
Månadsuppföljning jan-maj 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% 

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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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 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 
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Mål: Antal anställda ej fler än budget  

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 fortsätter sin trend med att ligga på en god tillgänglighet till besök 
även under maj månad - inom ramen för det som rapporteras till SKR.  Tillgängligheten för maj är 85,9 %. Vi arbetar 
för normalisering och återhämtning till tidigare nivåer - samma period föregående år uppvisades en tillgänglighet på 
78,2 %. Totalt sett har vi fler patienter i kö än samma period föregående år men glädjande nog väntar våra patienter 
idag kortare till till sitt första besök. Antalet distanskontakter fortsätter också att öka vilket bidrar till att normalisera vår 
tillgänglighet till tidigare nivåer. Vi har hög andel digitala besök såväl till telefon som via 1177.  

Ortopedin fortsätter att imponera, de har under senaste året gått från en tillgänglighet på 68 % i maj föregående år till 
90,7 % i maj. Detta tack vare produktionsplanering, att kalla rätt patienter, dvs de som väntat allra längst och möta 
upp med extra mottagningarna där behovet är störst. 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 46,9 % men det finns en handlingsplan och vi tror att siffrorna 
kommer att förbättras inom kort.  

Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till besök: Att titta på produktionsbehov nedbrutet per vecka 
är något vi initierat under våren. Syftet med nedbrutna produktionsplaner är att göra behoven hanterbara och på så 
sätt skapa förutsättningar för verksamheterna att kunna arbeta mot nya mål. Målet är att förbättra oss från månad till 
månad för att uppnå 95 % tillgänglighet.   

Tillgänglighet till operation: Vi har äntligen vänt trenden och förbättrar våra siffror under våren, i maj uppnår vi 
tillgänglighet 43,2 % . Längst ner på listan finns ÖNH, Gynekologi samt Ortopedi. Vi samordnar när det går och finns 
mottagare för patienten, vi har inrättat bra rutiner som verksamheterna följer. I övrigt arbetar vi intensivt 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 i samband med att belastningen från Covid minskar.  Vi arbetar aktivt med 
produktionsplanering, 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.  

Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd: Att titta på produktionsbehov nedbrutet 
per vecka är något vi initierat under våren. Syftet med nedbrutna produktionsplaner är att göra behoven hanterbara 
och på så sätt skapa förutsättningar för verksamheterna att kunna arbeta mot nya mål.Vad gäller operation har vi 
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stora volymer av patienter att hämta hem varför arbetet med veckoplaner på 1 års sikt är mer rimligt än att ta igen 
minskad produktion pga Covid på 1 månad.  

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. 

Produktion 

Öppenvårdsmottagningarna är fortfarande mycket påverkade av pandemin.Flera anställda från mottagningarna har 
jobbat 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 maj vilket har lett till 
överbeläggningar och övernattande på akuten. From maj månad ser vi att analet operationer både i Ängelholm och 
Helsingborg ligger högre än föregående år. 

Produktionstabell Helsingborgslasarett jan-maj 

Vårdproduktion  
Antal 
besök 
2020 

Antal 
besök 
2021 

Diff 
Antal 
besök 

2021/202
0 besök 
% 

Antal besök (NY o ÅB) 141 936 152 364 10 428 7% 

Läkare 61 044 49 232 -11 812 -19% 

Övriga 59 004 72 984 13 980 24% 

Antal kval brev ,kval telefon och videokontakt 26 482 28 320 1 838 7% 

Totalt unika patienter tot ÖV 74 540 83 736 9 196  12% 

Antal vårdtillfällen 11 926 10 507 -1419 -12% 

Antal vårddagar 46 598 45 249 -1 349 -3% 

Medelvårdtid 3,9 4,3 0,4 10% 

Totalt unika patienter SV 9 181 8 401 -780 -8% 

Antal Operationer (pasis) 13 026 11 553 -1 473 -11% 

Inom öppenvården 10 589 9 738 -851 -8% 

Inom slutenvården 2 437 1 815 -622 -26% 

 

Öppenvården 
Öppenvårdsverksamheten 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 exl vaccinationer minskade jan-
maj med 9%, jan-feb i fjol var normala produktionsmånader, före pandemin(se graf nedan). Återbesöken minskar 
med 13% och nybesöken med 2%.  

Personalvaccinationerna pågår fram till midsommar. Jan-maj har det utförts 15597 vaccinationer i Helsingborg och 
7792 på vaccinationsmott i Ängelholm. Antalet vaccinationer ligger med i totala produktion som övriga besök. 
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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 tillfälligt stängts ned. Plan finns för öppning senare under året. 

Ögonmottagningen  har en sämre produktion i januari-maj än förväntat pga mycket sjukdom och covid-19. Bättre 
bemanning på läkarsidan första halvåret 2021 jft 2020. Fyra  specialister har nu sagt upp sig. Detta kommer att 
påverka produktionen negativt framöver. 

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. Antalet besök ökar pga att 
personalvaccinationerna registreras på Infektionsmott. 

Urologimottagningarna i Ängelholm och Helsingborg har skickat personal till Covid-avdelningar i Helsingborg. Ingen 
möjlighet till ”normal” produktion. 

Covid-19 påverkar också antalet fysiska besök inom barn och ungdomsmottagningarna totalt 3300 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-maj  ökar antalet kontakter med 7%. 
Antalet kontakter ökar mest  inom Vo Pediatrik och Vo Specialiserad medicin.  
 
Mina vårkontakter 1177 fortsätter att öka, jan-maj med 60% eller 13 tusen kontakter. Det börjar bli ett naturligt sätt för 
invånarna att kommunicera med vården. 
 

 
 

Slutenvård 

Maj 2021 har präglats av stabilt läge gällande covid-19 positiva patienter men ansträngt läge gällande ordinarie 
vårdplatser. Högt inflöde av patienter har orsakat överbeläggningar och övernattande på akuten. 
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Antal positiva covid-19 patienter som vårdats inom slutenvård har varit på nivå av 25 patienter i snitt under maj 2021 
med minskning till 16 patienter i slutet på månaden. En naturlig förflyttning av patienter från kategori av positiva till 
post covid-19 patienter kan ses.  

Tidigare covidavdelningar har gått tillbaka till ordinarie verksamhet.Otopeden och Geriatrisk akutvårdsavdelning har 
återgått till ordinarie verksamhet. 

Antalet av post covid-19 patienter i behov av lång rehabilitering och vak (ständigt närvarande personal) som vårdas 
inom slutenvården ökar. Dessa patienter läggs primärt in på Neuro-Stroke avd.  

Ordinarie patienter ligger fortsatt på hög nivå– högt inflöde av patienter har orsakat många överbelagda vårdplatser, 
utlokaliserade och övernattande patienter på akuten. En extra avdelning Medicinsk vårdavdelning med 8 vpl har varit 
öppen under 3 veckors period. 

Totala antalet vårdtillfällen minskar med 12% och antalet vårddygn minskar med -3%. Covid-19 vårdande enheter har 
medelvårdtid på 6,0 dygn vilket har medfört att snittmedelvårdtiden på sjukhuset har ökat med 10% eller 0,4 dygn. 

 

Disponibla vårdplatser per verksamhetsområde jan-maj 
Snitt per VO mån-fre kl 1200 
 

 
 
 
Antalet disponibla vårdplatser för maj månad är 321,6 vilket är 7 vårdplatser färre än föregående år. I snitt har de 
disponibla vpl har minskat med 14,8vpl. Ortopedi och Geriatrik har under delar av året varit nedstängda pga 
pandemin. Covidvård har bedrivits i deras lokaler. VO Specialiserad medicin har öppnat upp en ny tillfällig 
vårdavdelning i maj med 8vpl vilket även nämns i text ovan. 
 
Operationer  
 
Antalet operationer minkar inom  både öppen och slutenvården. Andra pandemivågen slog hårt mot 
operationsverksamheten. Antal operationer inom öppenvården minskade med 22% jan-mars. Nu för apr-maj ökar 
produktionen med 21%. Trenden inom slutenvård operation ser också mer possitiv ut och ligger nu på ungefär 
samma nivå som 2020. Antalet operationer totalt inom slutenvården minskar med 26%. 

Den minskade produktionen beror i huvudsak på att personal från OP i Helsingborg och Op i Ängelholm har varit 
förflyttad till covid-IVA för att upprätthålla IVA-platser. De har även blivit förflyttade till andra covid avdelningar i 
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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 slutat. 

 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym – antal anställda omräknat till heltid 

Under perioden januari-maj 2021 ligger Helsingborgs lasarett i genomsnitt nio anställda omräknat till heltid (AOH) 
över budget med ett genomsnittligt utfall på 3178 anställda AOH. Maj månad uppvisar dock en nedgång till 29 
anställda AOH under budget, i förhållande till månaderna tidigare över budget. I jämförelse med samma period 
föregående år är det 120 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 

Antalet använda timmar har ökat med ungefär 68 300 timmar (4,35%) januari-april 2021 i jämförelse med samma 
period föregående år. Det är gruppen undersköterskor som står för en stor ökning (ca 27 300 h, 6,67%), men även 
uppsamlingsgruppen övrig personal, där primärt befattningen förrådsbiträden ingår, står för en tydlig ökning (ca 4 500 
h, 33,04%). Övriga större grupper uppvisar även ökningar: övriga vård rehab/social med paramedicinska befattningar 
ca 3 800 fler h (4,96%), medicinska sekreterare ca 4 500 fler h (3,86%), läkare ca 10 200 fler h (3,69%) och 
sjuksköterskor ca 16 900 fler h (3,31%). 

Det är en vanlig åtgärd att exempelvis undersköterskor anställs för att stöjda upp i verksamheten, då det är svårt att 
rekrytera bristgrupper som sjuksköterskor, mediciniska sekretetare och läkare. 

Det är framförallt några verksamhetsområden som står för ökningen: VO Specialiserad medicin (ca 27 700 fler h, 
7,68%), VO Akutsjukvård (ca 15 100 fler h, 11,17%) och VO Anest/OP/IVA (ca 10 000 fler h, 5,74%). 

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, men kan sägas mer överlappa från och med 
mars. För Helsingborgs lasarett går det att se en ökning under januari-april 2021 gällande vissa närvaroposter: 
arbetad jour/beredskap respektive timlön. När det kommer till frånvaroposter minskar de flesta, exempelvis 
semesterledighet, tjänstledighet med lön och kompensationsledighet. Däremot ökar sjukledighet och tjänstledighet 
utan lön, medan fyllnads- och övertid istället minskar. Se tabell nedan. 
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Tabell: Anställda respektive använda timmar för Helsingborgs lasarett 

 

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad 

En gradvis ökning under januari-april 2021 kan ses gällande kostnaden av den inhyrda bemanningen i relation till 
personalkostnaden. Det ackumulerade värdet efter maj är 2,1 procent. Därmed uppnås inte det regionala målet att ej 
överstiga 1,5%-nivån. Det är dock en tydlig minskning i jämförelse med samma tidpunkt 2020 då det ackumulerade 
värdet var 3,5 procent. 

Pandemin 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 (67,11%), medan 
inhyrningen av läkare står för en mindre del (32,89%). 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

Det har skett en generell minskning av sjukfrånvaron med 0,69 procent under perioden januari-april 2021 (6,57%) i 
jämförelse med motsvarande period föregående år (7,26%). Personalvaccinering som gradvis genomförs under 2021 
bör vara en anledning till att sjukfrånvaronivån nu börjar sjunka. 

Minskningen ses hos båda könen och i de tre åldersgrupperna (Upp till 29 år, 30-49 år och 50 år och äldre). 

De högsta nivåerna av sjukfrånvaro ses i grupperna biomediciniska analytiker (12,94%), undersköterskor (10,21%) 
och barnmorskor (8,62%). 

Sjukfrånvaron har minskat för de flesta grupperna. De främsta grupperna som uppvisar en ökad sjukfrånvaro är  
biomedicinska analytiker (ökning med 6,23 procentenheter till 12,94%) och administratörer (ökning med 2,05 
procentenheter till 7,45%). 

En långsiktigt stark ekonomi 

Avvikelsen mot budgeterat resultat är för perioden januari-maj blev -127,4 Mkr och prognosen blir -247,4Mkr, 4,5 Mkr 
sämre jämfört med april månad. 

 
2021 

jan-apr

2020 

jan-apr
Diff. timmar Diff. %

    

Anst timmar 2 009 249,5 1 967 043,3 42 206,2 2,15%

Sjukledighet -136 021,3 -147 017,7 10 996,5 -7,48%

Tjl med lön -13 920,7 -15 219,4 1 298,6 -8,53%

Tjl u lön -247 267,6 -237 553,0 -9 714,7 4,09%

Kompledighet -47 018,2 -49 546,7 2 528,5 -5,10%

Semesterled -61 020,2 -79 645,7 18 625,4 -23,39%

Timlön 61 321,3 58 134,5 3 186,7 5,48%

Fyll/övertid 35 177,2 38 114,1 -2 936,9 -7,71%

Arb jour/bered 37 156,5 35 076,3 2 080,2 5,93%

Anv timmar 1 637 656,4 1 569 385,9 68 270,6 4,35%

Aktuella val:

EkUppföljningsnivå2019: Sjukhusstyrelse Helsingborg

År: 2021

Månad: jan, feb, mar, apr
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Pandemipåverkan bedöms kvarstå även under resten av året men i mindre omfattning, covideffekten räknas uppnå 
120 Mkr (110 nettokostnadsökningar och 10 intäktsminskningen). I prognosen tas inte hänsyn till tilläggsbudget på 600 
Mkr till förvaltningar och som kommer att ersätta större delen av covidkostnader.  
Utöver avvikelser kopplade till pandemin är det samordningskostnaderna på 11,5 Mkr för perioden och läkemedel som 
kännetecknar maj månadsutfall. 
Exkluderat för covideffekten blir avvikelsen för de första fem månaderna -24 Mkr och helårsprognosen -127 Mkr. 
 
Intäktsavvikelsen mot budget är -6,8 Mkr (0,5 %) och kostnaderna med – 120,6 Mkr (- 8,1 %).  
Kostnadsutvecklingen är 6,4 % ackumulerat januari-maj (maj 10,1 %). Personalkostnaderna inklusive inhyrning är i 
april-maj på ungefär samma nivå som 2020, hela kostnadsutvecklingen ligger på omkostnadssidan där stora delar 
avser samordningskostnader, läkemedel och covid-kostnader. 
 
Efter maj månads utfall beräknas det prognosticerade resultatet för året till -247,4 Mkr.  
 
Intäktsprognosen beräknas till 7,8 Mkr och kostnadsavvikelsen totalt sett bedöms till -255,2 Mkr. I intäktsprognosen är 
hänsyn tagen till ersättningen för tilläggs-operationsuppdraget (25 Mkr), ersättning till förlossnings-mödrahälsovård 
samt utvecklingsmedel (totalt 11 Mkr). I prognosen är ingen hänsyn tagen till medel avseende covidkostnader som 
kommer att tilldelas förvaltningarna under hösten. Kostnadsprognosen omfattar även totala kostnadseffekten för 
pandemi. 
 
Nettoeffekten förknippad med covid-19 på årets resultat uppskattas till ca 120 Mkr. I prognosberäkningen har vi räknat 
med att effekten succesivt minskar under första halvåret men med kvarvarande lägre påverkan under resten av året, 
detta inom framförallt verksamhetsområdena Specialiserad medicin och AnestesiOPIVA.  
 
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. 

RR Utfall 2020 
Utfall 
2021 

Budgetavvikelse 
Mkr 

Prognos 
Mkr 

Prognos Covid 
19 

Prognos exkl 
Covid 19 

Intäkter 1 402,8 1 457,8 -6,8 7,8 10,6 18,4 

Personalkostnader -903,5 -966,0 -62,6 -134,6 75,3 -59,3 

Övriga kostnader -609,1 -643,5 -58,0 -120,6 34,1 -86,5 

Totalt -109,8 -151,7 -127,4 -247,4 120,0 -127,4 

 

Intäkter 

Intäktsavvikelsen är – 6,8 Mkr (avvikelsen för maj 1,3 Mkr), för kommande månader förväntas en positiv 
intäktsutveckling inom främst VO Diagnostik men även medel kopplade till tillgänglighet och utvecklingsmedel. 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 5,8 Mkr för perioden dämpar 
avsevärt den negativa effekten.  
 
Vårdvalsverksamheten och dess intäkter är en väsentlig del i sjukhusets totala intäktsmassan. Intäkterna inom dessa 
enheter, Ögon och Hud är direkt beroende av läkarbemaningen och antalet patienter som vårdas. Svårigheterna med 
att bemanna med läkare samt pandemiutvecklingen har präglat även intäktsutvecklingen och avvikelserna inom 
vårdvalen. Hittills är avvikelsen mot budgeterat -16,5 Mkr och den totala prognosen – 34,5 Mkr. Rekryteringar av läkare 
inom dessa verksamheter pågår och under resten av året, framförallt hösten, räknas med bättre läkarbemanning och 
därmed ökade intäkter. 
 
Röntgenverksamheten står för drygt 128 Mkr av sjukhusets intäkter och även där var pandemipåverkan stor men 
utvecklingen under de senaste två månaderna samt tillgänglighetsförbättringen tyder på en betydligt gynnsammare 
utveckling under resten av året med positivt prognosticerat resultat. 
 
För resterande del av året planeras full verksamhet på sjukhuset och ökad produktion inom alla verksamheter trots 
osäkerheten kring pandemiutvecklingen och dess påverkan på patienflödena.  
 
Aviserad tilläggsbudget och ersättning för pandemikostnader som planeras regleras under hösten kommer avsevärt att 
påverka intäktssidan och det totala ekonomiska utfallet  
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Kostnader 

Kostnadsavvikelsen för perioden är -120,6 Mkr och kostnadsutvecklingen 6,4 %. Störst är avvikelsen för 
personalkostnader och inhyrning om totalt - 70 Mkr, material och tjänster -18,1 Mkr, läkemedel om -12,8 Mkr samt 
övriga omkostnader på -15,1 Mkr. 
 

Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal 

Personalkostnaderna inklusive inhyrning avviker mot budget med 70 Mkr och personalkostnadsutvecklingen är 5, 2 %. 
Personalkostnaderna ökar kraftigt under första tre månaderna och betydligt lägre kostnadsutveckling under de senaste 
två månaderna. 
Ökningarna finns främst inom verksamhetsområden Specialiserad medicin, Anestesi-Operation-IVA och Akuten och 
hänförs till stor del, 40 Mkr, till vård av patienter på covidavdelningar inom Specialiserad medicin 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 förra året men även täcka för betydligt lägre semester-, jouruttag 
och tjänstledigheter i övrigt.  
Övertiden ökar kraftigt de första tre månaderna detta för att bemanna avdelningar som saknar bemanning på grund av 
bland annat kraftigt ökade sjukskrivningar. Senaste två månader kan vi notera betydligt lägre nivåer och även 
minskning. 
Särskilt belastade har verksamheten inom intensivvården och infektion varit och därmed största kostnadsökningar. 
De senaste två månaderna (april-maj) är personalkostnaderna inklusive inhyrning på ungefär samma nivå som förra 
året (0,8 % ökning) och bedömningen är att det blir fortsatt stabil utveckling under resten av året med minskad behov 
av dyra lösningar såsom övertid, extra ersättningar, extra jour och inhyrning. 
 
Inhyrningen fortsätter minska och för perioden jan-maj är minskningen 36,2 % eller 11,5 Mkr, minskningen finns inom 
alla verksamheter. 
 

 
 
I relation till totala personalkostnaden är inhyrning 2,1 %, 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 under första tre månaderna, lägre under april-maj. 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, jourkostnader och övriga dyra lösningar 
för att återgå till budgeterade nivåer.  
Bedömningen att möjligheten att återgå till ordinarie verksamhet med ökad produktion och operationsverksamhet 
kvarstår.  
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Övriga kostnader 

Läkemedelskostnaderna ökade under perioden januari-maj med 12,2 % och avviker mot budget med 13 Mkr. 
Avvikelsen är störst inom verksamhetsområdena Specialiserad medicin och IVA, delvis hänförs ökningen till ändrade 
rekommendationer och prisökningar men framförallt kopplat till covid-19.  
 
En del i handlingsplanen handlar om minskning av läkemedelskostnader, 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. 
Övriga omkostnader uppvisar underskott på 33 Mkr, samordningskostnaderna på 11,5 Mkr, fastighetskostnaderna, 
labkostnader, skyddsutrustning och vaccinationskostnaderna är de största posterna. 
 

Åtgärder för ekonomi i balans 

Nuvarande handlingsplan bedöms efter senaste revidering innehålla åtgärder motsvarande 127 Mkr för 2021. 
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 och med andra aktörer såsom primärvård och kommunen. 
 
Effekten av handlingsplanen t.o.m. mars var 39,8 Mkr. Effekterna och genomförandet av åtgärderna i handlings-
planen bedöms i stor utsträckning har påverkats av covid-19, prognosen är att större delen av handlingsplanen 
kommer att uppfyllas under resten av året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


