
Månadsuppföljning jan-maj 2022 
3141 Sjukhusstyrelse Helsingborg 

 
 

 

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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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 
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Produktion operationer per specialitet utfall & budget 

 

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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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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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 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Efter maj försämras tillgängligheten marginellt mot föregående månad när det gäller besök med 0,8 % och når noteringen 73,4 % 
tillgänglighet inom 90 dagar. Vi når fortfarande inte upp till tidigare fina nivåer men fortsatt arbete med ökad digitalisering, 
produktionsplanering och kontinuerlig kvalitetssäkring av väntelistor kommer ge resultat framöver. Vi har under våren sett ökade av 
och ombokningar vilket bidrar till ett försämrat resultat.   
 
På operation har vi fortsatt förbättrat resultatet och når 68,1 % tillgänglighet för operation inom 90 dagar. Detta är den högsta 
tillgänglighetssiffran på många år och hela 24 % bättre än maj föregående år. Vi har totalt sett färre väntande i kö till operation efter 
maj än under 2019 och också färre väntande över 90 dagar. Under senaste året har vi lyckats halvera antalet väntande över 90 
dagar. Vi fortsätter arbeta aktivt med produktionsplanering och simulering och vi har haft fokus under våren på att hjälpa våra 
patienter som väntat allra längst och detta har gett fina resultat.  
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EKONOMI    

 

Resultatet för Helsingborgs sjukhusstyrelse efter första kvartalet blev – 147,8 Mkr och budgetavvikelsen – 115,1 Mkr.  
   
Prognosen för året efter januari-maj utfall - 221 Mkr.  

 

Efter de första månaderna med pandemipåverkan och med hög sjukfrånvaro samt stora bemanningssvårigheter blev det fortsatt 
ansträngt inom flera av lasarettets verksamheter och därmed även påverkan ekonomiska utfallet.  Att hålla vårdplatserna öppna 
samt minska belastningen på Akuten och antal patienter som väntar för länge på vårdplats har det varit några av de största 
utmaningarna under de gångna fem månaderna. Hög sjukfrånvaro och allmän brist på sjuksköterskor föranledde till att 
verksamheterna måste tillgå till dyra personallösningar som tex övertid och extra ersättningar.  
 
Intäkterna avvek med -19,2 Mkr och de största anledningarna blev lägre intäkter från vårdvalsenheterna, Hud och Ögon samt att 
ersättningarna för tillgänglighetsuppdraget inte nådde fullt till budgeterade nivåer. Vårdvalen mötte 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 -42 Mkr, kravet i handlingsplanen är att nå upp i balans. Tillgängligheten har påverkats av 
pandemin under första kvartalet och kommer att förbättras men nå inte upp till budgeterade nivåer på 54 Mkr, i prognosen räknade 
vi med 43 Mkr. Diagnostik uppvisade ett positivt resultat på 3,3 Mkr.  
 
Kostnaderna avvek mot budget med -95,8 Mkr och kostnadsutvecklingen blev oförändrad jämfört med mars månads rapportering, 
6,3 %.  
Personalkostnadernas avvikelse mot budget (inklusive inhyrd personal) blev -43,2 Mkr och kostnadsutvecklingen är 4,1 %  
Väsentliga delar i personalkostnadsutvecklingen samt budgetavvikelsen hänförs till dyra lösningar i form av övertid (ökning med 25 
%) samt extra ersättningar (ökning med 26 %), allt för att hålla vårdplatserna öppna och bemanna Akuten. Sjuklönekostnaderna 
ökade med 20,5% inhyrningen med 7,7 % (sjuksköterskor minskade med 7,8 % läkarnas inhyrning ökade), i relation till 
personalkostnader blev inhyrningen 2,2 %.  

  
Omkostnaderna ökade med 20,3 % och den största delen av ökningen avser samordningen, 22 Mkr högre 
samordningskostnad jämfört med samma period 2021. Tillgängligheten har prioriterats under första halvåret för att minska köerna 
och vårda patienter som väntat länge även på grund av pandemin. Sjukvårdsartiklar och medicinskt material har ökat med 15 % 
och beror på ökad produktion inom öppenvården och operationsverksamhet samt ökade priser. Kostnaderna från Regionservice 
och MT-IT ökar med 9,3 %, Medicinsk service 12,4 % och hyrorna 7 %. Omkostnadsidan är det svår att påverka, det mesta av 
kostnader är direkt kopplade till produktionen, besök, vårddag eller operation. Hyrorna ökar pga nybyggnationen och nya dyrare 
lokaler.   

 

Prognosen är att samordningskostnaderna kommer att minska under andra halvåret i takt med att köerna reduceras.   
Effekterna av sommaren, brist på personal som föranleder till ökade övertidskostnader och extra ersättningar är det svårt att förutse 
och prognosticera men det är ett orosmoment som kan påverka utfallet negativt.  
  

Bruttokostnader  Utfall ack 
2021  

Utfall ack 
2022  <> Mkr  <>% per 

rad  

Personalkostnad  -965,0  -1 004,6  -39,6  4,1%  

Omkostnader  -162,9  -196,1  -33,2  20,3%  
Läkemedel  -154,5  -155,3  -0,8  0,5%  
Serviceverksamhet  -137,1  -149,4  -12,3  9,0%  
Hyror  -74,6  -80,9  -6,3  8,4%  
Lab_Rtg  -66,5  -74,2  -7,7  11,5%  
Kapitaltjänstkostnad  -27,6  -27,2  0,4  -1,6%  

Inhyrd personal  -21,1  -22,7  -1,6  7,7%  

Totalt  -1 609,4  -1 710,4  -101,0  6,3%  
  
I prognosen tas hänsyn till fördyringar kopplade till ökade övertids- och extra ersättningskostnader samt ökade 
samordningskostnader under första halvåret men med successiv minskning under resten av året.  
 
Handlingsplan  
 
Handlingsplan motsvarande 155 Mkr beslutas på Sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde i april.   
 
Handlingsplanen berör områden 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.   
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Hittills har effekter inom läkemedelskostnadsminskningar realiserats samt intäktsökning inom diagnostikverksamheten. Inhyrningen 
har minskat gällande sjuksköterskor.  
 
Övertidskostnaderna har inte nåt upp i de beräknade nivåerna pga hög sjukfrånvaro och brist på personal, ffa sjukskötterkor.  
 
Omkostnaderna ökar kopplat till förbättrad tillgänglighet inom ffa operationsverksamheten.  
 
Samarbetet men kommuner med att förbättra omhändertagande av färdigbehandlade patienter pågår och förväntas ge effekt under 
resten av året.  
 
Med Primärvården pågår ständigt samarbete om patienter som kommer till Akuten och som kan omhändertas inom Primärvården, 
effekterna förväntas under resten av året.  

 

  Förväntad effekt 2022 Mkr   

Övertidskostnader  25  

Inhyrningskostnader  15  

Omkostnader (material, lab)  11  

Samarbete med PV och kommun  20  

Ökade intäkter  48  

Samordningskostnader  21  

Läkemedel  15  

Totalsumma  155  
 

PERSONAL 

Anställningsvolym 

Vid inbördes jämförelse av inledningen av åren 2020-2022, framgår det att anställningsvolymen gradvis ökat från år till år – se 
tabell 1. Under 2022 januari till april är antalet anställda timmar ca 2 041 100, vilket är en ökning med 30 400 timmar, 1,51 procent, 

i jämförelse med motsvarande period 2021 och visas i tabell 2. 

Tabell 2: Anställda och använda timmar 

 

 

Använda timmar i jämförelse med föregående år 

Som helhet har antalet använda timmar för Helsingborgs lasarett minskat med drygt 6 800 timmar (0,42%) under perioden januari-

april 2022 jämfört med motsvarande period 2021. 

Det är framförallt följande två huvudgrupper som har ökat: ledning/administration (ökning: ca 7 600 h, 4,57%) respektive 
undersköterskor (ökning: ca 10 100 h, 2,32%) – se tabell 3. Ökningen inom ledning/administration ses främst vid 
förvaltningsledning/stab (8,04%), VO Specialiserad medicin (5,90%) och VO Akutsjukvård (5,21%), medan ökningen i 
undersköterskor ses främst vid VO Urologi (34,43%) och VO Barn och ungdom (15,18%). 

Vid jämförelse mellan perioderna januari-april under 2022 respektive 2021 för Helsingborgs lasarett, som båda präglades av 
pandemin, går det att konstatera att det förekom en ökning i samtliga frånvaroposter, inklusive sjukledighet (ökning: ca 23 900 h, 
17,42%) och semesterledighet (ökning: ca 19 300 h, 31,68%), förutom kompledighet som ligger på drygt samma nivå. Gällande 
extra närvaro ökade posterna fyllnads-/övertid (ökning: ca 15 500 h, 42,61%) och timavlönade (ökning: ca 2 200 h, 3,56%), medan 
posten arbetad jour/beredskap minskade (minskning: ca 3 200 h, 8,55%). Se tabell 2. 

År Anst timmar Sjukledighet Tjl med lön Tjl u lön Kompled Semesterled Timlön Fyll/övertid Arb jour/bered Anv timmar

2020 1 965 823 -146 894 -14 885 -237 529 -49 374 -79 682 58 190 37 973 34 606 1 568 229

2021 2 010 736 -137 281 -13 808 -247 222 -47 187 -60 903 61 652 36 473 37 848 1 640 307

2022 2 041 143 -161 199 -15 983 -254 065 -46 681 -80 194 63 849 52 013 34 610 1 633 494

Aktuella val:

EkUppföljningsnivå2019: Sjukhusstyrelse Helsingborg

År: 2020, 2021, 2022

Månad: jan, feb, mar, apr
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Inhyrd bemanning 

Det ackumulerade värdet under januari-maj 2022 för inhyrning i förhållande till total personalkostnad är 2,2 procent, där det 
regionala målet att ligga under gränsvärdet 1,5 procent ej uppnås. Under våren 2022 har det skett en gradvis ökning av inhyrning.  

Sammanlagt för perioden 2022 är den totala inhyrningen av personal på nivån 39,9 använda AOH i jämförelse med 39,3 använda 
AOH motsvarande period föregående år, vilket visar på en ökning med 0,6 använda AOH, 1,5 procent. Det är inhyrning av 
sjuksköterskor som står för huvuddelen (75,9%). Se diagram/tabell 2. 

Diagram/tabell 4: Inhyrd personal vid Helsingborgs lasarett 

 

Sjukfrånvaro 

Det har skett en ökning av sjukfrånvaron med 1,03 procentenheter till 7,66 procent av ordinarie arbetstid för perioden januari-april 
2022, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen ses hos båda könen och för de olika åldersgrupperna. Det är 
korttidssjukfrånvaron som har fortsatt att öka, med tanke på att andelen långtidssjukfrånvaro har minskat i jämförelse med 
motsvarande period föregående år. Se tabell 5. En förklarande faktor kan vara utbredningen av den smittsamma omicron-varianten 
av covid-19 i början av 2022. 

Det är framförallt yrkesgrupperna barnmorskor (11,76%) och undersköterskor (10,47%), som har den högsta sjukfrånvaron under 

denna period. 

Tabell 5: Sjukfrånvaro 
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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 vårdplatssituation 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 14% procent högre än föregående år. I jämförelse med ”normal” år 2018 och 2019 är det en bra bit kvar till normalläge 

Produktionstabell Helsingborgslasarett jan-april 

Vårdproduktion jan-apr 
Antal 
2021 

Antal  
2022 

Diff Antal  Diff i % 

Antal besök (NY o ÅB) 101 475 115 307 13 832 14% 

Läkare 62 663 70 406 7 743 12% 

Övriga (exkl persnal vaccinationer) 38 812 44 901 6 089 16% 

Antal personal vaccinationer 16 398 16 801 403 2% 

Antal kval brev ,kval telefon och videokontakt 23 522 16 701 -6 821 -29% 

Totalt unika patienter tot ÖV 72 119 78 772 6 653 9% 

Antal vårdtillfällen 6 100 6 489 389 6% 

Antal vårddagar 36 164 35 534 -630 -2% 

Medelvårdtid 4,4 4,1 0 -6% 

Totalt unika patienter SV 6 764 7 044 280 4% 

Antal Operationer (pasis) 9 299 10 625 1 326 14% 

Inom öppenvården 7 757 8 815 1 058 14% 

Inom slutenvården 1 542 1 810 268 17% 

 
Öppenvården 
Öppenvårds verksamheten börjar återgå till ordinarie verksamhet. Den totala ackumulerade produktionen ökar med 14% i relation 
till föregående år. Antalet läkarbesök ökar med 12% och övriga besök med 15%. I jämförelse med ”normal” år 2018 och 2019 är det 

en bra bit kvar. Antalet vaccinationer som utförts i Helsingborg jan-mar 11 084.   

Besök per månad jan-apr (exkl vaccinationer). 

Sjukfrånvaro 2022 

2201-2204

2021 

2101-2104

2020 

2001-2004
Skillnad 2022 mot 

2021

    

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 7,66% 6,62% 7,26% 1,03%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 8,32% 7,36% 7,97% 0,97%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 4,54% 3,14% 3,86% 1,41%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre 7,64% 6,37% 7,17% 1,27%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år 7,33% 6,31% 6,50% 1,01%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre 8,12% 7,14% 8,25% 0,98%

     

Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro 31,06% 35,64% 37,19% -4,58%

          

Aktuella val:

EkFörvaltning2019: NV Skånes sjukhus

EkUppföljningsnivå2019: Sjukhusstyrelse Helsingborg

År: 2022
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Inom Hud minskar antalet besök med 10% pga läkarbrist och covid-19. Det är svårt att rekrytera Hudspecialister. 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. En viss framgång i  rekrytring av 
ögonläkare under hösten. I februari 2022 har en specialist sagt upp sig planer på att ta in mer hyrläkare för att kompensera. 

Mottagningen planerar för extramottagning under våren för att öka tillgängligheten på glaukom och foto. 

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 arbete. Ökat antal besök under 
jan-apr med 17%. Flera av mottagningar aktivt provtar patienter med bredare spektrum av prover för att säkerställa bra vård. 
Hematologi mottagning Ählm avvecklas succesivt och nyremiser from jan 2022 kommer till Hbg. Ählms mottagning planeras 
stängas i maj.  

Urologimottagningarna i Ängelholm och Helsingborg ökar nu produktionen på båda mottagningarna i relation till föregående år.  

Barn och ungdomsmottagningarna ökar sin produktion i jämförelse med 2021. Framförallt ökar besöken på barnakuten och BUP. I 
jämförelse med ”normal” år 2018 och 2019 är det en bra bit kvar till normalläge. Under sommaren kommer Landskrona och 
Ängelholm slås ihop med Helsingborg för att klara bemanningen 

Ortopedmottagningen ökar sin totala produktion i relation till föregeånde år med 12%. 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 29%. 
 
Kontakter via 1177 fortsätter att öka, jan-apr med 48% eller 13 tusen kontakter i jämförelse med samma period i fjol. Det börjar bli 
ett naturligt sätt för invånarna att kommunicera med vården. Många avdelningar har helt gått över till kontakter via 1177 i kontakten 
med patienten. 
 

 
 
 
Slutenvård 
 
2022 har präglats av ansträngd situation gällande vårdplatssituationen inom sluten vården – flera uppsägningar inom ssk gruppen 
försvårar möjligheter att bemanna tillräckligt antal av vårdplatser för att möta behovet, antalet överbeläggningar ökar. Aktivt arbete 
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med ronder, utskrivningar för att optimera flödena görs kontinuerligt men det är fortfarande en del av utskrivningsklara patienter inte 
lämnar avdelningar. Hög nivå av övernattande patienter på Akuten jämfört med 2021. För att avlasta akuten har en 
observationsenhet öppnats. Den bedrivs som öppenvård med sex säng platser samt fyra sittande platser. 

Planering för eftervårdsplatser inom medicin och kirurgi/urologi är igång och planeras att öppna i mitten av juni. Inför sommaren 
sker ett antal sammanslagningar av avdelningar för att optimera användning av vårdplatser 

Totala antalet vårdtillfällen ökar jan-apr med 5% eller 407 vårdtillfällen. Medelvårdtiden har gått ner från 4,4 till 4,1dagar. 

Disponibla vårdplatser per verksamhetsområde april 
Snitt per VO mån-fre kl 1200 
 

VO 2021 2022 Diff 

Akutsjukvård 12,0 12,0 0,0 

Anest/OP/IVA 7,0 7,0 0,0 

Barn och Ungdom 25,0 25,0 0,0 

Hud, Ögon och ÖNH 7,0 6,0 -1,0 

Kirurgi 45,2 31,1 -14,0 

Obstetrik o gynekologi 56,8 55,7 -1,1 

Ortopedi 34,9 30,5 -4,4 

Specialiserad medicin 112,0 110,7 -1,3 

Urologi 11,4 14,0 2,6 

Totalt 311,3 292,1 -19,2 

 
 
Antalet disponibla vårdplatser mars månad är 392 vilket är 19 vårdplatser färre än föregående år. VO Kiurg har fått stänga ner 
vårdplatser pga stor bemanningsproblematik. Inom VO Specialiserad medicin har tidigre covidavdelning stängt ner. 
 
Operationer  
 
Antalet operationer ökar inom både öppen och slutenvård. Totalt ökar produktionen med 14% i realtion till samma period i fjol. Men 
i jämförelse med ”normal” år 2018 och 2019 är det en bit kvar. Antal operationer ökar främst inom Vo Orotpedi, Kirurgi och Urologi. 
Gyn och Öron har haft många strukna op pga Covdid och annnan sjukdom. 
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