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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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Region Skåne  

 

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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Region Skåne  

 

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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Region Skåne  

 

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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Region Skåne  

 

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 

Sammanfattande analys av utveckling 

Produktion  
Den samlade produktionen, mätt i mixpoäng, minskar med 0,3 % jämfört med 2021. Den ligger dock fortfarande 

-2,2 % lägre än normalåret 2019.  

 

Antalet läkarbesök ökar jämfört med föregående år men är fortfarande under 2019 års nivå för majoriteten av 

SUS verksamhetsområden. Mottagningsverksamheten har även i år påverkats av omfördelning av medarbetare 

till covid-vården.  
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Region Skåne  

 

  

 
Besök hos andra vårdgivare är i linje med normalåret 2019, främst t.f.a. vaccinationsverksamheten som utgör 

14,5% av antalet vårdkontakter, annars hade produktionen legat lägre än normalåret 2019.  

  
Antalet operationsminuter inom öppenvård visar samma tendens som läkarbesöken. Jämfört med 2019 är det 

främst operationer inom ortopedi, specialiserad kirurgi, urologi och kirurgi/gastro som minskat. 

 

  
  
Även antalet operationsminuter inom slutenvård minskar jämfört med normalåret 2019 och det är främst 

operationer inom specialiserad kirurgi, ortopedi, och kärlkirurgi som minskat. 
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Region Skåne  

 

SUS redovisar lägre antal operationsminuter i såväl öppen som i slutenvårdsregi. Svårighet att bemanna upp med 

nödvändiga personalkategorier såsom anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor påverkar möjligheten 

att producera vård. 

 

 
  
Som ett av flera initiativ tog förvaltningsledningen på Skånes Universitetssjukvård beslutet att genomlysa 

samtliga 15 opererande enheter, hittills har 13 blivit genomlysta. Detta projekt startade under 2022 och 

arbetsgruppen har systematiskt utfört nulägesanalys genom djupintervjuer och statistisk data. Syftet är att hitta 

förbättringsområden som inom varje enskilt verksamhetsområde kan bli föremål för utvecklingsarbeten. Detta 

kommer följas upp kontinuerligt för att se på önskad positiv utveckling inom bl.a. arbetsmiljö och produktion. 

 

Tillgänglighet Vårdgaranti (väntande patienter inom 90 dagar) 
Ser vi till segementet första kontakt så ser vi en förbättrad tillgänglighet mellan september till oktober med 4,7 

% men sett till samma period föregående år ser vi totalt sett en försämrad tillgänglighet på -5,1 % och att nästan 

2000 fler patienter är i väntan på vård. 

 

Till operation/åtgärd ser vi en liknande utveckling mellan september och oktober men en förbättring på 4,3 % 

mellan månaderna. Även sett till motsvarande period 2021 ser vi en svag positiv utveckling på 0,6 % men nästan 

1500 patienter står i väntan för operation/åtgärd. 

 

Antal väntande över 180 dagar  
Antal väntande över 180 dagar till besök har ökat med 96 patienter jämfört med september. Ökningen är främst 

inom ögonsjukvård, käkkirurgi och barn- och ungdomsmedicinsk vård. Färre väntande noteras bl. a. inom 

kardiologisk vård, hud- och könssjukvård och barn- och ungdomskirurgisk vård.   

 

Antal väntande över 180 dagar till operation/åtgärd har minskat med 194 jämfört med september vilket 

motsvarar 3,5 %. Minskningen är främst inom öron- näs, och halssjukvård, handkirurgisk vård och gynekologisk 

vård. Fler väntande bl. a. till urologisk vård, neurokirurgisk vård och plastikkirurgisk vård.  

  

Antal väntande till återbesök överstigande måldatumet har minskat mellan september till oktober med 571 färre 

patienter vilket motsvarar 1,2 %. Minskningen ses framförallt inom följande specialiteter ögonsjukvård, 

reumatologisk vård och öron-, näs och halssjukvård medan vi ser en negativ ökad trend inom obstetrisk och 

gyneokolisk vård, gastroenterologi och endokriniologisk vård.  

 

Personalkostnadsutvecklingen utifrån använda timmar och produktion (produktivitet) 
Utfifrån producerade mixpoäng så uppvisar SUS mellan åren 2022-2021 en förbättrad produktivitet motsvarande 

1,6 %. Där SUS har använt färre timmar för att producera mixpoäng under 2022. Under 2022 användes cirka 

13,4 miljoner för att producera 115 220 mixpoäng i jämförelse med 13,6 miljoner arbetade timmar och 115 566 

producerade mixpoäng för 2021.  

 
 (Källa, LIS månadsrapport samt Nprintdiagram Använda timmar jmf med föregående år)  

 

Omställning och återställning av produktion i enlighet med beslutad tilläggsbudget 
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. Hittills under 2022 har motsvarande 15,5 Mkr godkänts i olika tillgänglighetssatsningar 

vilket är en ökning med 12,1 Mkr i jämförelse med föregående period 2021. 
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Region Skåne  

 

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Anställda AOH 

Personalomsättningen som ökat under de senaste åren ser inte ut att ha planat av utan fortsätter stiga. Framförallt är 

det inom gruppen sjuksköterskor som vi ser den största ökningen. Flera insatser är igång för att bromsa utvecklingen 

men det kommer troligtvis att dröja en bit in i 2023 innan vi kan se om insatserna ger bred effekt.  

 

Framför allt är minskningen markant inom gruppen sjuksköterskor vilket illustreras i nedan diagram.  

 

Använda timmar 

Använda timmar har minskat under 2022 i jämförelse med föregående år. Under årets första månader hade vi 

höga sjuktal och också ett ökat uttag av semester. I slutet av sommaren kan vi dock se att semesteruttaget 

minskade jämfört med föregående år. Den stora minskningen av använda timmar inom gruppen sjuksköterskor 

korrelerar dock med den ökade personalomsättningen inom denna grupp. Bristen på sjuksköterskor har till viss 

del kompenserats av en ökad anställning av undersköterskor, vilket kan ses i siffrorna, och med ökad användning 

av övertid. Stimulansersättning har använts i högre utsträckning inom fler yrkesgrupper än tidigare även om 

sjuksköterskor och undersköterskor också fortsatt är de grupper där det används mest.  

 

Inhyrd bemanning 
Kostnaderna för inhyrd bemanning har ökat något under hösten vilket beror på att det funnits fler 

bemanningssjuksköterskor att tillgå på marknaden. Ett något högre timpris inom vissa områden påverkar också 

kostnadsutvecklingen. Behovet inom verksamheterna överstiger fortfarande den tillgängliga antalet resurser. 

  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat under årets första två månader men har sedan planat ut för att ligga i linje med tidigare 

år. Ökningen gäller alla yrkesgrupper med undantag av tandvårdspersonal. Det är korttidssjukfrånvaron (0-14 

kalenderdagar) som har ökat och den ses framförallt inom åldersgrupperna 20-29 år och 50-55 år. Det är inom 

dessa åldersgrupper den större ökningen över sjukfrånvaron generellt även finns. 
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Region Skåne  

 

Ekonomiskt ingångsläge 

När sjukhusets finansiering för 2022 beslutats innebar det ett behov av att sänka 2021 års kostnader med 312 

miljoner kronor, motsvarande 1,9 procent, för att nå ekonomisk balans. Regionfullmäktige beslutade sedan i 

februari 2022 om ett utökat regionbidrag till Sus på 310,6 miljoner kronor 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 

mellan 2021 och 2022 blir efter tilläggsbudgeteringen 0 procent. Historiskt har Sus kostnadsutveckling de 

senaste åren legat runt fem procent. 

  

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 det ekonomiska resultatet gjordes inte.  

Resultat och prognos per oktober 
Budgetavvikelsen januari-oktober beror främst på: 

 ekonomisk obalans från föregående år 

 höga kostnader från serviceförvaltningar 

 höga kostnader för vårdgarantipatienter 

 lägre försäljning av hälso- och sjukvård 

Budgetavvikelsen försämrades med 70 miljoner kronor under oktober månad. På kostnadssidan är det främst köp 

av material och tjänster från externa leverantörer som ökat senaste månaderna, vilket delvis kan kopplas till 

prisjusteringar. Ytterligare prisjusteringar har aviserats från flera leverantörer enligt Region Skånes 

inköpsorganisation. Fortsatt höga kostnader för köp från serviceförvaltningarna inom Region Skåne samt höga 

samordningskostnader för patienter som åberopt vårdgarantin är övriga poster som påverkade resultatet negativt. 

Patentutgångar och senare införanden av vissa nya läkemedel innebär en positiv budgetavvikelse för 

receptförskrivna läkemedel. Personalkostnadsutvecklingen är svagt stigande, men lägre än antagandet i 

augustiprognosen och lägre än effekterna av avtalsrörelsen.  

På intäktssidan är försäljningen av hälso- och sjukvård till andra landsting och huvudmän lägre under september 

och oktober än motsvarande månader 2021, vilket delvis förklaras av att ersättningen för enstaka dyra 

vårdepisoder kan variera mellan månader och år.  

Befintlig årsprognos på - 725 miljoner kronor totalt ändras inte, men en del justeringar mellan olika resultatrader 

har gjorts till följd av utvecklingen efter augusti. Prognosen medger inga negativa överraskningar i form av 

exempelvis pandemieffekter, eller kraftiga prishöjningar från leverantörer som ger effekt under 

november/december. Den prognostiserade budgetavvikelsen motsvarar 4,5 procent av styrelsens budget på 16 

042 miljoner kronor. Nedanstående diagram beskriver vilka poster som är kostnadsdrivande hittills i år: 
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Region Skåne  

 

 

Åtgärdsplaner 

För att nå en ekonomi i balans arbetar Sus med åtgärder på två nivåer; verksamhetsspecifika åtgärder samt 

sjukhusövergripande åtgärder. Sus förvaltningsledning har lyft fram nedan prioriterade åtgärdsområden: 
 

• Choosing wisely (undvika onödiga tester och behandlingsmetoder) 

• Core Curriculum (utvecklingsprogram för sjuksköterskor) 

• Minska personalomsättning 

• Översyn jourer och beredskapslinjer 

• Effektiv schemaläggning (och schemamodeller) 
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Region Skåne  

 

Uppföljning miljömål; Resurseffektiv och cirkulär ekonomi samt 

Låg klimatpåverkan  

Resurseffektiv och cirkulär ekonomi  

Sus sjukvårdsverksamhet kräver användning av stora mängder 

produkter och material. Produkterna medför en miljö- och 

klimatpåverkan när de tillverkas och transporteras samt när de 

sedan omhändertas som avfall. 

 

Region Skåne har som ett av sina strategiska mål att minska 

mängden kommunalt avfall med 40 % till utgången av 2030. I 

väntan på att detta mål ska brytas ned och kopplas till samordnade 

åtgärder inom regionen har Sus för år 2022 valt att fortsätta följa 

måttet att minska mängden restavfall, som är en delmängd av det 

kommunala avfallet.  

 

Regionservice tar fram statistik för lämnad mängd restavfall var 

fjärde månad, vilket redovisas i hel- och delårsuppföljning. Det 

senaste tillgängliga underlaget avser perioden januari till augusti 

2022. För att ställa detta i relation till tidigare år används data för 

år 2020 och 2021 (motsvarande data finns inte för år 2019 som är 

referensår för målen i miljöprogrammet). 

 

Under januari till augusti 2022 genererades cirka 945 ton 

restavfall inom Lunds sjukhusområde respektive 960 ton inom Malmös sjukhusområde. I jämförelse med år 

2020 innebär detta en ökning med 14 % i Lund respektive en minskning med 1 % i Malmö. Totalt i båda orterna 

motsvaras det av en ökning med 6 %. Underlaget illustreras i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Mängd genererat restavfall (uttryckt i ton) från Lunds sjukhusområde, Malmös sjukhusområde respektive totalt från dem båda år 

2020-2022. 

 

Den ökade mängden restavfall totalt inom båda sjukhusområdena kan delvis förklaras med att Sus under 

pandemin köpt in mer engångsmaterial då det ställts ökade krav på rengöring, desinfektion och personlig 

skyddsutrustning. Det blir därmed tydligt att yttre faktorer har inverkan på hur väl de strategiska målen kan 

uppfyllas. En ytterligare förklaring till att restavfallet ökat är att en stor andel av utsorterade förpackningar har 

klassificerats om till restavfall på grund av att det förekommit felaktigt material i avfallskärlen samt att 

avfallspåsar som använts inte varit genomskinliga. 

 

Mått Sus 2022  
Minska mängden restavfall. 
Minska utsläpp av anestesigaser. 
 
Miljöprogram 2030  
Resurseffektiv och cirkulär ekonomi 
Region Skåne ska minska mängden kommunalt 
avfall per producerad tjänst inom hälso-och 
sjukvård med 40 procent till utgången av 2030 
jämfört med 2019 års nivå. 
Låg klimatpåverkan 

Utsläpp av lustgas och anestesigaser har till 
utgången av 2030 minskat med 50 procent 
jämfört med 2019 års nivå 
 
 
Miljöpolicy  
Region Skåne har en produktion och konsumtion 
som är miljömässigt hållbar. 
 
Region Skåne har ett lågt utsläpp av 
växthusgaser i hela leverantörskedjan inom 
ramen för den utsläppsnivå som tillåts för att 
uppnå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet för att 
2045 vara klimatneutrala. 
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Region Skåne  

 

Sus har under året arbetat aktivt med att begränsa antalet omklassningar och avser att fortsätta med detta tills 

tydliga resultat uppnås. Sus har också under året lanserat en ny miljöutbildning som ska höja den allmänna 

kunskapen om miljöfrågor, bland annat avseende källsortering och hantering av avfall. Vidare avser Sus att delta 

i prioriterade upphandlingar relaterade till förbrukningsmaterial och i projekt kring cirkulära flöden. Sus hoppas 

genom dessa insatser kunna vända den ökande trenden för mängden genererat restavfall. 

 

Låg klimatpåverkan 
För att kunna söva patienter behöver sjukvården använda anestesiologiska medel som desfluran och sevofluran. 

De är tillsammans med lustgas kraftfulla växthusgaser. Den mest potenta är desfluran, som på en tidsperiod på 

100 år är 2 500 gånger mer potent än koldioxid. Samtidigt har desfluran lägst anestetiska effekt, det krävs till 

exempel 3,7 gånger mer desfluran än sevofluran för att uppnå samma resultat. 

Eftersom det inte finns någon centralt installerad reningsanläggning för anestesigaser är beräkningarna gjorda 

med utgångpunkten att den gas som köps in orenad släpps ut i luften. Jämfört med första halvan 2019 har 

utsläppet uttryckt i kg CO2-ekvivalenter per liter minskat med 75 %. Främst beror det på att inköpen av 

desfluran, som är en mycket potent växthusgas, minskat. Även antalet operationsminuter har minskat med 10 % 

jämfört med 2019. 

 

Figur 2 Inköp av anestesigaser angett i kg CO2-ekvivalenter per liter under perioden 2019–2022, redovisat per halvår. Främst syns en minskning 

av mängden desfluran vilken är den gas med högst klimatpåverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


