Månadsuppföljning jan-mar 2021
3141 Sjukhusstyrelse Helsingborg

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 >70%

Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr

Antal om och avbokade pga covid-19, första
besök

Antal om och avbokade pga covid-19, återbesök
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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)

Mål: Antal anställda ej fler än budget
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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

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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Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Tillgänglighet
Tillgänglighet till besök: Helsingborgs lasarett har i mars månad ökat tillgängligheten mot f.g månad på så när som
allt - inom ramen för det som rapporteras till SKR. Totalt sett ökar SSNV tillgänglighet för besök inom 90 dagar med
4,2% och landar på 83%. Vi arbetar för normalisering och återhämtning till tidigare nivåer - samma period
föregående år uppvisades en tillgänglighet på 88 %. Totalt sett har vi endast marginellt fler patienter i kö. Antalet
distanskontakter fortsätter också att öka vilket bidrar till att normalisera vår tillgänglighet till tidigare nivåer. Vi har
hög andel digitala besök (mestadels telefon) men även en ökning via 1177 och video.
Ortopedin har förbättrat sin tillgänglighet rejält, de har under vintern gått från en tillgänglighet på 73 % i januari till
89,3 % i mars – tack vare produktionsplanering tillsammans med att kalla rätt patienter, dvs de som väntat allra
längst. Ortopeden har en bra rutin vad gäller samordning och på besökssidan finns mottagare, det är värre när det
kommer till operation. Allra sämst tillgänglighet på besökssidan har vi till vår Allergi-mottagning som fått stå tillbaka
avsevärt pga pandemin. Läkarresurserna där har behövts i Covid-vården och det syns på siffrorna som droppar ner till
40 % men det finns en handlingsplan och vi tror att siffrorna kommer att förbättras inom kort. Det handlar om totalt
200 patienter.
Tillgänglighet till operation: Vi har äntligen vänt trenden och förbättrar våra siffror under mars till 43% . Längst ner
på listan finns ÖNH, Kirurgi samt Ortopedi. Vi samordnar så mycket som möjligt, vi har inrättat bra rutiner som
verksamheterna följer. I övrigt arbetar vi hårt med att öka kapaciteten till operation för att få in så många ingrepp
som möjligt. Vi är glada att trenden vänt och att vi nu ser förbättring i tillgänglighet till operation från föregående
månad. Vi arbetar aktivt med att öka antalet operationer samt att öka kapacitetsutnyttjande parallellt med att
minimera antalet strykningar och ombokningar av patienter. Där möjligheter finns arbetar vi fortsatt med att
överföra åtgärder och ingrepp från operationsavdelning till mottagning.
Återbesök inom målvärde: Ganska stabila värden över tid. Målnivå är 72 %, vi når strax under 60 %. Här pågår dels
arbete med rätt vårdnivå samt digitalisering, återbesök med hjälp av både 1177 och videobesök.
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Om- och avbokningar med anledning av Covid: Trenden är något avtagande de senaste veckorna när det gäller omoch avbokningar pga Covid. Flest om- och avbokningar ses bland återbesöken. Det är främst patienter som väljer att
boka av och om sina tider, betydligt färre från enheternsd sida. Vi arbetar aktivt med att göra om ett fysiskt besök till
digitalt och har fortsatt fina siffror vid dessa kontaktbyten. Det verifieras också när vi tittar på produktionssiffrorna
över distanskontakter.

Produktion
Öppenvårds mottagningarna är fortfarande mycket påverkade av pandemin.Flera anställda från mottagningarna
jobbar inom slutenvården, restriktioner begränsar ordinarie arbete i högsta grad med patienter inom riskgrupper. Inom
slutenvården pågår ett arbete mot normalisering av avdelningarna. Högt inflöde av patienter i mars vilket har lett till
överbeläggningar och övernattande på akuten.I mars ser vi att trenden inom operation är på väg åt rätt håll.
Produktionstabell Helsingborgslasarett jan-mars
Vårdproduktion
Antal besök (NY o ÅB)

Antal
besök
2020

Antal
besök
2021

Diff
Antal
besök

2021/2020
besök %

102 294

78 067

-24 227

-24%

Läkare

61 044

49 232

-11 812

-19%

Övriga

41 250

28 835

-12 415

-30%

13 084

17 111

4 027

31%

59 259

53 132

-6 127

-10%

7 249

6 073

-1176

-16%

30 210

27 163

-10%
7%
-15%
-25%
-22%
-37%

Antal kval brev ,kval telefon och videokontakt

Totalt unika patienter tot ÖV
Antal vårdtillfällen
Antal vårddagar
Medelvårdtid
Totalt unika patienter SV
Antal Operationer (pasis)
Inom öppenvården
Inom slutenvården

4,2

4,5

5 982

5 087

8 725

6 553

-3 047
0,3
-895
-2 172

7 156

5 571

-1 585

1 569

982

-587

Öppenvården
Öppenvårds verksamheten är fortfarande mycket påverkad av pandemin där prioriteringar av
personalresursanvändning mot slutenvården har gjorts. Flera anställda på mottagningarna har placerats om för att
stötta upp slutenvården. Ordinarie mottagningverksamhet har varit omöjlig att bedriva. Restriktionerna begränsar
ordinarie arbete i högsta grad med patienter inom riskgrupper. Antal fysiska besök jan-mars minskar med 24%, jan-feb
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i fjol var normala produktionsmånader, före pandemin(se graf nedan). Återbesöken minskar med 29% och nybesöken
med 15%.

Inom Hud minskar antalet besök med ca 2000 besök pga läkarbrist och covid-19. Det är svårt att rekrytera
Hudspecialister och mottagningen i Ängelholm har stängts ned.
Ögonmottagningen har en sämre produktion i januari-mars än förväntat pga mycket sjukdom och covid-19. Liten
positiv trend i mars. Bättre bemannade på läkarsidan 2021 än 2020 vilket bör ge en ökad produktion och ett bättre
resultat framöver om covid 19-påverkan minskar
Öron, Logoped och Audiologi har också haft stor påverkan av covid-19 på mottagningarna. Personal har omfördelats
till slutenvården.
Medicinmottagningarna minskar kraftigt på antalet återbesök pga covid-19, många av mottagningarna behandlar
patienter som är i riskgrupperna. Omfördelning av personal från öppenvård till slutenvård.
Covid-19 påverkar också antalet fysiska besök inom barn och ungdomsmottagningarna totalt 4700 färre besök än
föregående år. Mottagningsverksamheten minskar på alla orter Helsingborg, Ängelholm och Landskrona pga
omställningen till att vårda covidpatienter på barnakuten. En stor omställning mot digitala vårdkontakter har skett.
Distanskontakter (KT,KB,VK) – Covid-19 har gjort att patienterna har hittat andra vägar in till vården. Antalet
kvalificerade telefonkontakter, kvalificerade brev och videokontakter ökar. Jan-mars ökar antalet kontakter med 31%.
Antalet kontakter ökar mest inom Vo Pediatrik och Vo Specialiserad medicin.
Mina vårkontakter 1177 fortsätter att öka, jan-mars med 40%. Det börjar bli ett naturligt sätt för invånarna att
kommunicera med vården.

Mina Vårdkontakter 1177
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Slutenvård
Mars 2021 har präglats av stabilt läge gällande covid-19 positiva patienter men ansträngt läge gällande ordinarie
vårdplatser. Ängelholms sjukhus hade i början av månaden intagningsstopp pga smittspridning. Högt inflöde av
patienter har orsakat överbeläggningar och övernattande på akuten.
Normalisering av tidigare covidavdelningar pågår, avdelningarna går tillbaka till ordinarie verksamhet.Otopeden och
Geriatrisk akutvårdsavdelning har startat ordinarie verksamhet under mars.
Antalet av post covid-19 patienter i behov av lång rehabilitering och VAK (ständigt närvarande personal) som vårdas
inom slutenvården ökar. Dessa patienter läggs in primärt på Neuro Stroke avd.
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Totala antalet vårdtillfällen minskar med 16% och antalet vårddygn minskar med 10%. Covid-19 vårdande enheter har
medelvårdtid på 6,0 dygn vilket har medfört att snittmedelvårdtiden på sjukhuset har ökat med 7% eller 0,3 dygn.
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Operationer
Antalet operationer minkar inom både öppen och slutenvården. Andra pandemivågen slog hårt mot
operationsverksamheten. Antal operationer inom öppenvården minskar med 22% jan-mars. I mars ser trenden mer
possitiv ut och ligger på ungefär samma nivå som 2020. Antalet operationer inom slutenvården minskar med 37%.
Den minskade produktionen beror i huvudsak på att personal från OP i Helsingborg och Op i Ängelholm är förflyttad till
covid-IVA för att upprätthålla IVA-platser. De har även blivit förflyttade till andra covid avdelningar i Helsingborg. OP i
Ängelholm har varit stängt v.52 – v.4. Efter v 4 successiv öppning av OP i Ängelholm med hjälp av regionala teamet
och egen personal. Flera läkare i Ängelholm har hoppat av.

Attraktiv arbetsgivare
Anställningsvolym – antal anställda omräknat till heltid
Under perioden januari-mars 2021 ligger Helsingborgs lasarett i genomsnitt 19 anställda omräknat till heltid (AOH)
över budget. I jämförelse med samma period föregående år är det 126 anställda AOH fler.
En förklaring till den ökade anställningsvolymen är den ökade sjukfrånvaron hos de anställda efter restriktioner till följd
av pandemin, som såg sin början i mars 2020 - se mer under nedanstående avsnitt.
Använda timmar jämfört med föregående år
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Antalet använda timmar har ökat med ungefär 10 500 timmar. Det är gruppen undersköterskor som står för den
huvudsakliga ökningen (ca 10 400 h, 5,16%), men även uppsamlingsgruppen övrig personal, där primärt befattningen
förrådsbiträden ingår, står för en tydlig ökning (ca 2 200 h, 31,98%). Gruppen mediciniska sekreterare minskar (ca 900
h, 1,51%). Övriga större grupper uppvisar mindre förändringar.
Det är en vanlig åtgärd att undersköterskor anställs för att stöjda upp i verksamheten, då det är svårt att rekrytera
bristgrupper som sjuksköterskor, mediciniska sekretetare och läkare.
Det är framförallt VO Specialiserad medicin som står för ökningen av undersköterskor (ca 9 400 h, 16,13%), men även
för VO Diagnostik ökar denna grupp tydligt (ca 1000 h, 9,99%).
Arbetsgivarens mobilisering av personalresursen utifrån covid-19-situationen är synbar under inledningen av 2021, i
relation till samma period 2020 då utbredningen av pandemi inte startat. Överlag för hela Helsingborgs lasarett, går
det att se en ökning gällande närvaroposter under januari-februari 2021 – Fyllnads-/övertid (ökning: ca 3 700 h,
21,84%), Arbetad jour/beredskap (ökning: ca 2 300 h, 14,02%) respektive Timlön (ökning: ca 1400 h, 4,77%). När det
kommer till frånvaroposter minskar de flesta, exempelvis Semesterledighet (minskning: ca 18 100 h, 38,64%),
Tjänstledighet med lön (minskning: ca 3 200 h, 36,64%) och Kompensationsledighet (minskning: ca 2 400 h, 9,99%).
Däremot ökar Sjukledighet (ökning: ca 11 200 h, 19,04%) och Tjänstledighet utan lön (ökning: ca 2 100 h, 1,81%). Se
tabell nedan.
Tabell: Anställda respektive använda timmar för Helsingborgs lasarett
2021
jan-feb

2020
Diff. timmar
jan-feb

Diff. %

Anst timmar

963 037,2

970 452,9

-7 415,8

-0,76%

Sjukledighet

-70 377,0

-59 122,1

-11 254,8

19,04%

-5 600,7

-8 839,9

3 239,2

-36,64%

Tjl med lön
Tjl u lön

-118 775,8

-116 659,7

-2 116,1

1,81%

Kompledighet

-21 874,7

-24 303,8

2 429,1

-9,99%

Semesterled

-28 783,6

-46 909,1

18 125,5

-38,64%

Timlön

30 345,1

28 964,3

1 380,8

4,77%

Fyll/övertid

20 577,6

16 889,2

3 688,4

21,84%

Arb jour/bered
Anv timmar

18 886,5

16 564,8

2 321,6

14,02%

787 434,6

777 036,7

10 397,9

1,34%

Aktuella val:
EkFörvaltning2019: NV Skånes sjukhus
EkUppföljningsnivå2019: Sjukhusstyrelse Helsingborg
År: 2021
Månad: jan, feb

*Notera en skillnad i differens i jämförelse med tabellen för använda timmar jmf med föregående år, som kan bero på
felande eller bristande etiketter på poster i dataunderlaget.
Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad
En gradvis ökning under 2021 kan ses gällande kostnaden av den inhyrda bemanningen i relation till
personalkostnaden. Det ackumulerade värdet efter mars är 1,9 procent. Det är dock en tydlig minskning i jämförelse
med samma tidpunkt 2020 då det ackumulerade värdet var 3,7%.
Pandemins är en direkt bidragande orsak till minskningen under 2021. Påbud för restriktivitet och isolering i samhället
för att förhindra spridning av covid-19, har inneburit ökade praktiska svårigheter att hyra in personal.
Sett över perioden är det inhyrningen av sjuksköterskor som står för huvuddelen av kostnaden (84,23%), medan
inhyrningen av läkare står för en mindre del (15,77%).
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
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Det har skett en generell ökning av sjukfrånvaron med 1,17 procent under perioden januari-mars 2021 (7,08%) i
jämförelse med motsvarande period föregående år (5,92%), vilket är en direkt följd av personalrestriktioner kopplade
till pandemin.
Ökningen ses hos båda könen och är tydligast i åldersgruppen 30-49 år, som ökar med 1,37 procentenheter.
De högsta nivåerna av sjukfrånvaro ses i grupperna undersköterskor (11,27%), biomediciniska analytiker (10,73%),
barnmorskor (9,55%) och arbetsterapeuter (9,08%).
Sjukfrånvaron har ökat mest i grupperna administratörer (ökning med 4,37% till 7,65%), fysioterapeuter (ökning med
3,51% till 6,58%) och undersköterskor (ökning med 3,18% till 11,27%).

En långsiktigt stark ekonomi
Avvikelsen mot budgeterat resultat är för perioden -80,2 Mkr och prognosen -242 Mkr.
I prognosen är covideffekten inräknad med 105 Mkr (inkl vaccinationskostnader) och ingen statlig ersättning.
Exkluderat för covideffekten blir avvikelsen för de första tre månaderna -13 Mkr och helårsprognosen -137 Mkr.
Intäkterna avviker mot budget med -9,2 Mkr (-1%) och kostnaderna med -71 Mkr (- 3,9%).
Effekten av ökade kostnader pga pandemin bedöms för första tre månader på 67 Mkr (inkl vaccinationskostnader på
2,2 Mkr)
Kostnadsutvecklingen är 6,2 % ackumulerat januari-mars (mars 3,6%).
Efter marsutfallet beräknas det prognosticerade resultatet för året till -242 Mkr.
Intäkterna prognosticeras avvika mot budgeterat med -3,2 Mkr och kostnadsavvikelsen totalt sett bedöms till -238,8 Mkr.
I prognosen är hänsyn tagen till att ersättningen för tilläggs- operationsuppdraget uppgår till 25 Mkr men inga eventuella
statsbidrag för kostnadsökningar kopplade till covid-19 pandemin är inräknade.
Nettoeffekten förknippad med covid-19 på årets resultat uppskattas till ca 100-105 Mkr beroende på hur covidsituationen
utvecklas under året. I prognosberäkningen har vi utgåt att effekten succesivt minskar under första halvåret. I prognosen
är även nuvarande effekt av genomförda åtgärder i handlingsplanen medtagen.
Resultaträkningen med en översiktlig bedömning av covideffekten redovisas i tabellen nedan. Covideffekten har under
perioden hela pandemiperioden följts upp i detaljerade loggböcker för varje verksamhet, dessa har sedan ackumulerats
till total effekt per verksamhetsområde och, i nästa steg, för sjukhuset.

837,2

869,0

-9,2

-3,3

Prognos covid
19
8,4

Personalkostnader

-528,3

-583,3

-47,0

-154,6

62,9

-91,7

Övriga kostnader

-374,5

-375,5

-24,0

-84,2

33,7

-50,5

-65,5

-89,8

-80,2

-242,0

105,0

-137,0

RR
Intäkter

Totalt

Utfall 2020

Utfall 2021

Budgetavvi
kelse Mkr

Prognos
Mkr

Prognos exkl
covid 19
5,1

Intäkter
Intäktsavvikelsen är -9,2Mkr (avvikelsen för mars -0,7 Mkr), för kommande månader förväntas en psitiv intäktsutveckling
inom diagnostik- och vårdvalsenheterna. I huvudsak beror intäktsavvikelsen på reducerade patientintäkter från både
skåningar och utomlänspatienter, reducerade vårdvalsintäkter samt reducerade intäkter inom diagnostikverksamheten
under första två månader, detta till största delen beroende på den pågående pandemin. Det statliga sjuklönebidraget
om 4,6 Mkr för perioden dämpar avsevärt den negativa effekten.
Vårdvalsverksamheten och dess intäkter är en väsentlig del i sjukhusets totala intäktsmassa och totala ekonomi,
framförallt då bemanningen på relevanta enheter är direkt kopplat till detta.
Inom ögonverksamheten har tidigare problem med framförallt läkarbemanningen avsevärt minskat och verksamheten
är nu betydligt bättre bemannad. Verksamheten har under sista månader 2020 och i början på 2021 inte kunnat fokusera
på egen ögonverksamhet utan prioriterat covid-vård och personalen har hjälpt med bemanning på avdelningar med
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covid-patienter. Prognosen för året är -16 Mkr och förutsätter kraftig produktionsökning och bättre resultat, nuvarande
avvikelse efter tre månader är -6,1 Mkr
För hudverksamheten är läget inte lika gynnsamt när det gäller bemanningen med läkare. Hudverksamheten uppvisar
för perioden en negativ avvikelse på -4 Mkr och prognosen är -15,5 Mkr. Bemanningsproblem på läkarsidan är särskilt
betonad i Ängelholm som därför tvingats reducera en del av verksamheten.
Röntgenverksamheten står för drygt 128 Mkr av sjukhusets intäkter och även där var pandemipåverkan stor men
utvecklingen i marsmånad och tillgänglighetsförbättringen tyder på en betydligt gynsammare utveckling under resten av
året
Patientavgifter från skåningar, utomlänspatienter och asylsökanden avviker med ca -2 Mkr mot budget beroende på
covid-19.
För resterande del av året planeras full verksamhet på sjukhuset och ökad produktion inom alla verksamheter.
Osäkerheten kring vidare pandemiutveckling och patientinflödet är fortsatt stor och försvårar prognosen vad gäller
framtida intäkter, inte minst osäkerheten kring framtida statsbidrag. I intäktsprognosen ses en succesiv minskning av
pandemipåverkan och en positiv utveckling på intäktssidan, utifrån nuvarande covidsituation är bedömningen är att
intäktsbortfallet fortsätter under första halvåret men dock i mindre omfattning.

Kostnader
Kostnadsavvikelsen för perioden är -71 Mkr och kostnadsutvecklingen 6,2%. Störst är avvikelsen för personalkostnader
och inhyrning om totalt -50,7 Mkr, respektive läkemedel om -5,9 Mkr samt övriga omkostnader på -14,4Mkr.

Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal
Störst är kostnadsökningen och budgetavvikelsen är på personalkostnader, kostnaderna ökar jämfört med första
kvartalet 2020 med 11 % eller 56,1 Mkr och avvikelsen mot budgeten blir 49,4 Mkr (9,3%).
De kraftiga ökningarna finns inom verksamhetsområden Specialiserad medicin, Anestesi-Operation-IVA och Akuten.
Ökningen hänförs till största delen, 40 Mkr, till vård av patienter på covidavdelningar och IVA men även Akuten.
Ökningar i personalkostnader avser ökad bemanning med ordinarie personal till stor del som ersättning för de hittills
inhyrda resurser som minskar avsevärt jämfört med föra året men även täcka för betydligt lägre semester-, jouruttag
och tjänstledigheter i övrigt.
Övertiden ökar med 57 % (8,6), detta för att bemanna avdelningar som saknar bemanning på grund av bland annat
kraftigt ökade sjukskrivningar.
OB-tilläggen ökar med 4,1 Mkr (18%), Jour 7,3 (23%) och särskilda ersättningar pga pandemin 5,3 Mkr.
Särskilt belastade har verksamheten inom intensivvården och infektion varit och därmed största kostndsökningar.
Inom IVA verksamheten har 20 covidpatienter vårdats under första tre månader. Medelvårdtiden för dessa patienter
uppgick till 15,75 vårddygn. Totalt antal vårddygn för covidpatienterna blir 315 vårddygn. Enligt prislista Södra
Regionvårdsnämnden ersätts varje påbörjad omvårdnadsdag covid (IVA) med 60 896 kr för att täcka verksamheternas
självkostnad för covidvården. Antalet vårddygn för covidpatienter på IVA motsvarar enligt denna ersättningsnivå ca
19,2 mkr för period januari-mars 2021. Detta utöver ordinarie IVA verksamhet och beläggning.
För covidavdelningar inom Specialiserad medicin har extra belastning inneburit en merkostnaden per vårddygn med
66 %. Hög belastningen och ökning av patienter som kräver extra vak som behandlas med syrgas
(högflödesbehandling) har påverkat resursbehovet och kostnadsökningar. Kostanden för vak för en patient kostar 10
tkr per dygn och för en månad 300 tkr. Den totala kostnadsökningen för extra vak uppskattas till 2,7 Mkr för
Specialiserad medicin.
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I tabellen nedan redogörs kostnadsökningar specificerat per kostnadsslag.
Personalkostnder i Mkr
Normallön
Övertid
OB-tillägg
Jour
Särskild ersättning
Sjuklön

Totalt

Ökade personalkostnader
Q1
26,3
8,6
4,1
7,3
5,3
4,5

56,1

Ökning i %
6%
57%
18%
23%
257%
55%

11%

Inhyrningen fortsätter minska och för periden jan-mars är minskningen 44 % eller 8,6, minskningen finns inom alla
verksamheter.

I relation till totala personalkostnaden är inhyrning 1,9 %, betydligt lägre än tidigare år, målsättningen är fortsatt 1,5 %
av den totala personalkostnaden.
Sammanfattningsvis ökar personalkostnaderna framför allt på grund av pandemin och vård av mycket sjuka
covidpatienter. Inhyrningen minskar kraftig och därmed inhyrningskostnaderna.
Under resten av året prognosticeras lägre personalkostnader och nivåer som motsvarar sedvanliga löneöversyn, detta
under förutsättningen att smittspridningen minskar och antal covidsjuka som behöver sjukhusvård minskar.
Stora delar i handlingsplaner handlar om reduceringar av övertidskostnader, jourkostnder och övriga dyra lösningar för
att återgå till budgeterade nivåer.
Under perioden januari-mars har pandemin påverkat den ekonomiska utvecklingen på sjukhusen och föranlett en del
utökning av verksamheten men även positiva kostnadseffekter såsom minskade utbildningskostnader.
Bedömningen att möjligheten att återgå till ordinarie verksamhet med ökad produktion och operationsverksamhet
kvarstår. Planering och risker följs upp och bedöms dagligen, så även behov av omställningar.
Marsmånads produktions- och tillgänglighetstal visar på en förbättring och trenden med ökad tillgänglighet och ökad
produktion förväntas kvarstå under resten av året.

Övriga kostnader
Läkemedelskostnaderna ökade under perioden januari-mars med 5,8 % och avvek mot budget med 5,9 Mkr. Avvikelsen
är störst inom verksamhetsområdena Specialiserad medicin och IVA, delvis hänförs ökningen till ändrade
rekommendationer och prisökningar men framförall kopplat till covid-19.
En del i handlingsplanen handlar om minskning av läkemedelskostander, detta genom att intensifiera uppföljning av
följsamheten av rekommendationer kring användning av billigare ersättningsläkemedel samt minskat kassation.
Fokusgrupp av ekonomer tillsammans med farmaceuter och läkemedelsansvariga läkare kommer att bedriva detta
arbete.
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Övriga omkostnader avviker med -14,4 Mkr, till betydande del avser detta kostnader för ombyggnationer,
sjukvårdsmaterial, inventarier och medicinsk teknik i samband med virusutbrottet. Kostnader fakturerade från
Regionservice överstiger budget med 2,2 Mkr och avser extra kostnder p.g.a. pandemin
Sjukvårdsmaterial och medicinskteknisk utrustning har anskaffats på regional nivå, en del material som nyttjas
fakturerats faktureras löpande förvaltningarna. Något lägre kostnader för kirurgimaterial och laboratorieanalyser noteras
på grund av lägre produktion, dock gäller inte detta avdelningar och IVA som har ökade kostnader för
laboratorieanalyser.

Åtgärder för ekonomi i balans
Nuvarande handlingsplan bedöms efter senaste revidering innehålla åtgärder motsvarande 92 Mkr för 2021 enligt
nedan. Åtgärderna har fokus på minskade personalkostnader i form av reducering av dyra lösningar och inhyrning,
effektiviseringar genom digitalisering och ändrade arbetssätt, ökade intäkter inom vårdval och diagnostik samt
samarbete och samordning inom förvaltningen om med andra aktörer såsom primärvård och kommunen.

Effektivisering
Inhyrning
Samarbete/Samordning
Verksamhetsförändring
Ändrade arbetssätt
Ökade intäkter
Övertid
Övrigt
Totalsumma

Diff mot
Önskad
Effekt önskad effekt effekt 2021
400
-2 570
14 520
410
-140
2 210
360
-1 040
6 830
1 300
-450
3 100
4 550
-610
16 260
0
-3 900
19 450
310
-1 100
7 700
5 410
-2 660
21 750
12 730
-12 470
91 830

Effekten av handlingsplanen t.o.m. mars var 12,7 Mkr. Effekterna och genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen
bedöms i stor utsträckning ha påverkats av covid-19, fortsatt osäkerhet kring effekterna under resten av året.

Region Skåne

