
Månadsuppföljning jan-okt 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 (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 

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 
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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 
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Sammanfattande analys av utveckling 
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Tillgänglighet 

Tillgängligheten för Helsingborgs lasarett fortsätter att förbättras ytterligare. På besökssidan förbättrar vi 
tillgängligheten inom 90 dagar med över 8 procentenheter mot föregående månad.  Dessutom fortsätter 
också den positiva kurvan för tillgänglighet inom 90 dagar till operation. Förbättringen här ligger även den 
på strax över 8 procentenheter mot föregående månad. 

För Första kontakt visar oktober månads resultat 67,3 procent (58,7 procent fg månad) tillgänglighet inom 
90 dagar. Vi arbetar aktivt med utbildningsinsatser, verksamhetsanpassade tillgänglighetsrapporter samt 
produktionsplanering för att ständigt förbättra tillgängligheten. Utöver detta pågår kontinuerligt arbete med 
att öka våra digitala kontakter med våra invånare.  

På operationssidan visar oktober månads resultat 65,6 procents tillgänglighet inom 90 dagar, vilket medför 
att Helsingborg fortsatt har den högsta tillgängligheten i Region Skåne på operation. Vi fortsätter 
kontinuerligt att minska våra köer på totalen och framför allt för våra långväntande patienter. Under hösten 
genomförs två fokusveckor där vi planerar in de patienter som väntat allra längst. Vi har fortsatt hög elektiv 
veckoproduktion och arbetar aktivt med att nivåstrukturera där det är möjligt, bland annat inom både 
gynekologi och urologi.  

Produktion 

Första delen av 2022 präglades av en ansträngd situation gällande Covid-19 vården. Det var hög 
beläggning och hög sjukfrånvaro. Situationen stabiliserades i slutet av februari. Vårdplatssituationen och 
tillgång till personalresurser har fortsatt varit ansträngd. Under sommarmånaderna har beläggningen varit 
hög. Avdelningar har samlokaliserats för att klara bemanningen. Antalet inneliggande på Akuten är fortsatt 
hög i relation till samma period föregående år. Öppenvårdsverksamheten börjar återgå till ordinarie 
verksamhet och antalet operationer ökar.  

Produktionstabell Helsingborgslasarett jan-sept (en månads eftersläpning). 

Vårdproduktion jan-sep Antal 2021 Antal  2022 Diff Antal  Diff i % 

Antal besök (NY o ÅB) 234 793 250 389 15 596 7% 

Läkare 144 920 154 567 9 647 7% 

Övriga (exkl personal vaccinationer) 89 873 95 822 5 949 7% 

Antal personal vaccinationer 34 300 18 446 -15 854 -46% 

Antal kval brev ,kval telefon och 
videokontakt 

46 319 36 824 -9 495 -20% 

Totalt unika patienter ÖV 99 039 102 030 2 991 3% 

Antal vårdtillfällen 19 465 19 012 -453 0% 

Antal vårddagar 80 003 77 318 -2 685 -3% 

Medelvårdtid 4,1 4,1 0 -1% 

Totalt unika patienter SV 14 705 14 388 -317 -2% 

Antal Operationer (pasis) 22 527 23 360 833 4% 

Inom öppenvården 18 632 19 228 596 3% 

Inom slutenvården 3 895 4 132 237 6% 
 

Öppenvården 

Öppenvårdsverksamheten börjar återgå till ordinarie verksamhet. Den totala ackumulerade produktionen ökar med 
7% i relation till föregående år. Antalet läkarbesök ökar med 7% och övriga besök med 7%. I jämförelse med ”normal” 
år 2018 och 2019 är det en bra bit kvar.  

Inom Hud minskar antalet besök pga. läkarbrist och covid-19.Hudmottagningen i Ängelholm inväntar renovering 
under hösten 2022 och drivs temporärt delvis från Helsingborg.  
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Ögonmottagningen har en sämre produktion än förväntat pga. läkarbrist, mycket sjukdom och covid-19. Mottagningen 
har kört 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. Extramottagningar under hösten 
gav goda resultat. 

Medicinmottagningarna ökar sina besök både vad gäller ny och återbesök. Flera av mottagningarna provtar aktivt 
patienter med bredare spektrum av prover för att säkerställa bra vård. Hematologi mottagning Ängelholm har 
avvecklats och flyttat till Helsingborg. Aktivt arbete pågår inom öppenvård för att förbättra tillgänglighet. 

Urologimottagningarna och kirurgimottagningarna i Ängelholm och Helsingborg ökar produktionen 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 slogs mottagningarna i Landskrona och Ängelholm ihop med Helsingborg för att klara bemanningen. 

Ortopedmottagningen ökar sin totala produktion i relation till föregående år. 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-sept 2022 går trenden nedåt med ett minskat antal 
distanskontakter. I jämförelse med ”normal” år 2019 ser vi en ökning.  
 
Kontakter via 1177 ökar fortsatt. Det börjar bli ett naturligt sätt för invånarna att kommunicera med vården. Många 
mottagningar/avdelningar har helt gått över till Kontakter via 1177 i kontakten med patienten. 
 
Slutenvård 

2022 har präglats av en ansträngd vårdplatssituationen. Flera uppsägningar inom sjuksköterske gruppen försvårar 
möjligheter att bemanna tillräckligt många vårdplatser för att möta behovet, antalet överbeläggningar ökar. Aktivt 
arbete med ronder, utskrivningar för att optimera flödena görs kontinuerligt. Vissa kommuner tar inte hem sina 
utskrivningsklara patienter i tid vilket ytterligare ökar belastningen på vårdplatser. Hög nivå av övernattande patienter 
på Akuten jämfört med 2021. För att avlasta akuten har en observations enheten öppnats. Den bedrivs som 
öppenvård med sex sängplatser samt fyra sittande platser i modulens ambulanssluss.  

I sommar har sammanslagningar av avdelningar varit nödvändiga för att optimera bemanning och användning av 
vårdplatser. Ett antal eftervårdsplatser (EVA) öppnade inom medicin och kirurgi/urologi. Platserna har varit till stor 
hjälp för att avlasta vårdavdelningarna och kommer fortsatt att vara öppna under hösten. 

Totala antalet vårdtillfällen ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Medelvårdtiden har gått ner från 4,2 till 4,1dagar. 

Antalet disponibla vårdplatser(vpl)  har minskat med 30 vpl i relation till samma period föregående år. 
Bemanningsproblematik inom vissa specialiteter samt att vi hade covid avdelningar öppna i fjol förklarar minskningen. 

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

VO 2021 2022 Diff 

Akutsjukvård 12,0 12,0 0 

Anest/OP/IVA 7,0 6,0 -1 

Barn och Ungdom 24,4 25,0 1 

Hud, Ögon och ÖNH 7,0 6,0 -1 

Kirurgi 45,5 24,1 -21 

Obstetrik o gynekologi 48,0 55,6 8 

Ortopedi 39,3 31,0 -8 

Specialiserad medicin 111,0 98,0 -13 

Urologi 12,0 18,3 6 

Totalt 306,2 276,0 -30 
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Operationer  

Antalet operationer ökar inom både öppen och slutenvård. Totalt ökar produktionen med 4% i relation till samma 
period i fjol. Men i jämförelse med ”normal” år 2019 är det en bit kvar. Antal operationer ökar främst inom Ögon, 
Ortopedi, Kirurgi och Urologi.  

  

 

Anställningsvolym 

Utfallet ligger generellt på 3 231 anställda AOH under perioden januari-oktober 2022 vid Helsingborgs lasarett, vilket 
generellt är 153 anställda AOH under budgeterad nivå. 

Vid närmare analys av resultatet uppdelat i huvudgrupper, visar det sig att alla grupper ligger under budgeterad nivå, 
förutom gruppen undersköterskor som ligger över budget med 55 anställda AOH. Det är framförallt följande 
verksamhetområden som ligger över budgeterad nivå av undersköterskor: VO Akutsjukvård (nivå över budget: 28 
anställda AOH, 45,2%), VO Urologi (nivå över budget: 7 anställda AOH, 28,5%), VO Barn och ungdom (nivå över 
budget: 8 anställda AOH, 12,5%) och VO Specialiserad medicin (nivå över budget: 29 anställda AOH, 13,1%). 

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. 

Använda timmar i jämförelse med föregående år 

Som helhet har antalet använda timmar för Helsingborgs lasarett minskat med drygt 5 300 timmar (0,15%) under 
perioden januari-september 2022 jämfört med motsvarande period 2021. 

Det är framförallt följande två huvudgrupper som har ökat: ledning/administration (ökning: ca 14 800 h, 4,11%) 
respektive undersköterskor (ökning: ca 24 000 h, 2,49%). 

Vid jämförelse mellan perioden januari-september åren 2022 och 2021 för Helsingborgs lasarett, som båda har 
präglats av pandemin, går det att konstatera att antalet anställda timmar ökade (ökning: ca 39 900 h, 0,85%) medan 
antalet använda timmar minskade (minskning: ca 5 300 h, 0,15%). Det förekom en ökning i samtliga frånvaroposter, 
sjukledighet (ökning: ca 28 500 h, 10,31%), semesterledighet (ökning: ca 29 800 h, 5,87%) samt tjänstledighet med 
lön (ökning: ca 7 100 h, 26,17%), förutom tjänstledighet utan lön (minskning: ca 3 300 timmar, 0,58%). Gällande extra 
närvaro ökade posterna fyllnads-/övertid (ökning: ca 19 800 h, 20,68%) och timavlönade (ökning: ca 1 800 h, 1,37%), 
medan posten arbetad jour/beredskap minskade (minskning: ca 1 800 h, 2,19%). Se tabell 1. 

Omställningen till pandemin har inneburit att arbetsgivaren har fått mobilisera personalresurser för att hantera 
arbetsbelastningen. Utvecklingen under januari-september 2022 i förhållande till motsvarande period föregående år, 
kan ses som ett steg i återhämtningsprocessen, samtidigt som frånvaro kopplad till pandemin fortfarande varit 
påtaglig, vilket har komplicerat personalplaneringen och bemanningssituationen i verksamheten. 
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Tabell 1: Använda timmar 

 

Inhyrd bemanning 

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

Sammanlagt för perioden 2022 är den totala inhyrningen av personal på nivån 38,3 använda AOH i jämförelse med 
37,9 använda AOH motsvarande period föregående år. Det är inhyrning av sjuksköterskor som står för huvuddelen 
(ca 70 %). 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 0,54 procentenheter till 6,29 procent av ordinarie arbetstid för perioden 
januari-september 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, med tanke på att andelen 
långtidssjukfrånvaro har minskat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Se tabell 3. 

Det är framförallt yrkesgrupperna barnmorskor (9,55%) och undersköterskor (8,79%), som har den högsta 
sjukfrånvaron under denna period. 

Tabell 3: Sjukfrånvaro 

 

Ekonomi 

Resultatet för Helsingborgs sjukhusstyrelse för perioden januari-oktober blev – 180,3 Mkr och 
budgetavvikelsen – 190,2 Mkr.  

Prognosen för året efter januari-oktober utfall - 236 Mkr.  

Hösten kännetecknas av fortsatt ansträngt vårdplatssituation och väldigt ansträngt läge på 
akutmottagningen med många patienter som väntat länge på vårdplats. Detta påverkar flera av lasarettets 
verksamheter och påverkar det ekonomiska resultatet. För att kunna bemanna vårdplatser och vårda 
patienterna på akuten har verksamheterna använt sig av dyrare lösningar som övertid, särskilda 
ersättningar samt inhyrning. Vårdvalsverksamheterna har fortsatt stora utmaningar med läkarbemanningen 
och därmed når inte upp i budgeterade nivåer. Samordningen beräknas utgå till ungefär en tredje del av 
lasarettets underskott och är kopplat till ett av våra mest prioriterade övergripande målen, 
tillgänglighetsmålen. 

Intäktsavvikelsen blev - 32 Mkr och de största avvikelserna avser 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. Hudverksamheten förbättrar något sin 
prognos (-14,4 Mkr) medan Ögon försämrar (-23 Mkr). Tillgängligheten har påverkats av pandemin i början 
på året men har succesivt förbättrats under året, dock nådde vi inte upp till budgeterade nivåer på 54 Mkr, i 
prognosen räknar vi med 37 Mkr. Diagnostik uppvisade ett positivt resultat på 6,1 Mkr tom oktober.  

Kostnadsavvikelsen mot budget blev -158,5 Mkr och kostnadsutvecklingen 5,4%. 

Personalkostnadernas avvikelse mot budget (inklusive inhyrd personal) blev -39 Mkr och 
kostnadsutvecklingen är 3,8 % Väsentliga delar i personalkostnadsutvecklingen samt budgetavvikelsen 
hänförs till dyra lösningar i form av övertid (ökning med 17,4 %) samt extra ersättningar (ökning med 27,5 
%), allt för att hålla vårdplatserna öppna och bemanna Akuten. Sjuklönekostnaderna ökade med 16,6 % 
hänförs ffa till pandemimånaderna i början på året, inhyrningen samma nivå som 2022 (sjuksköterskor 
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minskade med 8 % läkarnas inhyrning ökade 14 %), i relation till personalkostnader blev inhyrningen 2,1 % 
och övertiden 4,4 %.  

  

Omkostnaderna ökade med 7,8 % och den största delen av ökningen avser samordningen, 20 Mkr högre 
samordningskostnad jämfört med samma period 2021, totalt 66 Mkr för perioden januari-oktober. 
Samordningskostnaderna har minskat under sommaren men ökar under hösten och beräknas bli 81 Mkr 
för året. I takt med att vi ständigt förbättrar tillgängligheten kommer vi att minska våra 
samordningskostnader.  

Kostnaderna från Regionservice och MT-IT ökar med 12 %, Medicinsk service 9,2 % och hyrorna 7,2 %. 
Omkostnadsidan är svår att påverka, det mesta av kostnaderna är direkt kopplade till produktionen, besök, 
vårddag eller operation, en del beror på prisökningar från serviceförvaltningar. Hyrorna ökar pga 
nybyggnationen och nya dyrare lokaler. 

 Kostnadsökningar i Mkr och % per kostnadsgrupp 

 

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans   

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. Genom förbättrad tillgänglighet kan vi minska behovet av samordning 
och därmed sänka kostnaderna. 

Hittills har effekter inom läkemedelskostnadsminskningar realiserats samt intäktsökning inom 
diagnostikverksamheten. Inhyrningen har minskat gällande sjuksköterskor. 

Övertidskostnaderna har inte nått upp i de beräknade nivåerna pga hög sjukfrånvaro och brist på personal, 
framför allt sjuksköterskor. 

Omkostnaderna ökar kopplat till förbättrad tillgänglighet inom framför allt operationsverksamheten. 

Utveckling personalkostnader januari-oktober per kostnadsgrupp

Konto3
Utfall ack 2021

(Mkr)

Utfall ack 2022

(Mkr)

Jmf 2022/2021 

%

401 Normallön -873,2 -895,5 2,6%

402 Övertid -48,6 -57,1 17,4%

403 OB-ersättning -52,3 -51,5 -1,5%

404 Jour och beredskap -83,4 -84,9 1,7%

409 Övrig arbetad tid -14,0 -17,8 27,5%

411 Intjänande av semester -150,2 -153,5 2,3%

412 Sjuklön -22,9 -26,7 16,6%

419 Övr kostn ej arb tid -14,0 -16,3 16,7%

-1 258,6 -1 303,3 3,6%

Sociala avgifter 47% tillkommer

Bruttokostnader
Utfall ack 

2021

Utfall ack 

2022
<> Mkr <>% 

Personalkostnad -1 839,0 -1 911,1 -72,0 3,9%

Omkostnader -340,7 -387,4 -46,7 13,7%

Läkemedel -311,6 -318,6 -7,1 2,3%

Serviceverksamhet -273,8 -300,7 -26,9 9,8%

Hyror -149,1 -159,9 -10,8 7,2%

Lab_Rtg -132,2 -139,2 -7,1 5,3%

Kapitaltjänstkostn -56,1 -54,8 1,3 -2,3%

Inhyrd personal -42,1 -43,0 -0,9 2,2%

Totalt -3 144,5 -3 314,7 -170,1 5,4%
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Gemensamt arbete med kommuner för att förbättra omhändertagande av färdigbehandlade patienter har 
intensifierats och effekterna förväntas under resten av året och kommande år.  

Med Primärvården pågår ständigt samarbete om patienter som kommer till Akuten och som kan 
omhändertas inom Primärvården.  

Effekter tilläggsbudget  

Genom tilläggsbudgeten har ytterligare förutsättningar skapats för det fortsatta omställningsarbetet bland 
annat gentemot den nära vården – men också för att möta de utmaningar som sjukvården står inför. 
Tilläggsbudgeten bidrar också till att kunna återställa produktionen för att hantera den vård som skjutits 
upp på grund av pandemin. 

Tilläggsbudgeten motsvarande 123 Mkr har riktats och effektuerats inom följande prioriterade områden: 

− Omställning av verksamhet i nybyggda lokaler samt ökad digitalisering 

− Omställning inom barn-, kvinno- och förlossningsvården 

− Omställning för att bemöta demografiska utmaningar samt vård av äldre 

− Omställning för bättre tillgänglighet 
− Omställning för att förbättra akutsjukvården 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


