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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 
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Produktion besök utfall & budget Produktion distanskontakter utfall & budget 

  

Produktion vårdtillfällen utfall & budget Produktion vårddagar utfall & budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion operationer per specialitet utfall & budget 
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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, professionell verksamhet 

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

Använda timmar jmf med föregående år 
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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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Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

Produktion 

Den samlade produktionen, mätt i mixpoäng, ökar med 8,2 % jämfört med 2021. Jämfört med 2019 har 
produktionen minskat med 4,8 %. 

Antalet läkarbesök ökar jämfört med föregående år men är fortfarande under 2019 års nivå för flertalet 
specialiteter. Mottagningsverksamheten har även i år påverkats av omfördelning av medarbetare till covid-
vården. 

  

Besök hos andra vårdgivare ökar kraftigt mot tidigare år, främst t.f.a. vaccinationsverksamheten. 
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Antalet operationsminuter inom slutenvård visar samma tendens som läkarbesöken. Jämfört med 2019 är 
det främst operationer inom ortopedi, specialiserad kirurgi, urologi och kirurgi/gastro som minskat.  

 

Antal väntande >180 dagar 

Antal väntande >180 dagar till besök har ökat med 198 jämfört med mars 2021. Ökningen är främst inom 
vårdutbuden ögonsjukvård, hjärtsjukvård och öron-näsa-halssjukvård. Färre väntande noteras bl. a. inom 
allmän kirurgi och handkirurgi. Antal väntande >180 dagar till operation/åtgärd har ökat med 434 jämfört 
med mars 2021. Ökningen är främst inom vårdutbudsgrupperna öron-näsa-halssjukvård, plastikkirurgi och 
kirurgi. 

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. En del av den beviljade tilläggsbudgeten kommer också att användas i syfte att förbättra tillgänglighet 
och operationskapacitet. 

Personal 

Bemanningen inom sjukhuset har minskat mellan åren och kan ses i såväl det minskade antalet anställda 
AOH som den ökande sjukfrånvaron och ökat behov av bemanningsföretag. Föregående års jämförelsetal 
inkluderar pandemins höga topp i Region Skåne då Sus sjukhus hade ett stort antal utökade disponibla 
vårdplatser för covid-vård.  

Sjukfrånvaron har ökat under årets första tre månader. Det är korttidssjukfrånvaro (0-14 kalenderdagar) 
samt långtidssjukfrånvaro mer än 6 månader som har ökat. En större ökning av korttidssjukfrånvaron kan 
ses framförallt inom gruppen 29 år och yngre vilket kan ha påverkats av den snabba spridningen av 
Omikron. Personalprovtagningen redovisade under årets första sex veckor en fortsatt hög andel positiva 
provsvar för covid 19. 

Nyttjandet av bemanningsföretag har under perioden kostnadsmässigt motsvarat föregående år. Framförallt 
är det inom operation och anestesi samt bild och funktion som behovet av bemanningspersonal är stort. 
Under januari-februari har de externa bemanningsföretagen inte kunnat erbjuda så många pass.  
Tillgängligheten på bemanningspersonal har ökat under mars och antalet upphandlade timmar har därmed 
ökat från 13 500 timmar till 15 500 timmar. Bokningsgraden för Sus eget resursteam har under samma 
period legat på över 90%. Planerad bokningsgrad för att uppnå budget i balans och nyttja resurserna 
optimalt beräknas till 80%. Efterfrågan på resursteamet motsvarar därmed inte tillgången och rekrytering 
pågår. 
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Personalrörlighet 

 

Personalrörligheten som avgånga tillsvidareanställda inom Sus ligger under 2021 över jämförelseåret 2019 
för lednings/administration, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och tandvårdsarbete. Det stora utslaget 
på tandvårdsarbete hberor på att den gruppen är liten i relation till övriga personalgrupper inom sjukhuset. 
Inom övriga personalgrupper är personalrörligheten lägre eller lika med personalrörligheten för tidigare år. 
Trenden inom sjuksköterskegruppen där nyrekryteringen inte täcker avgångarna är oroväckande. Inom 
sjuksköterskegruppen har det totala antalet tillgängliga medarbetare minskat med 2 %. Av dessa är 14 % 
barnmorskor som normalt utgör 6 % av den totala sjuksköterskegruppen.  

Inom VO infektionsmedicin, VO neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatirk  och VO 
specialiserad kirurgi har personalomsättningen på sjuksköterskor ökat med mellan 13-16 %-enheter mellan 
åren 2019 och 2022 

Gruppering av anställningstid 

Ett annat sätt att mäta personalrörlighetens påverkan på verksamheten är att titta på antalet anställda med 
kortare anställningstid än 2 år i Region Skåne. Mellan 2020 och 2022 kan vi se en stor skillnad i andelen ny 
personal i verksamheten.  

 
Gruppering av anställningstid feb 2022 
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Gruppering av anställningstid feb 2020 

Andelen personal med anställningstid >2 år minskade mellan 2020 och 2022. Det innebär att verksamheten 
har färre medarbetare med erfarenhet per nyanställd som kan stödja i introduktion och utveckling av de 
nyanställda. Inom gruppen sjuksköterskor har det minskat från en andel på 85,6 % februari år 2020 till 63,8 
% i februari 2022. Notera att grafen anger >2 år som 2-3 år men inkluderar samtliga med över 2 års 
anställning. 

Ekonomiskt ingångsläge 

När sjukhusets finansiering för 2022 beslutats innebar det ett behov av att sänka 2021 års kostnader med 
312 mkr för att nå ekonomisk balans. Regionfullmäktige beslutade sedan i februari 2022 om ett utökat 
regionbidrag till Sus på 310,6 mkr i syfte att underlätta arbetet med långsiktig omställning, ta tillvara 
de möjligheter digital teknik erbjuder, förändra arbetssätten och växla upp tidiga sjukdomsförebyggande 
och hälsofrämjande insatser för att möta kända utmaningar och samtidigt behålla en 
låg nettokostnadsutveckling för Region Skånes verksamheter. Tilläggsbudgeten är inte ramhöjande, men 
effekterna kommer följas upp under 2022, inför kommande budgetbeslut. Det nya utrymmet för ökade 
kostnader blir efter tilläggsbudgeteringen 0 %. Historiskt har Sus kostnadsutveckling de senaste åren legat 
runt fem procent årligen.  

Sus beskrev i sin internbudget och verksamhetsplan den ekonomiska utmaningen för 2022 (exklusive 
eventuella ökade volymer) som -896 miljoner kronor. De effektiviseringar som behöver göras kan ske inom 
kostnadsslagen personal, inhyrd personal, köp av verksamhet, material och tjänster, rekvisitionsläkemedel 
samt övriga kostnader och bidrag. Delar av dessa poster är abonnemang och kan därmed inte kortsiktigt 
effektiviseras. Något antagande om pandemins påverkan på ekonomin gjordes inte.  

Resultat januari-mars 

Det ekonomiska resultatet påverkas även 2022 av den pågående pandemin. Hittills i är har ekonomin 
påverkats negativt med ca 75 mkr när hänsyn tagits till statlig ersättning för sjuklönekostnader.  

På intäktssidan förklarar följande större poster den negativa budgetavvikelsen: 

• Överföring ALF-medel från 2021 +55 mkr 
• Statlig ersättning sjuklön  +37 mkr 
• Såld vård till övriga landsting och huvudmän - 44 mkr 
• Lägre ersättning dyra läkemedel  - 28 mkr 
• Ersättning vårdval   -   6 mkr 
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• Patientavgifter                                                    -  3 mkr 
• Externa bidrag                                                    - 18 mkr 
• Bidrag från HSN                          - 12 mkr 
• Summa intäktsavvikelse  -19 mkr 

Vissa av ovan avvikelser beror på periodiseringseffekter. För helår prognosticeras en negativ 
intäktavvikelse på -26 mkr, varav de största posterna är + 55 mkr i form av överförda ALF-medel och -100 
mkr för såld vård till övriga landsting. 

Kostnadsöverskridandet förklaras av pandemieffekter, av ingående ekonomisk obalans från föregående år 
samt en ytterst besvärlig bemanningssituation som framtvingat dyra bemanningslösningar för att hålla 
vårdplatser öppna. Med dyra bemanningslösningar menas övertid, särskilda ersättningar, minskat semester- 
och jouruttag, sjuklön, timlön och ob-ersättning. Jämfört med 2019, som var senaste ”normalår” med tanke 
på pandemin, har dessa kostnader ökat med 163 mkr (39 %). 

Eftersom det nu är tredje året med pandemi blir det allt svårare att strikt identifiera merkostnader t.f.a. 
pandemin relativt ett normalläge. Respektive verksamhetsområde har gjort en bedömning utifrån 
ekonomiavdelningens anvisningar, vilka i sin tur baseras på koncernkontorets och Socialstyrelsens riktlinjer 
för vad som ska inkluderas i merkostnadsersättningen. Sammanställningen av verksamheternas redovisning 
per mars visar sammantaget merkostnader om 68 mkr varav 46 mkr är bemanningskostnader och 22 mkr i 
form av omkostnader (bl.a. sjukvårdsmaterial, lab.tjänster och covid-beställningar via Regionservice).  

Kostnaderna för samordning av vårdgarantipatienter är fortsatt höga och överskrider budget med 16 mkr. På 
årsbasis bedöms samordningskostnaderna överskrida budget med 60 mkr. Läkemedelskostnaderna är hittills 
i år betydligt lägre än budget, vilket delvis förklaras av låga kostnader för de så kallade fåtalsläkemedlen 
samt för ATMP (läkemedel för avancerad terapi). Utfallet för dessa läkemedel är hittills i år 28 mkr lägre än 
budget men kostnaderna kan variera mycket från månad till månad och förväntas bli som årsbudgeten. 

Såväl brutto- som nettokostnadsutvecklingen överskrider budgeterad nivå, men ligger markant lägre än 
tidigare år. Mycket höga pandemikostnader under januari-februari föregående år, vilka sedan sjönk under 
mars påverkar årets utveckling. Nedan diagram ger en bra bild över vilka poster som är kostnadsdrivande 
hittills i år: 
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Fjolårets mycket höga pandemikostnader i början av året speglar även lönekostnadsutvecklingen med negativ 
utveckling under januari och februari, men med en ökningstakt i nivå med avtalsrörelsen i mars. 

 

Överskridandet mot budget beror delvis på ingående ekonomisk obalans från föregående år, delvis på 
tidigare beskrivna dyra bemanningslösningar samt pandemieffekter. Bedömningen är att årets 
bruttokostnadsutveckling blir 3,6 % att jämföra med periodens utveckling på 2,4 %. En bidragande orsak till 
den ytterligare ökningen är att ej utnyttjade forskningsmedel (ALF-medel) om 55 mkr överfördes från 2021 
till i år. Någon ytterligare förlängning av dessa forskningsmedel har inte beslutats och forsknings-
kostnaderna jämfört med 2021förväntas därmed öka med 55 mkr.    

Prognos 

Prognosen baseras på utveckling och trender hittills i år, samt den bästa bedömning vi kan göra för resten av 
året utifrån befintlig kunskap. Följande antaganden har gjorts: 

- Tilläggsbudgeten förväntas innebära tillkommande kostnader om 100 mkr 
- Ej utnyttjade forskningsmedel från 2021 ger såväl ökade intäkter som kostnader om 55 mkr 
- Verksamheternas åtgärdsplaner ger kostnadsminskningar på 124 mkr 
- Inga ytterligare covid-ersättningar från stat eller Region Skåne.  

Den samlade bedömningen resulterar i en första årsprognos på -600 mkr. 

Intäktssidan förväntas marginellt avvika från budget, men med en del större avvikelser på några intäktsslag: 

• Överföring ALF-medel från 2021 + 55 mkr 
• Statlig ersättning sjuklön  + 37 mkr 
• Såld vård till övriga landsting och huvudmän - 100 mkr 
• Ersättning vårdval   -  10  mkr 
• Övriga intäkter                         -    8  mkr 
• Summa intäktsavvikelse  -  26 mkr (-0,2 %) 

Sammantaget innebär ovan antaganden, den ingående ekonomiska obalansen samt utvecklingen hittills i år 
inklusive pandemieffekter en kostnadsprognos som avviker med –574 mkr (-3,6 %) mot budget. 
Specifikation av större avvikelser: 

Egen personal, bl.a. “dyra lösningar” -328 mkr 
Köp bemanningsföretag  -  40 mkr 
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Samordningskostnader  -  60 mkr 
Region Skånes serviceförvaltningar -  27 mkr 
Forskningskostnader (positiv intäkt)        -  55 mkr  
Förmånsläkemedel  + 30 mkr 
Omkostnader i övrigt  -  94 mkr 
Summa kostnadsavvikelse -574 mkr 

Åtgärdsplaner 

För att nå en ekonomi i balans arbetar Sus med åtgärder på två nivåer; verksamhetsspecifika åtgärder samt 
sjukhusövergripande åtgärder. Verksamheterna inom Sus arbetar löpande med att upprätta handlingsplaner, 
med åtgärder att genomföra under innevarande år, för att nå en ekonomi i balans. Behovet av handlingsplan 
utgår från den ekonomiska prognos som verksamheten upprättar månadsvis. Om helårsprognosen avviker 
negativt ska handlingsplan för underskottet tas fram, om inga andra beslut föreligger.  

2021 var ett år starkt påverkat av pandemin vilket avspeglas i arbetet kring en ekonomi i balans. Under 
hösten 2021 kunde Sus förvaltningsledning åter öka fokus på ekonomi i balans, och lyfte särskilt fram fem 
prioriterade åtgärdsområden: 

• Choosing wisely (undvika onödiga tester och behandlingsmetoder) 
• Core Curriculum (utvecklingsprogram för sjuksköterskor) 
• Minska personalomsättning 
• Översyn jourer och beredskapslinjer 
• Effektiv schemaläggning (och schemamodeller) 

Fokus på de ekonomiska handlingsplaner som är inrapporterade från Sus verksamhetsområden efter februari 
ligger inom de prioriterade åtgärdsområdena. Ett större fokus under 2022 kommer att ligga på uppföljning. 
Syftet med uppföljning förutom säkerställa att upprättade ekonomiska handlingsplaner följs är att internt 
lärande och spridning av goda exempel äger rum. 

Verksamhetsområdenas ackumulerade ekonomiska handlingsplaner uppgår till 124 miljoner kronor för 
2022 och beloppen har inarbetats i den ekonomiska prognosen. 

Arbete utifrån resultatet av McKinseys översyn  

McKinseys översyn resulterade i ett antal interna strukturåtgärder och åtgärder inom bemanning som drivs 
av sjukvårdsförvaltningarna och styrelserna. Nedan beskriver kort hur arbetet med dessa åtgärder fortlöpt.  

Gemensam väntelista inom utvalda områden  

Inom ramen för ett regionalt samarbete har en applikation tagits fram i Qlikview, ”Gemensam väntelista” 
för de ofta förekommande diagnoser som opereras inom alla förvaltningarna. Detta ger 
verksamhetschefsgrupperna för respektive specialitet en regional överblick över köerna som underlag för 
regional utjämning. Gemensamma regionala väntelistor arbetas vidare med inom ramen för 
normaliseringsarbetets arbetsgrupp 1 och i verksamhetsspecifika utskott.  

 Dagkirurgi  
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Utredningen kunde konstatera att vi med internationella mått gör en stor andel dagkirurgi. Det område där 
SUS sjukhus har en lägre andel, TUR-B, har analyserats och visat sig bero på att svårare fall selekteras till 
SUS sjukhus, medan mindre komplicerade fall görs i Landskrona.   

 Vårdplatser och avdelningskonsolidering  

I november 2019 hade 66 % av SUS vuxensomatiska vårdavdelningar färre än 18 vårdplatser öppna. Sedan 
dessa har ett intensivt arbete för att anpassa vårdkapaciteten till det faktiska patientbehovet pågått. Ett arbete 
som intensifierades i samband med pandemin. Genom implementering av bemanningsriktlinjer där antal 
patienter per vårdteam definierats och sammanslagning av små enheter till större har antalet disponibla 
vårdplatser kunnat öka. Antalet enheter med färre än 18 vårdplatser har minskat och är i dagsläget endast 36 
%. Detta har möjliggjorts genom att definitionen av vårdteam har setts över och den mer traditionella 
strukturen med undersköterska, sjuksköterska och läkare kompletterats med stöd- och servicefunktioner 
samt rehabiliteringskompetens. Det arbetet har bedrivits enligt principen rätt använd kompetens. 

I december 2020 gjordes en översyn av fastställda vårdplatser med målet att dimensionera de fastställda 
vårdplatserna efter patientbehov samt för att skapa bemanningseffektiva enheter. Efter översynen har 40 av 
56 enheter mer än 18 fastställda vårdplatser. 16 av 56 har fortsatt färre än 18 fastställda vårdplatser vilket är 
relaterat till de fysiska lokalernas dimensionering samt till specifika patientbehov som t.ex. inom 
hematologin där alla rum på enheten är isoleringsrum. Slutmålet är således att på sikt komma ned till 29 %.  

Operationseffektivitet  

Under hösten 2020 har ett omfattande arbete gjorts med utbildningsinsatser och, till de verksamheter som 
var i behov av nya metoder, 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. Under den 
korta tiden fram tills andra vågen av pandemin medförde ny neddragning, hann man genomföra 
framgångsrika kösatsningar inom bl.a. kirurgi för prostatacancer, urotelialcancer, ögonplastiker samt 
ryggkirurgi.  

Med förbättrade processer kunde kvinnosjukvården öka antalet robotfall per sal från 2 till 3, och kardiologin 
kunde med förbättrade metoder minska vårdplatsbehovet vid TAVI-ingrepp (implantation av 
aortaklaffprotes med kateterteknik). Logistikförbättringar inom kärlkirurgin och inom kvinnosjukvården har 
också medfört bättre salsutnyttjande. En metod för att förbättra effektiviteten för elektiva ingrepp är 
separation från akutsjukvården. Detta har åstadkommits genom flytt till Landskrona, där neurokirurgin nu 
opererar hydrocephalus och halsryggar, gynekologin gör kirurgi för benigna tillstånd, kärlkirurgin opererar 
AV-fistlar, och urologin testikelcancer.          

Bemanningstal vårdavdelning för SSK/USK/övriga  

September 2020 startades ett regionalt arbete upp kring bemanningsnyckeltal som projektleddes från SUS. 
Ett intensivt arbete bedrevs under hösten med bred involvering av vårdande verksamhet. Från december 
2020 pausades arbetet mot avdelningarna pga pandemin, men sedan september 2021 har arbetet startats upp 
och levererade slutrapport i januari 2022. Under pandemin har ett omfattande arbete genomförts på SUS 
med syfte att utifrån behov av vårdkapacitet implementera bemanningsriktlinjer. Det arbetet har även 
integrerats i det regionala arbetet och används vid dialoger om vårdplatskapacitet. Detta följs kontinuerligt i 
samband med vårdkapacitetsdiskussioner, i styrgrupp bemanning och i verksamhetsdialoger.  
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Användning av det utökade regionbidraget (tilläggsbudgeten) 

Nedan sammanställning baseras på det som redan identifierats som kloka satsningar. Fördelning per område 
är en initial grov bedömning, och exakt fördelning per projekt kommer uppdateras efter fortsatt arbete.  

 

Under punkt 1 är ett antal projekt konkretiserade med en uppsummerad effekt på 38 mkr. Beträffande punkt 
2, 3 och 5 kommer verksamheterna via ansökan kunna erhålla medel för olika förbättringar. Beträffande 
punkt 4 har utsedda medarbetare i uppdrag att på ett mer strukturerat sätt arbeta med kvalitetsuppföljning 
och undvikbara vårdskador. 

 

Uppföljning miljömål, Frisk och hälsosam miljö 

I Sus verksamheter används mängder av kemiska produkter varje dag. De används till exempel för 
rengöring och desinfektion av ytor och instrument, och för att fixera och analysera prover. Många kemiska 
produkter har egenskaper som är negativa för både hälsa och miljön och behöver därför hanteras med 
försiktighet – en del av dem kan fasas ut, andra kan ersättas 
med mindre farliga alternativ. Vissa produkter saknar ersättare 
och måste därför fortsätta att användas, exempelvis 
formaldehyd.  

För att bidra till en mer hållbar kemikalieanvändning ska Sus 
minska onödig användning och arbeta med att fasa ut, ersätta 
och/eller minska riskerna vid användning av produkter som 
innehåller farliga ämnen.  

Alla farliga kemiska produkter ska registreras i ett 
kemikaliehanteringssystem och årligen inventeras, vilket 90 % 
av Sus verksamheter gjort 2022. Kontaktpersoner i respektive 
ledningsgrupp är informerade om resultatet. 

För upphandlade produkter görs substitutionsutredningar 
centralt medan det för övriga produkter är respektive enhet som 
utför utredningarna. Nedan anges antal unika produkter som 
innehåller cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska 
(CMR) ämnen per enhet, dvs en formaldehyd som inventerats 
på 76 olika enheter räknas som 76 produkter.  

Mått Sus 2022  

Under 2022 ska det för alla produkter som innehåller 
CMR-ämnen finnas en substitutionsutredning  

Miljöprogram 2030 – Frisk och hälsosam miljö  

[…] Vid utgången av 2030 finns inga avsiktligt tillsatta 
särskilt farliga ämnen i produkter, livsmedel, varor och 
byggnader, om det inte finns dokumenterade beslut om 
undantag. De produkter som är undantagna ska 
användas och hanteras på ett säkert sätt inom 
verksamheten.  

Miljöpolicy  

Fasar ut särskilt farliga ämnen ur leverantörskedjan så 
långt som möjligt och dessa ämnen ingår inte i 
produkter, livsmedel, varor, insatsråvaror, material och 
byggnader annat än i undantagsfall. 
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Region Skåne  

 

 
Antal produkter som innehåller CMR-ämnen på Sus sjukhus, inklusive förvaltningsgemensamma avdelningar och stab.  

Mellan 2019 och 2020 ökade antalet inventerade CMR-produkter vilket förklaras med att Yrkes och 
miljödermatologen (YMDA) gjorde en grundlig inventering av sina produkter. YMDA är den enhet med i 
särklass flest kemiska produkter på Sus (knappt hälften av det totala antalet) och även den enhet med flest 
unika produkter innehållande CMR-ämnen. Flertalet av dessa används som referenssubstanser för att 
bestämma identitet och koncentration av ämnen och kan inte ersättas.  

Inom regionen finns ett fåtal produkter som innehåller CMR-ämnen upphandlade eftersom det saknas 
alternativ på marknaden. Vanligast förekommande på Sus är formaldehyd vilken används för att fixera 
vävnadsprover. För att bevaka ersättare är Sus via miljöfunktionen medlem i nätverket Nationella 
substitutionsgruppen (NSG) som syftar till att tillsammans hjälpas åt att minska mängden och exponeringen 
för hälso- och miljöfarliga kemikalier inom hälso-och sjukvård samt forskning/utbildning. 

För Sus verksamheter är det 28 produkter kvar att utreda under 2022, varav 13 finns på YMDA. 
Miljöfunktionen informerar berörda enhetschefer samt kontaktpersoner i respektive ledningsgrupp och 
stöttar vid behov i arbetet.  
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Region Skåne  

 

 

Antal produkter som finns på respektive verksamhetsområde/avdelning innehållande CMR-ämne enligt inventering 2022.  
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