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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 

 

Produktion besök utfall & budget Produktion distanskontakter utfall & budget 
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Region Skåne  

 

Produktion vårdtillfällen utfall & budget Produktion vårddagar utfall & budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion operationer per specialitet utfall & budget 

 

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, 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  
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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 

 

Tillgänglighet – Tillgängligheten till nybesök är fortsatt mycket god. Sjukhusstyrelsens verksamheter har en stabil 

tillgänglighet för nybesök över 95 procent inom 90 dagar och inga patienter som väntat längre än 365 dagar för 

verksamheter som rapporteras till SKR. Avseende återbesök har sjukhusets riktade insatser för förbättrad 

tillgänglighet fått stå tillbaka på grund av pandemin samt ett väldigt stort tryck på slutenvården, och är 48,2% inom 

måldatum. 

Disponibla vårdplatser – Sjukhuset har jämfört med samma period föregående år haft ca10 fler disponibla 

vårdplatser. Förvaltningen har sedan början av pandemin samordnat slutenvården av patienter från sjukhusens båda 

geografiska områden. Denna förändring är helt behovsstyrd; 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 både arbetsmiljö och medarbetarskap. 

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

av antalet överbeläggningar. Även detta är långsiktigt en ohållbar lösning som hanteras genom våra medarbetares 

engagemang och en omställning från öppenvård till slutenvård. 

Produktion öppenvård – Den totala öppenvårdsproduktionen och unika patienter ökar kraftigt jämfört med både 

budget och föregående år. Öppenvårdsverksamheten reducerades på grund av pandemin i början av förra året till ett 

minimum, eftersom personalen ställdes om till att arbeta i slutenvård.  

Kvalificerade distanskontakter minskar kraftigt jämfört med föregående år och budget, eftersom Covid-19 då också 

gjorde verksamheten mer benägen att byta fysiska besök mot digitala besök.  

Produktion slutenvård – Antalet vårdtillfällen för perioden ökar något jämfört med föregående år vilket dels är 

kopplat till till det utökade antalet disponibla vårdplatser/överbeläggningar och dels av att både antalet vårddagar och 

att medelvårdtiden minskar. Mot budget minskar både antalet vårdtillfällen och vårddagar främst under januari 

månad. 

 

Produktionsökningen är förknippad med ökade kostnader vilka redovisas under ekonomiavsnittet i denna rapport. 

Majoriteten av alla extra vårdplatser som öppnats med kort framförhållning är komna ur akuta behov och har 

bemannats med befintlig personal, vilket medfört dyra lösningar med övertid och extra ersättningar. 
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Region Skåne  

 

Attraktiv arbetsgivare  

Anställningsvolym – antal anställda omräknat till heltid 

Det framgår att utfallet av anställda AOH generellt ligger 21 under budgeterad nivå perioden januari-mars 2022 vid 

Ängelholm sjukhus.  

Vid närmare analys av resultatet uppdelat i huvudgrupper visar det sig att alla grupper ligger under budgeterad nivå, 

förutom gruppen ledning/administration. Förklaringen till ökningen i denna grupp (nivå över budget: 4 anställda 

AOH, 9,0%) är att VO Medicin har anställt enhetschefer och en sektionsöverläkare utöver de som budgeterats samt 

att personalprovtagningen och cancerrehabilitering vid VO Rehabilitering har anställt fler än budgeterat. 

Använda timmar jämfört med föregående år 

Som helhet har antalet använda timmar för Ängelholms sjukhus ökat med drygt 7 800 timmar (5,69%) under perioden 

januari-februari 2022 jämfört med motsvarande period 2021. Alla huvudgrupper, förutom medicinska sekreterare, 

uppvisar en ökning.  

Vid jämförelse mellan perioden januari-februari åren 2022 och 2021 för Ängelholms sjukhus, som båda präglades av 

pandemin, går det att konstatera att antalet anställda timmar ökade (ökning: ca 6 600 h, 3,98%), samtidigt som antalet 

använda timmar ökade (minskning: ca 7 800 h, 5,69%). Det förekom en ökning i flera frånvaroposter, exempelvis 

sjukledighet (ökning: ca 3 100 h, 25,84%) och semesterledighet (ökning: ca 1 900 h, 35,17%), medan andra minskade 

– tjänstledighet med lön (minskning: 700 h, 59,85%) och tjänstledigh utan lön (minskning: 2 900 h, 15,05%). 

Gällande extra närvaro ökade posterna fyllnads-/övertid (ökning: ca 9 400 h, 42,62%) och timavlönade (ökning: ca 

500 h, 12,08%), medan posten arbetad jour/beredskap minskade (minskning: ca 100 h, 6,77%). 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 8 000 h, 4,87%), samtidigt som antalet använda timmar ökade (ökning: 

ca 11 000 h, 8,20%). Gällande frånvaroposter, ökande sjukledigheten (ökning: ca 6 600 h, 80,12%), medan övriga 

minskade. När det kommer till posterna för extra närvaro, ökade fyllnads-/övertid (ökning: ca 2 700 h, 163,26%) och 

timavlönade (ökning: ca 3 400 h, 53,60%), medan arbetad jour/beredskap minskade (minskning: 100 h, 8,79%). 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 rått, 

vilket har komplicerat personalplaneringen och bemanningssituationen i verksamheten. 

Tabell 1: Använda timmar 

 

 

 
2022 

jan-feb

2021 

jan-feb
Diff. timmar Diff. %

2021 

jan-feb

2020 

jan-feb
Diff. timmar Diff. %

        

Anst timmar 171 434 164 879 6 556 3,98% 171 434 163 478 7 956 4,87%

Sjukledighet -14 944 -11 875 -3 069 25,84% -14 944 -8 297 -6 647 80,12%

Tjl med lön -468 -1 165 697 -59,85% -468 -632 164 -25,96%

Tjl u lön -16 282 -19 167 2 885 -15,05% -16 282 -19 112 2 829 -14,80%

Kompledighet -2 238 -2 025 -212 10,49% -2 238 -2 363 125 -5,30%

Semesterled -7 327 -5 421 -1 907 35,17% -7 327 -8 017 690 -8,61%

Timlön 9 662 7 133 2 528 35,45% 9 662 6 290 3 371 53,60%

Fyll/övertid 4 322 3 856 466 12,08% 4 322 1 642 2 680 163,26%

Arb jour/bered 1 421 1 524 -103 -6,77% 1 421 1 557 -137 -8,79%

Anv timmar 145 579 137 738 7 841 5,69% 145 579 134 547 11 032 8,20%

Aktuella val:

EkUppföljningsnivå2019: Sjukhusstyrelse Ängelholm

Månad: jan, feb
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Region Skåne  

 

Inhyrd bemanning  

Det ackumulerade värdet under januari-mars 2022 för inhyrning i förhållande till total personalkostnad är 0,5 procent, 

där det regionala målet att ligga under gränsvärdet 1,5 procent uppnås. 

Sammanlagt för perioden 2022 är den totala inhyrningen av personal på nivån 1,5 använda AOH i jämförelse med 2,3 

använda AOH motsvarande period föregående år, vilket är en minskning med 36 procent. Det är inhyrning av 

sjuksköterskor som står för huvuddelen (60%). Se diagram/tabell 2. 

Diagram/tabell 2: Inhyrd personal vid Ängelholms sjukhus 

 

Sjukfrånvaro  

Det har skett en ökning av sjukfrånvaron med ca 1,4 procentenheter till 8,25 procent av ordinarie arbetstid för 

perioden januari-februari 2022, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen ses hos båda könen och för 

åldergrupperna 30 år och äldre. Det är korttidssjukfrånvaron som har fortsatt att öka, med tanke på att andelen 

långtidssjukfrånvaro har minskat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Andelen långtidssjukfrånvaro 

var innan pandemin, januari-februari 2020, ungefär dubbelt så hög som nu. Se tabell 3. 

Det är framförallt yrkesgrupperna administratörer vård/medicinska sekreterare (12,3%), specialistkompetenta läkare 

(9,4%), övriga personalgrupper som är en blandad uppsamlingsgrupp (9,2%) och undersköterskor (9,1%), som har 

den högsta sjukfrånvaron under denna period. 
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Region Skåne  

 

Tabell 3: Sjukfrånvaro 

 

 

En långsiktigt stark ekonomi  

Resultat – Resultatet för perioden januari-mars är -10,5 Mkr vilket är en budgetavvikelse på -6,7 Mkr. Resultatet 

jämfört med samma period föregående år är 0,9 Mkr bättre.  

Intäkterna avviker med -1,5 Mkr jämfört med budget. Budgetavvikelsen består främst av minskade intäkter för 

regionexterna patienter (0,8 Mkr), försäljning av röntgenjänster samt uthyrd personal (0,5 Mkr). 

Personalkostnaderna för perioden avviker med -4,0 Mkr mot budget och är 9,4 Mkr högre än föregående år. Ökningen 

beror främst på extra vårdplatser/överbeläggningar som måste bemannas med dyra lösningar såsom kvalificerad 

övertid och extra ersättningar. 

Verksamhetsanknutna kostnader avviker med -3,0 Mkr mot budget och består främst av ökad kostnad för 

insulinpumpar (avviker 1,1 Mkr mot budget). Även kostnaden för sjukvårdsmaterial, laboratorie- och röntgentjänster 

och inhyrda sjuksköterskor ökar till följd av ökad produktion. Sjukhuset har fortsatt en covid-påverkan på 

kostnadssidan under årets tre första månader. 

Kostnadsutveckling – Den ackumulerade kostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 9,4 

procent och är en direkt följd av kostnader relaterade till de extra vårdplatserna/överbeläggningarna samt till enheter 

som inte fanns i sjukhusets regi vid samma tidpunkt föregående år. Rensas de jämförelsestörande kostnaderna bort är 

kostnadsutvecklingen 5,3 procent. 

Tilläggsbudget – Ängelholms sjukhustyrelse beviljades under februari månad en tilläggsbudget om 12,7 Mkr som 

kommer att bidraga till omställning/återställning av produktion samt tillgängligheten av återbesök. Av 

tilläggsbudgeten reserveras drygt 4 Mkr till Kognitiv medicin som ansökt om att bli en personaldriven vårdenhet. 

Prognos – Helårsprognosen bedöms till -16,9 Mkr.  

Effekten av ökade kostnader avseende Covid-19 är bedömda till -5,0 Mkr och är medräknat i prognosen. Loggböcker 

skrivs varje vecka och beräknas av ekonomerna.  

Södra sjukhuset är sålt - kostnader för att flytta och tomställa våra verksamheters lokaler på södra sjukhuset (senast 

30/6) är inte medräknat i prognosen. Nivån per verksamhet är inte känd ännu men uppgifter finns om att hela södra 

sjukhusområdet kommer att kosta lite mer än 1 Mkr att flytta och tomställa på lös inredning. 

 

 

Sjukfrånvaro 2022 

2201-2202

2021 

2101-2102

2020 

2001-2002
Skillnad 2022 mot 

2021

    

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 8,25% 6,90% 4,89% 1,35%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 8,48% 7,34% 5,33% 1,14%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 6,80% 4,13% 1,85% 2,67%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre 4,21% 5,35% 5,96% -1,14%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år 8,25% 6,79% 5,03% 1,46%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre 9,86% 7,71% 4,35% 2,16%

     

Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro 25,03% 27,76% 50,13% -2,73%

          

Aktuella val:

EkUppföljningsnivå2019: Sjukhusstyrelse Ängelholm

År: 2022


