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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% 

Tillgänglighet 
90D 2105

Sen 13 mån Förändring 
2104-2105

Förändring 
2005-2105

Väntande 
>90D 2105

Sen 13 mån Förändring 
2104-2105

Förändring 
2005-2105

Besök 67,5% -1,5% 5,9% 7 740 1 064 -64

Operation/åtgärd 40,3% -0,9% 2,6% 5 041 70 755
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Region Skåne  

 

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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Region Skåne  

 

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 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 



    4 (11) 

 

Region Skåne  

 

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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Region Skåne  

 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Covid-belastning jan-maj  
Den rådande corona-pandemin påverkar kraftigt alla delar av SUS uppföljning per maj månad. I Skåne hade 
pandemin en kraftig topp kring årsskiftet, med extrem belastning på SUS under december och januari. Från 10 
februari var belastningen varit på en platåfas med runt 100 patienter (± 10), vilket motsvarar dubbla maxbelastningen 
under pandemins första våg. Skånes tryck runt årsskiftet var också i ett nationellt sammanhang högre än för övriga 
större regioner. Från 11 maj började belastningen sjunka för att nå 39 patienter den 31 maj. Nedan beskriver inlagda 
patienter med konstaterad covid på vårdavdelning eller intensivvård på SUS sjukhus, med jan-maj som denna 
månadsrapport omfattar markerad.  
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Region Skåne  

 

Sjukhuset har under dessa förutsättningar haft ett kraftigt fokus på att upprätthålla hög kapacitet inom intensiv- och 
infektionssjukvård. Samtidigt har annan vård reducerats för att minska smittspridning och omfördela medarbetare till 
covid-vård. Från mars månad har elektiv vård kunnat återupptas på en nivå markant över samma månader 2020, och 
som motsvarar nivån 2019. 

Inflöde, tillgänglighet, vårdplatser, och produktion 
Efter nedtryckt inflöde vårdbegäran januari och februari ökar inflödet från mars, och ligger mars-maj markant högre 
än föregående år och i nivå med 2019. 

 

Antal väntande mer än 90 dagar jämfört med föregående år förbättras månad för månad både till besök och till 
operation/åtgärd. Både väntande till besök över 90 dagar och tillgänglighet är för första gången något bättre än 
samma månad 2020, och köerna har sjunkit inom åtta vårdutbud. Trots det har 7 740 patienter i maj väntat mer än 90 
dagar på ett första besök på SUS och köerna växer mellan april och maj.  

Köerna växer främst inom verksamhet med lägre medicinsk prioritet, eller där covid-vården på andra sätt gjort det 
svårare att träffa patienterna fysiskt. Till operation/åtgärd har köerna växt framförallt till ablationer, handkirurgi, allmän 
kirurgi och gynekologi (främst framfall).  

SUS samordnade patienter till VG-avtal minskar mellan åren till besök (-9 %), och är i stort oförändrat till behandling 
(+0,5 %).  

SUS arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten. Verksamheter som ser möjlighet att genomföra kösatsningar på 
kvällar och helger har möjlighet att ansöka om och få särskild finansiering för att arbeta av köer. Bl a finns nyligen 
sådana godkända kösatsningar inom koloskopi, bukaortascreening, handkirurgi, återbesök reumatologi, cystoskopier 
och urologiska operationer (prostatectomier, urotheliala tumörer och strikturer). Såväl inom förvaltningen som mellan 
sjukhusförvaltningarna i Skåne arbetas också intensivt med omfördelning, med målet att genom profilering och 
nivåstrukturering skapa bästa möjliga förutsättningar för att förbättra tillgängligheten. Detta är också en avgörande och 
integrerad del av arbetet med nationell högspecialiserad vård. 

Under hösten 2020 har ett omfattande arbete gjorts med utbildningsinsatser och, till de verksamheter som inte redan 
har det, införande av verktyg för produktionsplanering och -styrning i syfte att bryta ned väntelistorna till hanterbara 
mål i form av önskad veckotakt. Den önskade veckotakten visualiseras för medarbetarna och ligger till grund för det 
lokala processförbättringsarbetet i verksamheterna. En regional applikation utvecklas till stöd för arbetet med att 
visualisera vad som krävs för att nå en definierad tillgänglighet givet ett visst måldatum eller viss produktionsökning 
per vecka.  
 
SUS processägargrupp (PÄG) för akut/elektivt har ett pågående arbete för att planera och prioritera 
utvecklingsområden som syftar till att öka sjukhusets vårdproduktion och förbättra tillgängligheten.  
 
Kraftiga ansträngningar för att öppna fler vårdplatser för att säkra parallell vård av covid-19 och normal vård innebär 
att SUS i januari haft 262 fler disponibla vårdplatser öppna än i fjor. För jämförelse motsvarar SUS ökning i januari 
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Region Skåne  

 

ungefär det totala antalet disponibla vårdplatser i Helsingborg (313) eller CSK (274). När trycket inom covid-vården 
sjunkit har SUS dynamiskt anpassat disponibla vårdplatser, men har ändå legat markant över fjoråret i februari till maj.  

Under januari och februari har öppenvårdsverksamheteten varit mycket låg då SUS tvingats hårt prioritera vilka 
patienter som behöver och lämpar sig för fysiska besök under en period med kraftig smittspridning i Skåne. Dessutom 
påverkades mottagningsverksamheten av omfördelning av medarbetare till covid-vården. I mars och april ökar besök 
inom öppenvård kraftigt, och är i april 64 % högre än april 2020. Sammantaget motsvarar besöksvolymerna i mars och 
april samma månader 2019, och besök annan vårdgivare ökar något snabbare än läkarbesök. 

 

Med fler vårdplatser öppna och högt covid-tryck har antalet producerade vårddagar ökat med med 12,1 % jämfört med 
föregående år, och är även högre än samma månader 2019. Den förändrade patient-mixen med covid-patienter och 
färre ”enkla” elektiva patienter återspeglas i ökad medelvårdtid. 

 

Personal 
Använda timmar  

Under perioden januari-april 2021 har använda timmar ökat med 4,71 % jämfört med samma period föregående år. En 
ökning av antal använda timmar har skett för samtliga huvudgrupper. De största ökningarna har varit bland 
huvudgrupp läkare, ledning/administration och undersköterskor.  
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Region Skåne  

 

 

Inom huvudgrupp ledning/administration är det framförallt administratörer som ökat använda timmar jämfört med 
föregående år, men även inom ledningsarbete har det skett en ökning vid jämförelse mellan åren. Ökning av 
personalgrupp administratör kan härledas till befattning administratör verksamhet och inom personalgrupp ledning är 
det enhetschef inom hälso- och sjukvård och enhetschef läkare som har ökat i störst omfattning. Inom huvudgrupp 
undersköterskor finns den främsta ökningen för befattningen sjukvårdsbiträde och undersköterskor. Vi har under 
pandemin sett ett ökat behov av patientnära omsorgsarbete vilket kan vara en bidragande orsak till ökning av dessa 
grupper. Ökningen för läkare sker främst inom gruppen ST-läkare, och beror huvudsakligen på mindre uttag av 
tjänstledighet och mer arbetad jour/beredskap.  

Semesterledighet har minskat cirka 28 % vid jämförelse av januari-april 2021 med samma period 2020. Behovet av 
personalresurser har varit större under perioden 2021 i jämförelse med samma period föregående år. Samtidigt har 
rådande situation inte möjliggjort till resor i samma omfattning vilket kan ha varit en ytterligare orsak till att 
medarbetarna inte tagit ut semesterledighet.  

Vidare har timlön (+28,9 %) och fyllnad/övertid (+16,2 %) ökat vid jämförelse mellan åren. De huvudgrupper som har 
ökat fyllnads/övertid i störst omfattning för perioden januari-april 2021 jämfört med samma period 2020 är 
ledning/administration, undersköterskor och sjuksköterskor. Inom huvudgrupp ledning/administration ligger den ökade 
övertiden främst på avdelningschefer inom slutenvården under januari månad, och är direkt relaterat till det extremt 
höga vårdplatstrycket under perioden. Ett ökat personalbehov på grund av pandemin är generellt en bidragande orsak 
till ökning av timlön och fyllnads/övertid. 

Köp av bemanningsföretag  

Kostnaden för inhyrd personal har för årets fem första månader 2021 i jämförelse med samma månader 2020 totalt 
ökat med 3,1 miljoner kronor.  

Kostnaden för inhyrning har främst ökat för sjuksköterskor, vilket till stor del beror på ett ökat personalbehov under 
rådande pandemi. De största ökningarna står VO njurmedicin och reumatologi, VO akutsjukvård och internmedicin 
samt VO intensiv och perioperativ vård för. Ökningen gällande läkare syns framför allt inom VO bild och funktion där 
röntgen Trelleborg bytt förvaltning till Sus. Det finns en oregelbundenhet i fakturor från bemanningsföretagen och 
därför behövs en längre tidsperiod för att kunna dra några slutsatser kring kostnadsökning.    

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad var i maj ackumulerat 1,0 %, vilket understiger Region Skånes mål att 
kostnad för inhyrning inte får överstiga 1,5 % av total personalkostnad. 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaron har minskat med 0,33 % för perioden januari-april 2021 jämfört med samma period föregående år. 
Sjukfrånvaron har minskat för samtliga åldersgrupper och för både kvinnor och män. Andel sjukfrånvaro som 
överstiger 60 dagar har dock ökat något. Långtidssjukfrånvaron har ökat inom huvudgrupp kurativt och socialt arbete, 
ledning och administration samt sjuksköterskor.  

Under våren 2020 skedde en kraftig ökning av sjukfrånvaro för Sus medarbetare. Denna ökade sjukfrånvaro 
stabilierades något under sommaren 2020, men steg på nytt igen under hösten 2021. Sjukfrånvaron ligger sedan på 
liknande nivå perioden januari-april 2021 i jämförelse med samma period 2020. Restriktioner och rekommendationer 
att stanna hemma vid minsta symtom och att vara frisk i 48 timmar innan återgång i arbete kvarstår vilket har en 
påverkan på sjukfrånvaron. 
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Ekonomi  
Ekonomiskt ingångsläge    

SUS beskrev i sin internbudget och verksamhetsplan den ekonomiska utmaningen för 2021 som -698 mkr. De 
effektiviseringar på 698 mkr som behöver göras kan ske inom kostnadsslagen personal, inhyrd personal, köp av 
verksamhet, material och tjänster, rekvisitionsläkemedel och övriga kostnader och bidrag. Delar av dessa poster är 
abonnemang och kan därmed inte kortsiktigt effektiviseras.   

Resultat januari-maj  

Corona-pandemin har i mycket stor grad påverkat olika delar av SUS ekonomi. På intäktssidan underskrider såld vård 
till andra landsting och huvudmän (-16 mkr), asylvård (-9 mkr), vårdvalsintäkter (-14 mkr) samt patientavgifter (-8 mkr) 
budgeten till följd av covid-19. En obudgeterad statlig sjuklöneersättning påverkar intäktssidan positivt med 23 mkr, 
således ca -24 mkr netto i covid-effekter intäktsmässigt.  

En jämförelsestörande post på ca +36 mkr avseende ej utnyttjade ALF-medel från 2020 flyttades över till 2021. 
Forskningskostnaderna har inte ökat under perioden och överföringen är således i sin helhet resultatförbättrande. 
Sammanfattningsvis blir en mer korrekt avvikelse på intäktssidan ca -60 mkr i stället för den redovisade avvikelsen på 
-25 mkr.  

Pandemin samt personalvaccinationer innebär kostnadsökningar för många verksamheter. Sammantaget beräknas 
kostnader för personalvaccinationer för perioden till 18,2 mkr, medans beslutad stickersättning enbart ersätter 
verksamheten med 7,6 mkr.  

Sjukhuset har under hela året fokuserat på att ta emot och vårda covid-patienter och samtidigt ta hand om patienter 
med akuta och livshotande tillstånd. Kostsamma lösningar för att bibehålla bemanning inklusive köp från 
bemanningsföretag, anskaffning av personlig skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial inklusive uttag från skånelagret, 
anskaffning av medicinteknisk utrustning samt lokalanpassning har inneburit ökade kostnader som av verksamheterna 
bedöms till ca 325 mkr (per maj). Då regionstyrelsen 2021-06-03 fattat beslut om att föreslå regionfullmäktige om 
tilläggsbudget för ersättning för covid-kostnader är det troligt att dessa kostnader kommer ersättas och därmed 
förbättra resultatet.  

Kostnader för samordning är nya på sjukhusnivå för 2021, och uppgår efter fem månader till 32,8 mkr. Modellen gäller 
endast patienter uppsatta för samordning från årsskiftet, och SUS bedömer därför helårskostnaden till 88 mkr, vilket är 
28 mkr mer än budget. SUS sjukhusstyrelse har tagit kostnaden för samtliga sjukhus inom förvaltningen per maj. I 
prognosen förutsätts att respektive styrelse bär sina egna samordningskostnader fr.o.m. oktober 2021 enligt beslut 
regionstyrelsen.    

 

Undanträngning av ”normal” produktion har inneburit minskade kostnader för annan vård. Det är mycket svårt att 
bedöma vad resultatet varit om covid-19 inte funnits. Åtgärdsplaner och effektiviseringsarbete har haft låg prioritet 
under corona-pandemin, vilket ytterligare försvårar analysen. 

Kostnadsutveckling 

SUS har de senaste fem åren haft bruttokostnadsutvecklingar som legat mellan 4,0 - 6,1 procent. 
Bruttokostnadsutveckling för perioden är nominellt 8,2 %, och 8,1 % justerat för tillfällig hantering av kostnader för 
skånelagret 2020. Nettokostnadsutvecklingen påverkas av lägre intäkter för externt såld vård och är 8,7 %. Årets 
justerade bruttokostnadsutveckling på 8,1 % påverkas av följande kostnadsslag:  

Samordningskostnad Jan-maj
SUS 25,7
Landskrona 2,0
Trelleborg 4,4
Ystad 0,7

32,8
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Bruttokostnadsutvecklingen drivs övervägande av ökade personalkostnader och omkostnader mot serviceförvaltningar 
till följd av covid-19.  

De lönekostnader som ökar är huvudsakligen s k ”dyra lösningar” för vården under våren, dvs ökad övertid, minskat 
semesteruttag, ökade jourkostnader, kostnader för krislägesavtal, OB-ersättning och timlön. Sammantaget står detta 
för ökade lönekostnader på drygt 100 mkr. Lönekostnadsutvecklingen är särskilt kraftig i februari, och det är direkt 
kopplat till dyra lösningar under januari som bokfördes i februari. Utvecklingen har klart mattats av i april/maj (4,8 %) 
jämfört med utvecklingen januari/mars (10,8 %).   

Ökad bruttokostnadsutveckling mellan april (7,3 %) och maj (8,1 %) är uteslutande relaterat till övriga omkostnader, 
både för motpart 1 och för motpart 3. En markant högre produktion i april och maj än föregående år medför ökade 
kostnader för sjukvårdsmaterial med extern motpart (motpart 1).  

 

SUS samordningskostnader för maj är 7,6 mkr. Ytterligare 4,2 mkr beror på eftersläpning i registrering och utvecklad 
logik i utdebitering. Beslut i regionstyrelsen om att SUS ska stå för samordningskostnad för jan-sept innebär därutöver 
kostnader i maj på 7 mkr för de tre lasaretten perioden jan-maj. Sammantaget innebär det samordningskostnader i 
maj på 18,8 mkr, och totalt en kostnad för perioden på 32,8 mkr mot HSN. 
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I maj debiteras SUS 11,8 mkr som engångskostnad från Digitalisering ITMT för pumpar inköpta i samband med covid-
pandemin.  

 

Prognos efter maj 

Prognosen efter maj är -775 mkr, vilket innebär en försämring med 125 mkr jämfört med mars. Intäktsprognosen har 
förbättrats med 11 mkr. Av större poster kan nämnas ersättning från Medicinsk service med 10 mkr för vaccinationer, 
justering av ersättningen från Regionstyrelsen med ca 8 mkr, medan intäktsprognosen för asylvård har sänkts med 10 
mkr. 

Kostnadsprognosen har försämrats med netto 136 mkr, vilket bl. a. beror på: 
- att den beräknade årskostnaden för samordningspatienter ökar med 28 mkr. 
- att kostnaderna (främst covid-relaterade) mot Regionfastigheter ökar med 14 mkr. 
- att kostnaderna för material, tjänster och övriga omkostnader bedöms bli 114 mkr högre än tidigare 

prognosticerat. Även denna försämring är delvis covid-relaterad. 
- att kostnaderna för arbetsgivaravgifter och kapitaltjänster minskar 20 mkr. 

Prognosen förutsätter såväl en förbättrad intäktsutveckling på de flesta intäktsslag som en inbromsning av 
kostnadsutvecklingen. Prognosen innehåller osäkerhet med tanke på den pågående pandemin, även om antalet 
inlagda och smittade med covid-19 i Skåne markant minskat under senare tid. I prognosen förutsätts ingen statlig 
sjuklöneersättning efter juni, och heller inga andra riktade kompensationer för merkostnader.    

SUS bedömning är att de ekonomiska effekterna av pandemin kommer att mattas av framöver, vilket leder till att 
intäktssidan förbättras och att kostnadsutvecklingen sjunker. I befintlig prognos är ingen hänsyn tagen till eventuell 
kostnad för att arbeta av den så kallade ”vårdskulden”. 
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