
Månadsuppföljning jan-maj 2021 
3142 Sjukhusstyrelse Ängelholm 

 
 

 

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 

 

Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr  
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Region Skåne  

 

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 

 

 

Mål: Antal anställda ej fler än budget  



    3 (7) 

 

Region Skåne  

 

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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Region Skåne  

 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

 
Tillgänglighet – Fortsatt mycket hög tillgänglighet till besök även under maj månad och trots rådande Covid-läge. 

Det finns endast 20 st patienter som väntat mer än 90 dagar och tillgängligheten till nybesök är mycket god.  

Avseende återbesök har sjukhuset haft riktade insatser för förbättrad tillgänglighet sedan 2020 men pandemin har 

påtagligt försvårat detta arbete. Temporära avbrott eftersom öppenvårdsverksamheten nedprioriteras till förmån för 

slutenvård gör att kurvan rör sig något för besök inom medicinskt måldatum.  

Disponibla vårdplatser – Sjukhuset har jämfört med samma period föregående år haft  8-16 fler disponibla 

vårdplatser. Förvaltningen har sedan början av den pågående pandemin samordnat slutenvården av patienter från 

sjukhusens båda geografiska områden. Denna förändring är helt behovsstyrd och direkt relaterad till pandemin; 

bemanning har huvudsakligen skett med hyrpersonal och övertid samt omställning av personal från öppenvård till 

slutenvård. Det bör noteras att detta inte är en långsiktigt hållbar lösning som är dyrköpt avseende arbetsmiljö och 

medarbetarskap. 

Överbeläggningar och utlokaliserade patienter – Ängelholms sjukhus redovisar under perioden en en kraftig ökning 

av antalet överbeläggningar som är direkt relaterad till den pågående pandemin. Även detta är långsiktigt en ohållbar 

lösning som hanteras genom medarbetares engagemang och en omställning från öppenvård till slutenvård. 

Produktion öppenvård – Den totala produktionen i öppenvård minskar kraftigt jämfört med föregående år vilket till 

stor del förklaras av åtgärder kopplade till Covid-19. Sedan december 2020 har öppenvårdsverksamheten reducerats 

till ett minimum efter medicinska prioriteringar då personalen ställts om till att arbeta i slutenvård. I likhet med andra 

sjukhus nationellt och regionalt hade vi under våren ett rejält minskat inflöde på akutmottagningen samt många 

återbud till planerade återbesök på våra specialistmottagningar. Det senare rör framför allt för patienter >70 år. 

Akutmottagningen i Ängelholm har haft stängt på helgerna eftersom personal behövts inom slutenvården. 

Kvalificerade distanskontakter ökar kraftigt vilket är ett resultat av vår medvetna satsning på att omvandla de fysiska 

besök som vi bedömer är lämpade för detta till digitala kontakter (även 1177). Covid-19 har också medfört en ökning 

av att byta fysiskt besök mot ett digitalt besök. Fysiska besök erbjuds endast de patienter som bedöms vara i tydligt 

behov av denna besökstyp enligt prioriteringen: Digitalt när det är möjligt – fysiskt när det behövs. 
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Region Skåne  

 

Produktion slutenvård – Produktionen för perioden ökar kraftfullt jämfört med föregående år vilket är starkt kopplat 

till Covid-19 och till det utökade antalet disponibla vårdplatser. Ett annar skäl till ökningen av slutenvårds-

produktionen ät att Helsingborgs lasarett i flertalet år köpt vårdplatser av Ängelholms sjukhus och denna produktion 

har tidigare registrerats på Helsingborgs lasarett. From januari 2021 regleras istället uppdraget och produktionen 

registreras på Ängelholms sjukhus där den också sker. Medelvårdtiden för perioden minskar något. Vi följer parallellt 

frekvensen av återinläggningar inom 30 dagar och ser en tendens till risk för att den minskade vårdtiden relaterar till 

högre frekvens återinläggningar till följd av ett synnerligen högt tryck på slutenvårdsplatser.  
 

Attraktiv arbetsgivare  
 

Anställningsvolym – antal anställda omräknat till heltid 

Under perioden januari-maj 2021 uppvisar Ängelholms sjukhus i genomsnitt 50 anställda omräknat till heltid (AOH) 

under budget med ett genomsnittligt utfall på 544 anställda AOH. Detta är missvisande, eftersom  det har uppstått ett 

fel i den budgettekniska hanteringen, där anställningar som påbörjas senare under året, även räknas in i budgetnivån. 

Inläsning av uppdaterade budgetnivåer kommer att ske innan nästa uppföljning. I jämförelse med samma period 

föregående år är det 35 anställda AOH fler. 

Använda timmar jämfört med föregående år 

Antalet använda timmar har ökat med ungefär 20 700 timmar (7,69%). Alla grupper uppvisar en ökning, men det är 

följande grupper som ökar mest: övrig vård/rehab/social med paramediciniska yrkesgrupper (ökning ca 3 000 h, 

11,90%), läkare (ökning: ca 4 800 h, 11,64%) och undersköterskor (ökning: ca 8 600 h, 11,01%). Även gruppen 

ledning/administration uppvisar en tydlig ökning (ca 1 900 h, 8,19%). 

En ökning av undersköterskor ses för både VO Medicin och VO Rehabilitering, medan de paramediciniska 

yrkesgrupperna finns inom VO Rehabilitering och ökningen av läkare enbart sker vid VO Medicin. 

Det är en vanlig åtgärd att undersköterskor, men även medarbetare med andra vårdnära befattningar, anställs för att 

stöjda upp i verksamheten, då det är svårt att rekrytera bristgrupper som sjuksköterskor, mediciniska sekretetare och 

läkare. 

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 Ängelholms sjukhus går det att se en ökning under januari-april 2021 gällande vissa närvaroposter: 

fyllnads- och övertid respektive timlön. När det kommer till frånvaroposter minskar semesterledighet och 

kompensationsledighet. Däremot ökar sjukledighet, tjänstledighet med lön och tjänstledighet utan lön, medan arbetad 

jour/beredskap istället minskar. Se tabell nedan. 

 

Tabell: Anställda respektive använda timmar för Ängelholms sjukhus 
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Region Skåne  

 

 

 

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad 

En sammantagen ökning under 2021 kan ses gällande kostnaden av den inhyrda bemanningen i relation till 

personalkostnaden. Det ackumulerade värdet efter maj är 1,0 procent och uppnår därmed det regionala målet att inte 

överstiga 1,5%-nivån. Det är en tydlig ökning i jämförelse med samma tidpunkt 2020 då det ackumulerade värdet var 

0,3%, samtidigt som det fortfarande är en relativt låg nivå. 

En ökat behov kopplat till sjuksköterskebemanning är främsta orsaken till ökningen under 2021. Sett över perioden är 

det inhyrningen av sjuksköterskor som står för huvuddelen av kostnaden (75,13%), medan inhyrningen av läkare står 

för en mindre del (24,87%). 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

Det har skett en generell ökning av sjukfrånvaron med 0,15 procent under perioden januari-april 2021 (6,19%) i 

jämförelse med motsvarande period föregående år (6,03%), vilket är en direkt följd av personalrestriktioner kopplade 

till pandemin. 

Ökning ses hos kvinnor (ökning: 0,24 procentenheter) och åldergruppen 50 eller äldre (ökning: 1,65 procentenheter). 

Män och övriga åldergrupper visar istället på en minskad sjukfrånvaro. 

Troligtvis kommer det gradvisa genomförandet av personalvaccinering under 2021 leda till att sjukfrånvaronivån 

kommer att sjunka under året. 

De högsta nivåerna av sjukfrånvaro ses i grupperna övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård/farmaceut-gruppen 

(13,36%), undersköterskor (8,40%) och sjuksköterskor (7,55%). 

Sjukfrånvaronivån i jämförelse med samma period föregående år, sjunker för flera yrkesgrupper, men ökar för andra. 

Sjukfrånvaron har ökat mest i grupperna övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård/farmaceut-gruppen (ökning 

med 7,78 procentenheter till 13,36%), läkare specialistkompetenta (ökning med 3,98 procentenheter till 5,19%) och 

undersköterskor (ökning med 0,45 procentenheter till 8,40%). 

 

 

 
2021 

jan-apr

2020 

jan-apr
Diff. timmar Diff. %

    

Anst timmar 346 651,2 330 105,2 16 546,0 5,01%

Sjukledighet -22 353,6 -20 638,8 -1 714,8 8,31%

Tjl med lön -1 775,7 -1 671,5 -104,2 6,24%

Tjl u lön -41 484,0 -38 753,0 -2 731,1 7,05%

Kompledighet -4 178,5 -4 956,6 778,1 -15,70%

Semesterled -10 898,0 -13 572,7 2 674,6 -19,71%

Timlön 14 743,9 12 140,2 2 603,7 21,45%

Fyll/övertid 6 718,3 3 462,8 3 255,5 94,01%

Arb jour/bered 2 719,8 3 298,1 -578,3 -17,53%

Anv timmar 290 143,3 269 413,7 20 729,6 7,69%

Aktuella val:

EkUppföljningsnivå2019: Sjukhusstyrelse Ängelholm

År: 2021

Månad: jan, feb, mar, apr
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Region Skåne  

 

En långsiktigt stark ekonomi  

Resultat - Resultatet för perioden januari-maj är -23,3 Mkr vilket är en budgetavvikelse på -16,1 Mkr. Resultatet 

jämfört med samma period föregående år är 14,8 Mkr sämre och den huvudsakliga anledningen är åtgärder kopplade 

till covid-19 pandemin (-16,6 Mkr, se nedan tabell). 

 

Intäkterna är 4,0 Mkr lägre än budget och beror bland annat på att patientavgifter och vårdintäkter från regionexterna 

patienter är lägre än budget på grund av covid-19 men även bidrag och övriga intäkter är lägre än budget. 

Personalkostnaderna avviker med -6,7 Mkr mot budget för perioden och är 13,4 Mkr högre än föregående år. 

Ökningen beror nästan uteslutande på åtgärder kopplade till pandemin, såsom upp till 20 extra vårdplatser, 

personalprovtagning, personalvaccinationsenheter samt enheten för Cancerrehabilitering som överförts från 

Helsingborgs lasarett. I jämförelse mot föregående år finns även en ökning av personalkostnader kopplat till en 

nyöppnad eftervårdsavdelning som ersätter köpta vårdplatser i  Höganäs  

För verksamhetsanknutna kostnader är det främst kostnaden för insulinpumpar som ökar med 2,2 Mkr mot budget 

och med 1,3 Mkr mot föregående år (+20%). De nationella riktlinjerna rekommenderar en ökad förskrivning av 

pumpar och dessa blir dessutom dyrare i inköp. Vi ser en tydlig ökning av diabetespatienter från kommuner utanför 

vår direkta närhet vilket bidrar till våra ökade kostnader. Läkemedelskostnaderna ökar jämfört med budget med 2,5 

Mkr och mot samma period föregående år med 4,0 Mkr. Kostnaden för inhyrd personal, framförallt sjuksköterskor 

ökar med 1,3 Mkr mot budget och 0,5 Mkr mot föregående år. Denna kostnad för inhyrda sjuksköterskor är helt 

kopplad till covid-19 pandemin. 

Kostnadsutveckling – Kostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 9,5 procent vilket är en 

direkt följd av kostnader relaterade till pandemin (utökat antal vårdplatser, inrättandet av personalprovtagning och 

personalvaccination för covid-19, eftervårdsavdelning samt organisatorisk flytt av enheten för Cancerrehabilitering). 

Prognos – Helårsprognosen är försämrad sedan föregående prognostillfälle med 4,5 Mkr och bedöms till -26,5 Mkr. 

Effekterna av ökade/minskade kostnader, minskade intäkter avseende Covid-19 är bedömda till -18,0 mkr för helåret 

och är medräknat i prognosen fram till och med juni månad. Framtiden avseende pandemin är synnerligen 

oförutsägbar. Loggböcker skrivs varje vecka och beräknas av ekonomerna. Resterande underskott i prognosen beror 

till största delen av ökad kostnad för insulinpumpar och läkemedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


