan med 
närmare 900 patienter som väntat mer än 90 dagar på sin operation visar detta. Tyvärr har även 
2022 påverkats negativt av inställda slutenvårdsoperationer både i början av 2022 (jan-feb) och 
under sommaren. Dessa omställningar med ändringar i planering och resursallokering är inte 
effektiva och tappet är svårt att ta igen. Detta har inneburit förutsättningarna för att klara 
tilläggsuppdraget 2022 försämrats och där prognosen nu justerats ned till 10% efter oktober. 
Operationsverksamheten har också haft vakanser och därför inte kunnat operera på samtliga 
operationssalar under året. Det pågår ett arbete inom operationsverksamheten i Hässleholm för 
att kunna öppna fler operationssalar och därmed öka operationsvolymen 2023. 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Antalet anställda är fler 2022 än 2021, men fortfarande en bit från budgeterad nivå. Det finns 
vakanser på flera håll i verksamheten och behovet av inhyrd personal är fortsatt. Den arbetade 
tiden har inte ökat i samma omfattningen som antal anställda. Det beror på att tjänstledigheterna 
och semesteruttaget ökat under 2022. Antalet arbetade timmar för läkare har minskat 2022. Dels 
är det så att sjukhuset har tappat en del specialistläkare som slutat senaste året samt att det finns 
också några fall av långtidssjukfrånvaro. Samtidigt har sjukhuset anställt fler underläkare och 
utökat antalet ST läkare för att stärka kompetensförsörjningen. 

Det görs mycket inom området kompetensförsörjning för att attrahera nya medarbetare och 
behålla befintlig personal. 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. 

 

Ekonomi 

Den ekonomiska utvecklingen för Hässleholms sjukhusstyrelse har försämrats under 2022 och är 
ett resultat av främst två faktorer. Pandemin och rådande kompetensbrist i sjukvården. Alla de 
perioder av inställda ortopediska operationer har skapat väldigt långa köer och ökade 
samordningskostnader som följd. Samordningskostnaderna fanns även 2021 men har ökat 
betydligt under 2022. Den inställda operationsverksamheten har medfört att sjukhuset inte 
kommer att klara så stor del av tilläggsuppdraget för ledplastiker. Detta med minskade intäkter 
som följd. Kompetensbristen av framförallt allmänsjuksköterskor och operations- och 
anestesipersonal försvårar möjligheterna att i nuläget öka operationsvolymerna ytterligare. 

Det ackumulerade resultatet efter oktober avviker från budget med -25,4 mkr. 

• -3 mkr resultatpåverkan merkostnader covid -19 inkl vaccinationsverksamhet 

• -16,5 mkr samordningskostnader privata vårdgivare 

• -18 mkr intäktstapp tilläggsuppdrag mot budget 

• +13 mkr produktionskostnader sjukvårdsmaterial 

 

Tilläggsuppdraget har utbetalats efter 33% genomförande vilket innebär en intäkt på 9,0 mkr i 
oktoberbokslutet. Prognosen för uppdraget har sänkts till 10% efter oktober. Detta innebär att 
intäkter i oktoberbokslutet är 6,3 mkr för hög i förhållande till denna nya bedömning av uppdraget 
(jmf 9,0 mkr mot 2,7 mkr). Om resultatet per oktober justeras för denna intäktskorrigering så 
skulle det bli -31,7 mkr istället för -25,4 mkr. 

 

Tilläggsbudget 

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. 

Vårdplatsförändringarna som behövs inom medicin har ännu inte varit möjliga att genomföra 
enligt plan med anledning av den rådande sjuksköterskebristen. Verksamheten har ändå i stort 
upprätthållit det nödvändiga antalet medicinplatser men till priset av dyra lösningar med övertid 
och extrapass och slitage för medarbetarna. Sjukhuset har infört servicevärdar under året på 
vårdavdelningarna för att ställa om arbetssätt och avlasta vårdpersonalen. Servicevärdarna har 
tagit över arbetsuppgifter såsom patientnära städ, hemgångsstäd, måltider, beställning av förråd 
mm. Inriktningen och planen är oförändrad och verksamheten fortsätter att arbeta för att öka upp 
vårdplatserna inom medicin. Det genomförs kösatsningar särskilt inom ortopedin både till 
mottagning och operation. Satsningen på gemensamma arbetsmiljöfrämjande aktiviteter är 
pågående under hösten. Detta har varit väldigt uppskattat av många medarbetare. 
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Kostnadsutveckling 

Kostnadsutvecklingen ligger på 6,7 procent ackumulerat jan-okt 2022 jmf jan-okt 2021. En stor del 
av kostnadsutvecklingen utgörs av kostnader för samordning. Andra områden som bidrar till 
kostnadsutvecklingen är sjukvårdsmaterial, läkemedel, röntgen, servicevärdar, övertid, 
extraersättningar för kösatsning och utbildningskostnaderna som nu börjat normaliseras efter 
pandemin. 

Prognos för 2022 efter oktober är -43,5 mkr (-40,0 mkr efter aug) 

Antaganden i prognos 

o Genomföra 10% av tilläggsuppdraget med 500 ledplastikoperationer från HSN. Innebär 
såväl minskad intäkt som minskad kostnad. Resultateffekt ca -16 mkr. 

o Samordningskostnader -20 mkr. 
o Läkemedel -4,3 mkr (inkl läkemedelsservice) 
o Resultateffekt av pandemin, merkostnader och vaccinationsverksamhet -3,0 mkr. 

 

Tidigare bedömning av tilläggsuppdraget var 25% efter augusti. Förändringen från 25% till 10% 
motsvarar en minskad intäkt på -4,9 mkr. Detta är den huvudsakliga justeringen i 
oktoberprognosen jämfört med augustiprognosen. I resultaträkningen är prognosen för läkemedel 
-3,7 mkr. Utöver själva läkemedelskostnaden (-3,7 mkr) finns också kostnader för 
läkemedelsservice av som också ökat 2022 med en prognosticerad budgetavvikelse på -0,6 mkr. 
Denna post ligger under ”Köp av verksamhet, material och tjänster ” i resultaträkningen. 

Åtgärder för ekonomi i balans: 

Åtgärdsplanen för 2022 är att planera för ökad produktion, kösatsning och god tillgänglighet. På 
detta sätt ökar möjligheterna att klara tilläggsuppdraget för 2022 och minska merkostnaderna för 
samordning av patienter. Utfallet har inte blivit som planerat till följd av att 
slutenvårdsoperationerna ställts in under januari-februari och under sommaren 2022 för att frigöra 
vårdplatserna till andra patientgrupper. 

Kösatsningar för såväl mottagning som operation har genomförts under året och det arbetet 
fortsätter nu under hösten 2022. Under året har det genomförts en översyn av arbetssätt kring 
operations- och resursplanering för att optimera resursanvändning och operationsprogram. Det 
pågår också ett utvecklingsarbete att öka polikliniseringen med fler operationer i 
mottagningslokaler (utanför operationsavdelning). En annan insats är utbildningsuppdraget med 
ökat antal utbildningsplatser för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska. 
Detta kommer att öka upp kapaciteten inom operations- och anestesienheten och bidra till en 
högre produktion, bättre tillgänglighet och därmed minskat behov och kostnader för samordning. 
Operationsenheten har också startat en klinisk utbildningssal för att kunna ta emot och utbilda fler 
specialistsjuksköterskestudenter under deras VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Detta är en 
del av ett långsiktigt arbete för att stärka målområdet attraktiv arbetsgivare som är avgörande för 
kompetensförsörjningen och en effektiv hälso- och sjukvård. Tidigare redovisade insatser är 
satsningen på utbildningssjuksköterskor och fler kliniska lärare för att kunna attrahera, utbilda och 
stödja sjuksköterskor i sin yrkesroll. Alla dessa insatser syftar till stärka kompetensförsörjningen, 
skapa en bättre arbetsmiljö, öka produktionen och förbättra tillgängligheten för patienterna. 

 

 


