
Månadsuppföljning jan-mar 2022 
3141 Sjukhusstyrelse Helsingborg 

 
 

 

 

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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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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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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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 

 

Efter mars förbättrades tilgängligheten något jämfört februari när det gäller besök och når noteringen 75,8 procents tillgänglighet 
inom 90 dagar. På operation ses en ökning med 4,8 procentenheter jämfört föregående månad och landar på 59,7 för operation 
inom 90 dagar. Detta är den högsta tillgänlighetssiffran sedan innan pandemin. Vi har totalt sett färre väntande i kö till operation nu 
än under 2019 och också färre väntande över 90 dagar. Vi planerar flera satsningar framöver, bland annat avseende långväntare 
vilket kommer ge ytterligare effekt på förvatlningens köer och tillgänglighetssiffror. Vi arbetar aktivt med produktionsplanering och 
simulering.   
 

EKONOMI  

Resultatet för Helsingborgs sjukhusstyrelse efter första kvartalet blev – 79 Mkr och budgetavvikelsen – 66,9 Mkr.  

Prognosen för året efter de första tremånadernas utfall beräknas till -194 Mkr  

De första tremånaderna kännetecknas av fortsatt hög covid-påverkan under framförallt januari och februari månad samt 
utmaningar med att bemanna, hålla öppna vårdplatserna och även minska belastningen på Akuten och antal patienter som väntar 
för länge på vårdplats.  

Intäkterna avviker med -8,6 Mkr och de största anledningarna är lägre intäkter från vårdvalsenheterna, Hud och Ögon samt att 
ersättningarna för tillgänglighetsuppdraget inte når fullt till budgeterade nivåer. Vårdvalen möter fortsatt stora utmaningar med att 
bemanna sina mottagningar med läkare och därmed öka produktionen till budgeterade nivåer och nå upp till nollresultat. Något 
bättre bemanning inom Ögonverksamheten (katarakt) men fortfarande flera läkare som saknas inom Hudverksamhet. Prognosen i 
nuläget för vårdvalsenheterna är -40 Mkr, kravet i handlingsplanen är att nå upp i balans. Tillgängligheten har påverkats av 
pandemin under första kvartalet och kommer att förbättras men inte nå upp i de budgeterade nivåer på 54 Mkr, i prognosen räknar 
vi med 42 Mkr. Diagnostik uppvisar ett positivt resultat på 3 Mkr och intäkterna på 9,8 Mkr avseende statliga sjuklönebidrag 
förbättrar intäktsutfallet avsevärt.  

Kostnaderna avviker mot budget med -58,2 Mkr och kostnadsutvecklingen är 6,3 % efter första tre 
månader.        Personalkostnaderna avviker mot budget (inklusive inhyrd personal) med -26,8 Mkr och kostnadsutvecklingen är 2,6 
% (bara lönekostnader inkl sociala avgifter 2,3 %). Vesäntliga delar i personalkostnadsutvecklingen samt budgetavvikelsen 
hänförs till dyra lösningar i form av övertid (ökar med 20 %) samt extra ersättningar (ökar med 16 %), allt för att hålla vårdplatserna 
öppna dels för covid-patienter och även ordinarie verksamhet. Inhyrningen ökar något jämfört med förra året och ligger på 2 % i 
relation till personalkostnader. Sjuksköterskeinhyrningen är lägre än 2021 medan läkarinhyrningen har ökat något.   
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Störst är avvikelser och kostnadsutveckling på omkostnadssidan (tabell nedan). Samordningskostnaderna kopplade till förbättrad 
tillgänglighet blev ca 18 Mkr under första tremånaderna och är väsentlig del av underskottet. Planen och åtgärder med att förbättra 
tillgänglighet och minska samordningen under våren och hösten är i full gång. Stora kostnadsökningar för sjukvårdsmaterial och 
skyddsutrustning är också en stor del av kostnadsökningen och budgetavvikelsen. Kostnadsökningar från serviceverksamheterna 
IT-MT och Regionservice är 12,5 %, Hyrorna ökar med 7 % pga ombyggnationen, laboratoriekostnaderna ökar med 13,6 % 
kopplat ffa till pandemin i början på året samt ökad produktion i mars.    

  

I prognosen räknas med att samordningskostnaderna minskar i och med förbättrad tillgänglighet. Det finns dock en osäkerhet kring 
framtida prisnivåer gällande sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning vilket kan påverka kostnadsbilden negativt. Ytterligare 
orosmoln avser sommarperioden och eventuellt behov av dyra lösningar för att klara bemanningen och hålla vårdplatser öppna. 
Pandemiutvecklingen är också en osäkerhetsfaktor som kan påverka ekonomin negativt och i prognosen räknar vi med betydligt 

lägre covid-påverkan under resten av året.  

Handlingsplanerna är under framtagande och kommer att beslutas på Sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde i april. Viktiga 
delar i handlingsplanen berör ökade intäkter inom vårdval, diagnostik och tillgänglighet, lägre övertid, fortsatt minskade kostnader 
för inhyrning, lägre läkemedelskostnader, ökat samarbete med kommun och primärvård samt lägre omkostnader.  

Syftet och planen med tilläggsbudgeten är att bidra till en del omställningar för att förbättra tillgängligheten samt normalisering och 

förbättringar inom slutenvården samt kvinno- och förlossningsvården.  

Beskrivningen av de olika omställningar är enligt nedan:  

Omställning av verksamhet i nybyggda lokaler samt ökad digitalisering  

Flytt till nya moderna lokaler i norra och östra vingen ger fler enkelrum, förbättrad arbetsmiljö, rondrum m.m. Detta innebär även en 
period med ökade omställningskostnader i form av ökade hyror, avskrivningar, IT- och ny medicinskteknik. Ny teknik med ökad 
digitalisering erbjuder nya möjligheter med ökat patientmedverkan och digitala kontakter som initialt blir mer kostsamma men med 
tiden skapar förutsättningar för bättre och kostnadseffektivare vård.  

Omställning inom barn-, kvinno- och förlossningsvården  
Barn-, kvinno- och förlossningsvården är prioriterade områden inom Helsingborgs lasarett och har under längre tid arbetat med att 
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utveckla processer och nya arbetssätt. Även dessa verksamheter har flyttat till nya moderna lokaler och med ny teknik och är i 
behov av omställningsinsatser.  

Omställning för att bemöta demografiska utmaningar samt vård av äldre 
Demografiska utmaningar samt fler äldre multisjuka patienter som är i behov av sjukhusvård ställer högre krav på samverkan 
mellan kommun, primärvård och sjukhusvård men även anpassningar av nuvarande geriatrisk verksamhet.  

Omställning för bättre tillgänglighet  
Två år av pandemin har påverkat vården ocht tillgängligheten negativt. Sjukvården har behövt ställa om från ordinarie verksamhet 
till covidvård med konsekvenser avseende köer samt uppskjuten vård. En omställning och återställning av produktionen till tidigare 
och även utökade nivåer är nödvändig och innebär ökade kostnader.  

Omställning för att förbättra akutsjukvården  
Pandemin men även demografiska förändringar samt fler äldre multisjuka patienter har resulterat till kraftigt ökat söktryck på 
akutsjukvården som är i behov av omställning utifrån dessa nya förutsättningar.  

PRODUKTION  
Januari och första delen av februari 2022 präglades av en ansträngd situation gällande covid-19 vården. Situationen gällande 
covid-19 vården stabiliserades i slutet av februari men vårdplatssituationen och tillgång till personalresurser är fortfarande 
ansträngda. Mycket hög sjukfrånvaro kopplat till kraftig smittspridning i samhället. Aktivt arbete genomförts för att säkerställa 
personalförsörjning på avdelningar. Öppenvårdsmottagningarna är på väg mot normalisering efter pandemin. Antalet besök 
exklusive vaccinationer ligger 16% procent högre än föregående år. I jämförelse med ”normal” år 2018 och 2019 är det en bra b it 
kvar till normalläge.  

Produktionstabell Helsingborgs lasarett jan-mars  

  

  

Öppenvården  

Öppenvårdsverksamheten är på god väg tillbaka till ordinarie produktionsverksamhet efter pandemin. Den totala ackumulerade 
produktionen ökade med 16% i relation till föregående år. Antalet läkarbesök ökade med 15% och övriga besök med 19%. Antalet 
vaccinationer jan-mars var 10 937.  

Besök per månad jan-mars (exkl vaccinationer):  
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Inom Hud minskade antalet besök med 7% pga. läkarbrist och covid-19. Det är svårt att rekrytera Hudspecialister till mottagningen 
i Ängelholm. Hudmottagningen i Ängelholm inväntar renovering under hösten 2022 och drivs temporärt delvis från Helsingborg.  

Ögonmottagningen har en sämre produktion än förväntat pga. mycket sjukdom och covid-19. Mottagningen planerar för 
extramottagning under våren för att öka tillgängligheten avseende patienter med glaukom samt ögonbottenfoto.  

Öron, Logoped och Audiologi har också haft stor påverkan av covid-19 på mottagningarna. Personal har omfördelats till 

slutenvården. En viss ökning i antal besök i jämförelse med samma period i fjol.  

Medicinmottagningarna arbetar aktivt med fysiska besök för att kompensera det tidigare uppskjutna arbetet. Ökat antal besök 
under mars med 21%. Flera av mottagningarna provtar aktivt patienter med bredare spektrum av prover för att säkerställa bra 

vård. Hematologimottagningen i Ängelholm avvecklas succesivt och nyremmiser from jan 2022 kommer till Helsingborg.  

Urologimottagningarna i Ängelholm och Helsingborg ökar nu produktionen på båda mottagningarna i relation till föregående år. 
Antalet besök är i mars på samma nivå som 2019.  

Barn och ungdomsmottagningarna ökar sin produktion i jämförelse med 2021. Framförallt ökar besöken på barnakuten där 
ökningen är ca 1 250 besök och är nu i samma storlek som 2020. Under sommaren kommer Landskrona och Ängelholm slås ihop 

med Helsingborg för att klara bemanningen  

Ortopedmottagningen ökar sin totala produktion i relation till föregående år med 13%. Satsningar görs för att öka tillgängligheten 
till besök inom 90dagar.  

Distanskontakter (KT,KB,VK) – Covid-19 gjorde att patienterna hittade nya vägar in till vården. Antalet kvalificerade 
telefonkontakter, kvalificerade brev och videokontakter ökade kraftigt under pandemin. Jan-mars går trenden nedåt med ett 
minskat antal distnaskontakter i relation till samma period i fjol.  

Mina vårkontakter 1177 fortsätter att öka, jan-mars med 48% eller tiotusen kontakter i jämförelse med samma period i fjol. Det 
börjar bli ett naturligt sätt för invånarna att kommunicera med vården.  

   

Slutenvård  

2022 har präglats av en ansträngd situation gällande vårdplatssituationen inom slutenvården – flera uppsägningar inom 
sjuksköterskegruppen försvårar möjligheter att bemanna tillräckligt många vårdplatser för att möta behovet. Antalet 
överbeläggningar har ökat. Aktivt arbete med ronder, utskrivningar för att optimera flödena görs kontinuerligt men det är 
fortfarande en del utskrivningsklara patienter som inte lämnar sjukhuset inom stipulerad tid. Under perioden har det varit ett stort 
antal utskrivningsklara patienter som fått vänta inom slutenvården på hemtagning till kommunal vård och omsorg vilket medfört 
negativ påverkan på beläggningsgraden. Det har varit en hög nivå av patienter som kvarstannat på Akuten jämfört med samma 
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period 2021. Planering för eftervårdsplatser är igång för att optimera användning av vårdplatser. Sommarplanering är igång och 
bemanning diskuteras.  

Totala antalet vårdtillfällen ökade med 6% eller 389 vårdtillfällen under perioden. Medelvårdtiden har gått ner från 4,5 till 4,1dagar.  

 Disponibla vårdplatser per verksamhetsområde mars, per Vo mån-fre kl 1200  

   

Antalet disponibla vårdplatser i mars månad är 301 vilket är 13 vårdplatser färre än föregående år. VO Kirurg har stängt ner 
vårdplatser pga. stor bemanningsproblematik. Inom VO Specialiserad medicin har tidigare covidavdelning stängt ner.  

Operationer   
Antalet operationer ökade inom både öppen och slutenvård. Produktionen ökade i både Ängelholm och Helsingborg. Op 
verksamheten i Ängelholm var stängd jan-feb 2021.Totalt ökade produktionen med 16% i relation till samma period i fjol. Antal 
operationer ökade främst inom VO Ortopedi, Kirurgi och Urologi. Gyn och Öron har haft många strukna operationer pga. Covid och 
annan sjukdom.  

   

   

   

Anställningsvolym  

Det framgår att utfallet av anställda AOH generellt ligger 99 under budgeterad nivå perioden januari-mars 2022 vid Helsingborgs 
lasarett. Vid närmare analys av resultatet uppdelat i huvudgrupper visar det sig att alla grupper ligger under budgeterad nivå, 
förutom gruppen undersköterskor. Det är framförallt följande verksamhetområden som ligger över budgeterad nivå av 
undersköterskor: VO Akutsjukvård (nivå över budget: 22 anställda AOH, 36,1%), VO Barn och ungdom (nivå över budget: 11 
anställda AOH, 17,3%), VO Urologi (nivå över budget: 3 anställda AOH, 13,3%) och VO Specialiserad medicin (nivå över budget: 
24 anställda AOH, 11,1%).  
Det är en vanlig åtgärd att undersköterskor anställs för att stödja upp i verksamheten, då det är svårt att rekrytera bristgrupper som 
sjuksköterskor, mediciniska sekreterare och läkare.  
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Sjuksköterskor  
      

  
2021 
mars 

2022 mars Ändring Ändring % 

AOH anställd 1 082,0 1 054,0 28,0 3% 

  
        

  
2021 
febr. 

2022 febr Ändring Ändring % 

AOH Använd 833,5 808,0 25,5 3% 

Källa:Personaldata samt Regionalt 
beslutsstöd 

        

 

  
Använda timmar i jämförelse med föregående år  

Som helhet har antalet använda timmar för Helsingborgs lasarett minskat med drygt 2 400 timmar (0,31%) under perioden januari-
februari 2022 jämfört med motsvarande period 2021.  
Det är framförallt följande två huvudgrupper som har ökat: ledning/administration (ökning: ca 5 200 h, 6,55%) respektive 
undersköterskor (ökning: ca 2 600 h, 1,21%).  
Vid jämförelse mellan perioden januari-februari åren 2022 och 2021 för Helsingborgs lasarett, som båda präglades av pandemin, 
går det att konstatera att antalet anställda timmar ökade (ökning: ca 34 300 h, 3,56%) medan antalet använda timmar minskade 
(minskning: ca 2 400 h, 0,31%). Det förekom en ökning i samtliga frånvaroposter, inklusive sjukledighet (ökning: ca 23 100 h, 
32,44%) och semesterledighet (ökning: ca 12 900 h, 44,43%). Gällande extra närvaro ökade posterna fyllnads-/övertid (ökning: ca 
9 400 h, 42,62%) och timavlönade (ökning: ca 1 400 h, 4,56%), medan posten arbetad jour/beredskap minskade (minskning: ca 
3 200 h, 16,19%). Se tabell 1.  
Jämförs istället perioden januari-februari mellan 2022 och 2020, då pandemin ännu inte hade fått sitt utbrott, syns en ökning av 
antalet anställda timmar (ökning: ca 29 500 h, 3,04%), samtidigt som antalet använda timmar ökade (ökning: ca 10 900 h, 1,41%). 
Gällande frånvaroposter, ökande exempelvis sjukledigheten (ökning: ca 35 500 h, 60,28%) och tjänstledighet utan lön som 
inkluderar vård av barn (ökning: 8 800 h, 7,51%), medan semesterledigheten minskade (minskning: ca 5 100 h, 10,95%). Posterna 
för extra närvaro ökade, exempelvis ökade fyllnads-/övertid (ökning: ca 14 600 h, 87,06%) och timavlönade (ökning: ca 3 200 h, 
11,06%). Se tabell 1.  
Omställningen till pandemin har inneburit att arbetsgivaren har fått mobilisera personalresurser för att hantera arbetsbelastningen. 
Utvecklingen under januari-februari 2022 i förhållande till motsvarande period föregående år, kan ses som ett steg i 
återhämtningsprocessen, samtidigt som pandemirestriktioner kopplade till sjukdom fortfarande rådit.  
 
Tabell 1 Använda timmar 

  

  
Inhyrd bemanning  
 
Det ackumulerade värdet under januari-mars 2022 för inhyrning i förhållande till total personalkostnad är 2,0 procent, där det 
regionala målet att ligga under gränsvärdet 1,5 procent ej uppnås. Under våren 2021 har det skett en gradvis ökning. 
Sammanlagt för perioden 2022 är den totala inhyrningen av personal på nivån 38,0 använda AOH i jämförelse med 3,1 använda 
AOH motsvarande period föregående år. Det är inhyrning av sjuksköterskor som står för huvuddelen (80%). Se diagram/tabell 2.  
Diagram/tabell 2: Inhyrd personal vid Helsingborgs lasarett  
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Sjukfrånvaro  

 
Det har skett en ökning av sjukfrånvaron med 2,0 procentenheter till 9,16 procent av ordinarie arbetstid för perioden januari-
februari 2022, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen ses hos båda könen och för de olika åldergrupperna. Det 
är korttidssjukfrånvaron som har fortsatt att öka betydligt, med tanke på att andelen långtidssjukfrånvaro har minskat i jämförelse 
med motsvarande period föregående år. Se tabell 3.  
Det är framförallt yrkesgrupperna barnmorskor (13,0%), undersköterskor (12,7%) och arbetsterapeuter (10,8%), som har den 
högsta sjukfrånvaron under denna period.  
Tabell 3:Sjukfrånvaro  
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