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3162 Sjukhusstyrelse Ystad 

 
 

 

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 

 

Tillgänglighet 

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).  

Följderna av pandemin syns fortfarande i väntelistorna. Remissinflöde till Lasarettet i Ystad har ökat och inflödet 
under januari – mars var det högsta sedan fem år tillbaka. Trots det har tillgängligheten förbättrats och antal 
långväntare har minskat för både besök och operation/åtgärd. Alla väntelistor är kvalitetssäkrade och innehåller 
aktuellt antal väntande patienter.  

Vårdutbuden urologi och neurologi har lägst tillgänglighet (under 60 % väntande inom 90 dagar). Kontinuerligt 
samordnas patienter till privat vårdgivare, men en del patienter väljer att stanna kvar på väntelistan trots besked om 
lång väntetid. Verksamheten är underbemannad på läkarsidan och rekrytering pågår parallellt med att läkare hyrs in 
från bemanningsföretag.  

Vårdutbudet Öron/Näsa/Hals har haft en bra tillgänglighet och kapacitet att ta emot patienter från andra sjukhus, 
hittills i år har 90 remisser inkommit från Helsingborg och SUS. 

Även operationspatienter samordnas till privata vårdgivare, men många patienter väljer att stå kvar på väntelistan i 
Ystad. Tilldelning av operationssalar sker utifrån regionalt fastställda prioriteringar vilket medför att patienter med 
lågt medicinskt prioriterade operationer får vänta längre.  

Lasarettet har ett pågående arbete med att optimera nyttjandet av alla operationssalar. 
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Specialistvården 
Långväntare omfattar patienter som väntat mer än >180 dagar (avser både besök och operation/åtgärd). 
Kömiljardens mål är max 5 % av totalantalet väntade: 

 

Sjukhusstyrelse Ystad har totalt 3,3 % väntande >180 dagar. Inom VO kirurgi ortopedi intensiv- och perioperativ är 
det urologin som påverkar resultatet negativt. Väntelistorna är kvalitetssäkrade, de patienter som vill och kan 
samordnas till annan vårdgivare. 

 

Sjukhusstyrelse Ystad har sammantaget 15,5 % väntande >180 dagar och långväntarna finns inom Öron/Näsa/Hals 
och gynekologi. Båda vårdutbudsgrupperna omfattar lågt medicinskt prioriterade patienter, inom gynekologin nästan 
uteslutande steriliseringar. Långväntande patienter har blivit kontaktade via telefon och väntelistorna har 
kvalitetssäkrats. Den lasarettsövergripande fördelningen av operationssalar sker utifrån behov och medicinsk 
prioritering. 

Produktion 

Lasarettet har haft en något högre öppenvårdsproduktion än tidigare vilket till största delen förklaras av de cirka 
2000 vaccinationer som utförts under de två första månaderna 2022. Lasarettet har också haft ett högt tryck på 
slutenvården och en sjuksköterskebrist som medfört en ansträngd vårdplatssituation.  

Personal 

Sjukfrånvaro 
Andelen sjukfrånvaro i procent uppgår för perioden till 9,12 % vilket är en ökning med 1,44 % för motsvarande period 
år 2021 (7,67 %). Pandemi och rådande restriktivitet vid sjukdomssymtom för patientnära medarbetare påverkar 
fortsatt den korta sjukfrånvaron dag 1-14. Tillsvidare anställda medarbetare har ett snittvärde motsvarande 4,87 
sjukfrånvarodagar per medarbetare för perioden, vilket kan jämföras med 4,18 sjukfrånvarodagar i snitt per 
medarbetare under perioden januari – februari 2021. För annan sjukdomsorsak än covid-19 arbetar chefer aktivt 
med planer för återgång i arbete efter dag 28 samt handlingsplan vid upprepad korttidsfrånvaro. Företagshälsovård 
anlitas vid behov av stöd och är en rekommenderade part i rehabiliteringsarbetet.  

Inhyrd personal 
Under de inledande månaderna 2022 uppgår kostnaden för inhyrd personal till 3 % av den totala personalkostnaden 
där nivån är högre för sjuksköterskor (total kostnad i mars ackumulerat är 4,7 miljoner kronor) och lägre för läkare 
(total kostnad mars ackumulerat är 2,3 miljoner kronor). Lasarettets främsta behov av inhyrd kompetens avser 

Besök 

 

Operation/åtgärd 
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sjuksköterskor till medicinavdelningen. Behovet uppgår till ca 16-18 sjuksköterskeresurser. Avrop med förhöjt timpris 
har använts under en period då bolagen inte svarade upp på ordinarie pris. Enligt beslut av ordförande i 
sjukhusstyrelsen görs nu en direktupphandling vilket ger bemanningsbolagen möjlighet att bemanna med oreglerad 
prisram vilket kommer att påverka den fortsatta kostnaden negativt. Beslutet avser perioden 2022-03-28 tom 2022-
09-30. Inom lasarettet bemannas till viss del även ortopedavdelningen med inhyrd sjuksköterskekompetens.  

Barnavdelningen/barnakuten har behov av barnsjuksköterskor för att upprätthålla full verksamhet men får inte svar 
på avrop, åtgärder och samarbeten med barnverksamheten inom förvaltningen ses över.  

För att förbättra förutsättningarna att bemanna medicinavdelningen är det i nuläget avgörande att använda 
bemanningsföretag, vilket innebär att nivån för inhyrd bemanning förväntas ligga kvar på nuvarande nivå ett tag till. 

Det är i dagsläget oklart i vilken utsträckning neddragningen av vårdplatser på medicinavdelningen kommer påverka 
det ekonomiska resultatet. Möjligheten till direktupphandling av hyrsjuksköterskor skapar förutsättningar för att 
öppna upp fler vårdplatser. Samtidigt påverkar det lasarettets möjligheter att uppnå det regionala målet att andelen 
inhyrd personal inte ska överstiga 1,5 % av den totala personalkostnaden.  

  

Ekonomi 

Verksamhetsåret 2021 och ekonomiskt ingångsläge för 2022 
Lasarettets årsresultat 2021 slutade med en negativ budgetavvikelse på -54 miljoner kronor efter att statlig 
ersättning kopplat till covid-19 redovisades i det ekonomiska utfallet. Det statliga stödet uppgick till +44,6 miljoner 
kronor för 2021. Under 2021 påverkades både intäkterna som kostnaderna av pandemin. Budgetavvikelsen på 
kostnadssidan inklusive covid-kostnader uppgick till -126,6 miljoner kronor vid årets slut. Utmaningen inför 2022 
uppskattades vid årets ingång till -87,7 miljoner kronor.   

Tilläggsbudget 
I syfte att underlätta ett nödvändigt omställningsarbete i hälso- och sjukvården beslutade regionfullmäktige 2022-02-
15 om en tilläggsbudget för 2022 varav 37,6 mnkr har fördelats till sjukhusstyrelse Ystad. Dessa medel kommer att 
användas till riktade projekt för omställning till framtidens hälsosystem samt till fortsatt utveckling av arbetssätt 
inom ramen för rätt använd kompetens (RAK).  

 
Projekt för omställning till framtidens hälsosystem omfattar: 

• Dagmedicinsk behandlingsmottagning – riktar sig till patienter som kan erbjudas polikliniska insatser i syfte 
att undvika inläggning.  

• Projekt fokuspatienter – syftar till att optimera omhändertagandet av patienter med stora och sammansatta 
vårdbehov 
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• Rehabiliteringspersonal på akutmottagningen – möjliggör att patientens funktionsförmåga bedöms i ett 
tidigare skede i vårdprocessen samt till en vidareutveckling av samverkan med kommunen kring behov av 
insatser i hemmet vilket bidrar till en smidigare hemgångsprocess 

• Vidareutveckling av strokerehabilitering i hemmet – uppdraget gällande specialiserad strokerehabilitering i 
hemmet breddas till att omfatta alla kommuner inom sjukhusets upptagningsområde.  

• Digitalisering – i syfte att öka kvalitén och förbättra tillgängligheten ska digitala tjänster och verktyg utvecklas 
för att ge stöd till medarbetare och öka patientens delaktighet  

  
Fortsatt utveckling av arbetssätt inom ramen för rätt använd kompetens innefattar en fortsatt metodutveckling av 
vårdnära servicetjänster som syftar till att frigöra tid för vårdpersonal för att uppnå en högre omvårdnadskvalitet, 
bättre patientflöde och ökad produktion.  

Återkoppling på åtgärdsplan 2022 

För 2022 identifierades kostnadsreducerande åtgärder inom sex huvudområden med en sammantagen uppskattat 
effekt på 16,1 miljoner kronor. Därutöver har lasarettet identifierat ytterligare åtgärder på 3,6 miljoner kronor. 
Nedan redovisas uppskattad effekt och uppnådd effekt efter februari. 

Kostnadsreducerande åtgärder 
Uppskattad effekt  
2022 mnkr 

Uppnådd effekt 
efter februari  
2022 mnkr 

Öka intäkterna mer än kostnadsnivån  
av nya uppdrag 7,8 0,3 

Bemanning- och kapacitetsplanering 0,9 0,2 

Röntgen 3 0,0 

Lab/op-material 2,1 0,0 

Minska inhyrd personal 1,3 0,0 

Läkemedel 1 0,2 

Totalt 16,1 0,6 

   

Ytterligare åtgärder 3,6   

 
Öka intäkterna mer än kostnadsnivån av nya uppdrag  
Arbetet med att minska behovet av utökade personalkostnader till följd av nya uppdrag fortsätter under 2022. 
Tilldelade uppdrag inom ortopedi har förlängts och gäller även under 2022. Steg 1, dvs. handleds-, arm- och 
fotledsoperationer ligger i nivå med planerat utfall, men gällande steg 2, höftledsoperationer och bäckenfrakturer, 
syns bara en marginell volymökning. Den positiva resultateffekten är i huvudsak hänförliga till steg 2. Omställning av 
ambulanser krävs för att LiY ska kunna utföra uppdraget.  
 
Under hösten 2021 inrättade lasarettet, efter uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden, en postcovidmottagning. 
Uppdraget sträcker sig till och med 2022. Arbetet pågår enligt plan. Uppdraget bemannas med egen personal (utan 
utökning). 
 
Lasarettet har planerat för att avlasta Sus under året gällande ingrepp inom benign gynekologi. Volymer av 
remitterade patienter har däremot inte kommit i den omfattning som uppdraget avser (15 patienter/månad). 
Lasarettet har däremot avlastat Sus med 12 kejsarsnitt under månaderna januari och februari.   
 
Bemanning- och kapacitetsplanering  
Bemanningen är den största kostnaden i lasarettets budget och därav angeläget att fokusera på för att inte 
kostnadsutvecklingen ska öka. Åtgärderna innefattar bland annat arbete med produktionsplanering, översyn av 
bemanning samt schemaläggning utifrån ”rätt använd kompetens” samt användning av verktyget ”vakansprövning”. 
Arbetet pågår enligt plan. För att bibehålla effekten arbetar verksamheten med att vidta ytterligare åtgärder inom 



    9 (10) 

 

Region Skåne  

 

området såsom reducering av timanställda, sommarvikarie, övertid mm. Även besparing av resurser som möjligheten 
till sambemanning och samkoordinering av arbetsuppgifter ses över.  
 
Röntgen  
Arbetet med att optimera röntgenundersökningar, bland annat miniminera antalet CT-hjärnundersökningar, 
fortsätter under året. Utfall efter februari är sämre än budgeterad nivå totalt sett. Det finns en något positiv 
avvikelse inom VO Akut och Medicin men en större negativ avvikelse inom VO kirurgi, ortopedi intensiv- och 
perioperativ. Ett arbete har påbörjats med att analysera vad de ökade röntgenkostnaderna beror på.  

Labprover och operationsmaterial  
Åtgärder innefattar att se över behovet av labprover som underlag för det medicinska ställningstagandet och/eller 
om fler labprover kan utföras annan tid på dygnet. Verksamheten kommer därutöver arbeta aktivt för att minska 
förbrukningen av operationsmaterial. Uppskattad effekthemtagning uppgår till totalt 2,1 miljoner kronor. Utfall efter 
februari månad är sämre än budgeterad nivå totalt sett. Det är framför allt operationsmaterial som avviker negativt 
jämfört budget. 
 
Minska inhyrd personal  
Målsättningen i Region Skåne är att andelen inhyrd personal inte ska överstiga 1,5 % av den totala 
personalkostnaden. Lasarettets målsättning har varit att andelen inhyrd personal under 2022 inte ska överstig 
regionens mål på 1,5 %. Utfall efter februari månad är sämre än föregående år för samma period. Kostnaden uppgår 
till totalt 7 miljoner kronor tom mars 2022. Kostnaden under samma period 2021 låg på 4,3 miljoner kronor. 
Kostnaden för inhyrd personal har framför allt ökat inom VO akut och medicin.   
 
Läkemedel  
Verksamheten kommer under året göra en översyn gällande läkemedelsförskrivningar inom slutenvården. 
Åtgärderna summeras sammantaget till en effekthemtagning på 1,0 miljoner kronor. De totala 
läkemedelskostnaderna exkl. särläkemedel visar på en positiv budgetavvikelse. Nogsam uppföljning sker bland annat 
med hjälp av genom farmaceuter.  

Ytterligare åtgärder 
Utöver de kostnadsreducerande åtgärder som identifierades innan årets början har lasarettet identifierat ytterligare 
åtgärder som totalt sett har en potentiell effekt på +3,6 miljoner kronor. Åtgärderna omfattar insatser inom områden 
personal samt ökade uppdrag (förvaltningsinternt SUS).  

Utfall ackumulerat mars 2022 jämfört med budgeterad nivå 

Utmaningen inför 2022 uppskattades vid årets ingång till -87,7 miljoner kronor. Sjukhusstyrelse Ystad uppvisar en 
avvikelse mot budget efter första kvartalet 2022 med -21,4 miljoner kronor. Resultatavvikelse på totalt -25,5 miljoner 
kronor efter de tre första månaderna förklaras utifrån bruttokostnadsutvecklingen som krävs för att nå en budget i 
balans. Notera att covidrelaterade kostnader om ca 3 miljoner kronor ingår i periodens resultat.  

På intäktssidan beror de lägre intäkterna jämfört med budgeterad nivå till stor del på att intäkterna för de utökade 
uppdragen inom ortopedi steg 2 är under den budgeterade nivån. Detta då HSN endast delar ut en tredjedel av 
intäkten för utfört uppdrag fram till och med maj då de utgår ifrån prognosen lasarettet lämnar gällande uppdragens 
utförande. Steg 2 har ersatts med en tredjedel av vad lasarettet skulle fått om uppdraget utförts. Här har det dock 
inte utförts och därmed kommer lasarettet inte erhålla de andra två tredjedelarna av intäkten framöver. 
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Kostnadsutveckling 

Kostnadsutvecklingen mellan åren ligger på +4,4% (-13,3 miljoner kronor). Denna kostnadsutveckling kan brytas ner 
på följande poster:  

 

  

 

Prognos 
Helårsprognos på -70,1 miljoner kronor (förutsatt att ovan kostnadsreducerande åtgärder på 16,1 miljoner kronor 
infrias) har sin utgångspunkt i den definierade utmaning som fanns inför året på -87,7 miljoner kronor. 
Kostnadsnivån under de första tre månaderna är högre än budget.  

Helårsprognos 2022 är med en kostnadsutveckling mellan åren på +3,3 % som motsvarar drygt -39 miljoner kronor. 
Poster som avser ökningen är löneuppräkning mellan åren (ca -18 miljoner kronor), kostnadsökningar från 
servicenämnderna (ca -14 miljoner kronor) samt övriga poster (ca -8 miljoner kronor) som avser ett flertal poster 
såsom inhyrd personal, utökade uppdrag, samordningspatienter, köp av op-material samt röntgen.  

Utöver de redan kostnadsreducerande åtgärder för 2022 har lasarettet identifierat fler åtgärder som totalt sett har 
en potentiell effekt på +3,6 miljoner kronor inom personal samt ökade uppdrag (förvaltningsinternt SUS) för att 
förbättra resultatet under 2022 och finns inkluderat i helårsprognosen (-70,1 mnkr) för 2022.   

 

 

Påverkande poster på 
kostnadsutvecklingen 

mnkr 

Servicenämnder  -2,6 

Personal - löneuppräkning -4,6 

Inhyrd personal -2,6 

Lab -0,8 

Röntgen -1,2 

Övriga poster -1,5 

Summa av påverkande poster -13,3  

 


