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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 >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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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 
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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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Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

 

 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Tillgänglighet 

Pandemin har haft stor påverkan på tillgängligheten och väntelistorna under hela 2021. Jämfört med 2020 har 

remissinflöde ökat under året.  

Lasarettet har fullt ut följt de regionala besluten om generell återhållsamhet för all elektiv vård (2020-03-19) och 

beslut om inställd elektiv vård (2020-11-11).  

Lägst tillgänglighet finns inom urologi (42,2 %) och neurologi (69,5 %). Samordning av patienter till privat 

vårdgivare sker kontinuerligt. Tillgängligheten påverkas huvudsakligen av underbemanningen bland läkarna. Inom 

urologi är dispensansökan för hyrläkare under behandling och inom neurologi pågår rekrytering av pensionerad läkare 

(timanställning) för att förbättra tillgängligheten. 

Den bästa tillgängligheten återfinns inom Öron/Näsa/Hals (ÖNH). Tillgängligheten ligger på 99,7 % och 

verksamheten har kapacitet att ta emot remisser. Samordning av patienter från Sus Malmö/Lund till Ystad pågår.  

Tillgängligheten till operation har förbättrats månad för månad och antal patienter som väntat mer än ett år minskar 

successivt. Tillgängligheten ligger emellertid på en sämre nivå jämfört med 2019, pandemins påverkan kommer 

sannolikt finnas kvar ett tag till. En del patienter samordnas till privat vårdgivare, men många patienter väljer att stå 

kvar på väntelistan till Lasarettet i Ystad. Tilldelning av operationssalar sker utifrån regionalt fastställda 

prioriteringar. Samtliga patienter som väntat mer än ett år omfattar ingrepp med låg medicinsk prioritering.  

Lasarettet har startat ett projektarbete i syfte att utöka kapacitet på operationssalen i ÖNH:s lokaler. 
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Alla väntelistor har kvalitetssäkrats och innehåller aktuella väntande patienter. Det finns två vårdutbud (urologi och 

neurologi) med väntande >180 dagar och som har störst utmaning att nå tillgänglighet inom 90 dagar. Resterande 

vårdutbud ligger på en god nivå på >85 %. För perioden januari till oktober 2021 gäller följande: 

• 148 urologpatienter har samordnats till annan vårdgivare  

• 54 neurologpatienter har samordnats till annan vårdgivare 

• En hel del patienter väljer att stå kvar på väntelista trots besked om lång väntetid 

• Enheten ÖNH vid Lasarettet i Ystad har god kapacitet och sedan i våras tar enheten emot 10 remisspatienter 

per vecka 

 

Svårigheten att uppnå vårdgarantin inom urologi och neurologi är kopplad till brist på läkarkompetens. Bristen finns 

idag och har funnits under en längre tid och utgör en stor utmaning för att nå en bättre tillgänglighet. I det korta 

perspektivet påverkades urologiverksamheten under oktober månad då lasarettet fick ställa in 

mottagningsverksamheten p g a lokalmässiga problem, detta är nu åtgärdat. Inom operationsverksamheten påverkas 

tillgängligheten av brist på personal inom operation och anestesi. Därutöver hjälper Lasarettet i Ystad Sus 

Malmö/Lund med planerade snitt, högre prioriterade ingrepp och även tillgänglighetssatsning inom ortopedi där det 

är primärt frakturer i handled, arm och fotled som har genomförts under året enligt planerad årsvolym. 

Som en följd av pandemin är alla enheter långt från tillgänglighetsmålen gällande operation/åtgärd, men kurvan pekar 

på rätt håll. Inom gynekologi finns drygt 50 patienter som väntat mer än ett år, varav samtliga utgör steriliseringar 

vilket är lågt medicinskt prioriterat. Väntelistorna är kvalitetssäkrade.  

Drygt 70 patienter har samordnats till annan vårdgivare, de flesta inom urologi och kirurgi. Alla patienter vill inte 

samordnas till annat sjukhus och flertalet kan inte samordnas på grund av underliggande sjukdomar. ÖNH har god 

kapacitet för operation/åtgärd och 30 patienter från andra sjukhus i Skåne har fått/ska få sin operation utförd på 

Lasarettet i Ystad.  

Vårdproduktion 

Pandemin har haft en stor påverkan på vårdproduktionen under perioden januari till oktober. Under 2021 har den 

största minskningen skett under årets första månader men från våren och framåt har inflödet nästan legat på samma 

nivåer som under 2019. Det elektiva operationsinflödet visade ett markant trendbrott i mars och det elektiva inflödet 

är då för första gången sedan pandemin startade på en mer normal nivå. Dock är elektiva operationer inte på den nivå 

som gäller för full kapacitet och lägre medicinsk prioriterade ingrepp får stå tillbaka. Inom slutenvården är det 

marginella skillnader i antal vårdkontakter, men vårdtyngden är högre och medelvårdtiden längre, vilket är en effekt 

av att patienter har väntat med att söka vård till följd av covid-19. Det som sticker ut under 2021 och sedan april/maj 

är antal överbeläggningar som är på en mycket hög nivå. Detta kan förklaras av längre vårdtider och färre disponibla 

vårdplatser. En kombination av högt antal överbeläggningar och utlokaliserade patienter ger en negativ spiral i form 

av längre vårdtider och därefter ökat behov av vårdplatser. Under året ligger överbeläggningar i snitt på drygt 9 

patienter och utlokaliserade på 4,3 per 100 disponibla vårdplatser. En stor del återfinns inom internmedicin. Antal 

vårdtillfällen och medelvårdtid under 2021 har ökat jämfört med 2019 års nivå; totalt -1,7 % färre vårdtillfällen och 

medelvårdtiden ligger på 4,2 vårddagar då den under 2020 och 2019 låg på strax över 4,0. 

Totalt sett ligger antal besök under 2021 med drygt +1 % högre jämfört med 2019 men påverkas av 

vaccinationstillfällena. Exkluderat vaccinationerna under 2021 minskar besök med -11,5 % jämfört med 2019 för 

samma period. Däremot har andelen kvalificerade distanskontakter ökat mellan åren med +11% jämfört med 2019. 

Operationsverksamheten har varit reducerad under pandemin och delar av året har inte verksamheten bedrivits på full 

kapacitet och nivån i jämförelse med 2019 ligger på -15 % lägre men +7 % högre jämfört med 2020.  
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Personal 

Inhyrd personal 

Andel inhyrd personal av totala personalkostnader uppgår till +2,3 % under 2021 fram till oktober månad. Totalt har 

den externa inhyrningen minskat mellan åren (+1,8 Mkr) där det skett en minskning gällande sjuksköterskor (+3,5 

Mkr) men en ökning gällande läkarna (-1,7 Mkr). Behovet av läkare är framför allt störst inom barnverksamheten och 

inom internmedicin medan behovet av inhyrning av akutläkare har gått från ett behov under 2020 (-1,4 Mkr) till att 

inte behöva ta in inhyrd personal, vilket är i linje med akutläkarsatsningen som har pågått under flera år. Behovet av 

sjuksköterskor är fortfarande stort men som en följd av att inte bemanningsföretagen har kunnat tillhandahålla 

kompetensen har kostnaden under innevarande år reducerats jämfört med 2020. 

Antal timmar mellan åren 

Under åren påverkas antal timmar utav verksamhetsflyttar, riktade tillgänglighetssatsningar, inhyrd personal och vid 

faktiska utökningar i verksamheten. Under perioden januari till september har antal använda timmar i verksamheten 

mellan åren 2019 och 2021 ökat med totalt +3,4 %. Det finns flera faktorer som kan förklara de ökade timmarna där 

pandemin är en faktor med färre ledigheter och fler använda timmar i tjänst. Även bemanning av vaccinationsenheten 

och extra beredskap under pandemin påverkar behovet av fler timmar. Utöver pandemin påverkas använda timmar av 

en ny IME-plats som infördes januari 2021 och som är en personalkrävande vårdplats. Därtill finns 

tillgänglighetssatsningen under 2021 inom ortopedi som ökat behovet av fler timmar i verksamheten. 

I tabellen nedan visas totalt antal timmar korrigerat för verksamhetsflyttar, eftersläpningar i systemregistreringar och 

omräknat timmar för inhyrd personal. Detta för att få en fullständig bild och analys av förändringen mellan åren. 

Totalt visar N-printen en ökning mellan åren 2020 och 2021 på +3,2 %. Korrigerat för verksamhetsflyttar och 

omräknat timmar för inhyrd personal uppgår ökningen till +1,3 % mellan åren. Mellan åren 2019 till 2020 för samma 

period är ökningen +2,1 %. Den totala ökningen från 2019 till 2021 uppgår till +3,4 %.  

 

 

Sjukfrånvaron 

Sedan hösten 2020 har sjukfrånvaron ökat. Det är främst korttidsfrånvaron som ökat vilket dels kan förklaras av 

medarbetarnas följsamhet till att följa rådande restriktioner och stanna hemma vid förkylningssymtom, dels utifrån att 

fler medarbetare har insjuknat i covid-19 mellan jämförelseperioderna. En annan faktor som nu är mer påtaglig är 

medarbetarnas behov av återhämtning vilket också påverkar sjukfrånvaron negativt.  

Med bakgrund av att arbetsgivaren beslutade om restriktivitet under perioden för jul/nyår 2021 samt veckorna fram 

till februari 2022 för ej lagstadgad ledighet utifrån pandemin har medarbetarna i huvudsak möjliggjorts fyra veckors 

ledighet och återhämtning under perioden för huvudsemester år 2020 och 2021. 
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Ekonomi 

Verksamhetsåret 2020 och ekonomiskt ingångsläge för 2021 

Lasarettets årsresultat slutade med en negativ budgetavvikelse på -49,5 Mkr efter att statlig ersättning kopplat till 

covid-19 redovisades i det ekonomiska utfallet. Det statliga stödet uppgick till +54,7 Mkr för 2020. Under 2020 

påverkades både intäkterna och kostnaderna av pandemin. Budgetavvikelsen på kostnadssidan inklusive covid-

kostnader uppgick till -101,2 Mkr vid årets slut. Utmaningen inför 2021 uppskattades vid årets ingång till drygt -80 

Mkr. 

Utfall ackumulerat oktober 2021 jämfört med budgeterad nivå 

Under perioden januari till oktober har lasarettet påverkats av pandemin i stor utsträckning genom högre kostnader. 

Jämförelsen mellan den budgeterade nivån, som utgår från en normal verksamhetsnivå utan högre beredskap för 

pandemin, uppgår budgetavvikelse efter oktober månad till -38,1 Mkr.   

Intäkterna efter oktober månads bokslut är högre än budgeterad nivå. Dessa utgörs av dels ersättning kopplat till 

riktade medel i form av tillgänglighetssatsningar inom ortopedi (+9,5 Mkr), ersättning för mottagningsverksamhet 

Postcovid (+1,8 Mkr), högre ersättning för cancermedel (+1,1 Mkr) och förlossningssatsning (+2,2 Mkr). Ersättning 

för att avlasta SUS sjukhusstyrelse med planerade kejsarsnitt har gett drygt +1,2 Mkr under året. Utöver detta finns 

intäktsersättningar relaterat till covid; sjuklöneersättning (statsbidrag) +2,2 Mkr, ersättning för vaccinationer +1,8 

Mkr och covid-ersättning från Regionstyrelsen på totalt +38,3 Mkr. Intäktsbortfallet, vilket till stor del är relaterat till 

pandemin, motsvarar knappt -1,1 Mkr efter tio månader.  

 

Utfall ackumulerat oktober 2021 jämfört med föregående år 

Under 2020 års första kvartal hade pandemin precis inlett och det är framför allt månaderna april och maj 2020 som 

effekter i verksamheten blev synliga och påverkade då också det ekonomiska utfallet. För innevarande år är effekterna 

av pandemin påtagliga och kostnadsutvecklingen påverkas givetvis därmed i större utsträckning.  

Noterbart är att en av de största posterna och effekten på kostnadsutvecklingen utgörs av covid-kostnader vilka till 

viss del utgörs av ordinarie bemanning som omdisponeras till covidberedskap.  

Kostnadsutveckling 

Kostnadsutvecklingen mellan åren uppgår till +6,4 % (-59,4 Mkr) där givetvis pandemin har haft en stor påverkan. 

Den höga kostnadsutvecklingen kan brytas ner på följande poster.  
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Prognos 

Helårsprognos på -53,8 Mkr har sin utgångspunkt i den definierad utmaning som fanns inför året på drygt -80 Mkr. 

Prognosen lämnad efter mars, maj och augusti bokslutet har varit oförändrad (-90,8 Mkr) och justeringen av 

prognosen efter oktober månad är huvudsakligen efter erhållen covid-ersättningen (+38,3 Mkr) och mindre justeringar 

relaterat till motpartavstämning. Dessutom finns en kostnad för covidberedskap för vaccinationsenheten samt en 

intäktsökning för öppnandet av mottagningsverksamhet Postcovid i prognosen. 

Helårsprognosen motsvarar en kostnadsutveckling mellan åren på +5,3 % vilket uppgår till -59,8 Mkr. Poster som 

avser ökningen är löneuppräkning mellan åren (-17 Mkr), kostnadsökningar från serviceförvaltningarna (-12 Mkr), 

tillgänglighetssatsningar inom Ortopedi (-10,5 Mkr), ny IME-plats (-5,6 Mkr), läkemedel (-8,5 Mkr) samt övriga 

poster (-6 Mkr). 

 

För 2021 har kostnadsreducerande åtgärder identifierats inom tre huvudområden: 

• Bibehålla antal vårdplatser med ökad volym  

• Effektivare resursutnyttjande 

• Bemanning 

Totalt sett är det åtgärder som har en potentiell effekt på +8,8 Mkr för att förbättra resultatet under 2021 och finns 

inkluderat i helårsprognosen (-53,8 Mkr) för 2021.  

Återrapportering av vidtagna åtgärder är att ökad volym har endast delvis skett utifrån nya uppdrag inom ortopedin. 

För att fullfölja uppdraget krävs även en omställning av ambulansverksamheten där kommuninvånare från 

Staffanstorp och Vellinge körs till Lasarettet i Ystad i stället för till Sus Malmö/Lund. Prognostiserat utfall är 

avhängigt ambulansverksamhetens möjlighet till omställning.  

Effektivare resursutnyttjande pågår i verksamheten men en resultatpåverkan kan inte påvisas i dagsläget. De stora 

kostnadsområden är inom operationsmaterial, laboratorietjänster samt röntgentjänster där det finns potential att få en 

effekt genom bättre resursutnyttjande.  

Inom bemanning har åtgärder vidtagits genom konsolidering av avdelningar. Under 2021 innebär detta en 

kostnadsreduktion på +1,1 Mkr, omräknat till helårseffekt uppgår kostnadsreduktionen till +1,9 Mkr.  

 


