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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% 

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 

 

Serviceinriktad verksamhet  

Tillgänglighet  

 Antal väntande nybesök läkare >90 dagar. 245 (89% inom 90 dagar) 

Ligger på samma nivå som före pandemin. Gjorda och pågående åtgärder och faktorer som påverkar siffrorna: 
Produktionsplanering (inklusive schemaplanering), översyn aktuella väntelistor och variationer i remissinflödet.  

 Antal väntande operation/åtgärd >90 dagar. 2 150 (30% inom 90 dagar) 

Kraftig försämring under pandemin. Pandemin har tvingat fram lösningar som minskar operationskapaciteten helt 
eller delvis. Utlåning av personal till covid-vård både i Trelleborg och på SUS. Övertagande av nya patientgrupper till 
ortopedavdelning som inte väntar på operation i Trelleborg. Omprioritering (utifrån medicinsk prioritering) av 
patientgrupper som skall opereras i Trelleborg. Operationsverksamheten var fullbemannad i november. Under våren 
ökade antalet vakanser påtagligt. Hög vakansgrad, ökad personalkonkurrens med privata vårdgivare samt 
konsekvenser av sommarplaneringen har förlängt väntetiderna för de patienter som väntar till operation på Lasarettet 
Trelleborg. 

 Antal återbesök efter måldatum. 638 (62% inom måldatum) 

Viss försämring under pandemin. Läkarschemat är komplext, där få individer per specialitet skapar sårbarhet. Gjorda 
och pågående åtgärder: Långsiktigt arbete med produktionsplanering (inklusive schemaplanering), 
kompetensplanering samt med att utveckla användandet av distanskontakter och 1177 för att öka resurseffektiviteten.  

 Samordning 

Antalet samordnade behandlingar (läs: operation/åtgärd) för patienter har ökat med 350% (jan-maj 2021 jmf med 
2019). 70% av antalet samordnade patienter avser ortopedi. Se ovanstående punkt ”Antal väntande 
operation/åtgärd”.  

 Antalet disponibla vårdplatser  

Förändringarna i ovanstående diagram återspeglar inte faktiska förändringar i klinisk verksamhet. När 
operationsverksamheten är normalt fungerande skall antalet disponibla vårdplatser vara ca 12-13, inte de 24-26 som 
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Region Skåne  

 

är medräknade jan-mar 2020. Under jan-feb 2021 var dock antalet vårdplatser 17-19, då avdelningen avlastade 
ortopeden SUS (som vårdade covid-patienter) med patienter som normalt sätt annars hade varit på SUS.  

 Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser 

Enstaka överbeläggningar förekommer. Siffrorna avseende överbeläggningar återspeglar inte faktiska 
förändringar i klinisk verksamhet. En viktig åtgärd under våren 2020 för att stabilisera de medicinska 
vårdavdelningar var att anpassa vårdplatsantalet per avdelning till befintliga personalresurser. Motsvarande 
ändringar gjordes inte i systemet. Det totala antalet vårdplatser är oförändrat. 

 Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent) 
 
- Öppenvård. Antal besök exklusive vårdval har ökat med 4 250 (+18%) jmf med samma period 2020. 

Minskningen i jan-feb är kopplad till 2:a vågen av pandemin. Sedan får vi en spegelvänd effekt från och 
med mars när 1:a vågen av pandemin 2020 minskade verksamheten mer än mars-maj 2021. Ytterligare 
en viktig faktor är vaccinationsmottagningen som har 5 240 besök jan-maj. Vaccinationsinsatsen började 
trevande (svårigheter med vaccinationsleveranser och bokningssystem mm), men har haft många besök 
(2 800) under maj månad.   
 

- Slutenvård. Antalet vårddagar har ökat samtidigt som antalet utskrivningar minskat. Det beror på att 
antalet vårdplatser utökats för att avlasta SUS med vårdplatser för icke covidsjuka patienter, samtidigt 
som antalet operationer minskat (patienter med betydligt kortare vårdtider). Operationspersonal har 
istället lånats ut till SUS covid-vård och bemannat extra vårdplatser i Trelleborg. Vid jämförelse med 2020 
finns också en effekt under april-maj 2020 med färre inläggningar och vårddagar under 1:a vågen av 
pandemin. 
    

- Operation. Se ovanstående punkt ”Antal väntande operation/åtgärd”. Antalet inläggningar och besök med 
operation/åtgärd exklusive vårdval har minskat med 25% under jan-maj jmf med 2020.  

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym 

Budgeterad anställningsvolym är anpassad till utökat operationsuppdrag. På grund av pandemin har 
operationsverksamheten istället reducerats under våren och planerad utökning kommer att genomföras successivt 
under resterande del av året.  

Arbetade timmar jmf med föregående år 

Antalet arbetade timmar ökar jmf med 2020. Ökningen beror dels på pandemiåtgärder – utökat antal vårdplatser (jan-
feb), personalprovtagning/smittspårning/tält/vaccinationsmottagning (jan-maj). Dels på ökad framgång i rekrytering av 
sjuksköterskor till medicinavdelningarna. På marginalen påverkar också organisatorisk överflyttning av 
vårdvalsmottagningar Hud och Ögon från februari 2020. Med planerad utökning av operationsuppdraget kommer 
antalet arbetade timmar att successivt öka.   

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad 

Inhyrd bemanning minskar jmf med 2020 (2,5% jmf med 4,1% per maj månad). Det beror på att avtalet om 
garantibemanning avseende sjuksköterskor var användes under jan-sep 2020. Inhyrning av sjuksköterskor är 
väsentligen mindre 2021. Inhyrningsbehovet av läkare avser framförallt vårdvalsmottagningarna hud och ögon.  

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaron är starkt korrelerad till pandemin med en topp på 3,0 sjukdagar/anställd i december och i januari. 
Sjukfrånvaron per april 1,7 sjukdagar/anställd, är en indikation på minskad sjukfrånvaron framöver.  

Långsiktigt stark ekonomi 

Resultatutveckling med prognos 

Budgetavvikelse per maj (kostnadsutveckling jmf med 2020 i %). +1,1 Mkr (+6,4%). 
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Tre viktiga ekonomiska områden som påtagligt påverkar utfall/prognos 2021. Helårsprognos i parates. 

 Pandemin (covid-19). Beräknade merkostnader i utfallet -12,2 Mkr (-15,1 Mkr).  

Dessa merkostnader har uppkommit på grund av extra vårdplatser för SUS-patienter (avlastning när SUS haft 
covidvård), bemanning tält akutmottagning, personalprovtagning/smittspårning. Dessutom har Lasarettet fått 
kostnader för materialinköp (skyddsmaterial), fastighetsåtgärder, smittskyddsåtgärder samt entré- och servicevärdar 
mm. Beslut om hur stor del av Region Skånes tilläggsbudget (600 Mkr) för perioden jan-juni som tilldelas Lasarettet 
Trelleborg tas av Regionstyrelsen 9 september. Tilläggsbudgeten är inte medräknad i prognosen. 

 Samordningsansvar. I utfallet per maj är kostnaden 0 Mkr (-4,0 Mkr).  

Beslutsförslag från regionstyrelsen, den 3 juni: ”Godkänner att temporär avvikelse görs till och med 2021-09-30, med 
möjlighet till förlängning, inom ramen för förvaltning SUS. Samordningskostnader för de patienter som sätts upp på 
samordningslistan från sjukhusstyrelserna Landskrona, Trelleborg och Ystad belastar sjukhusstyrelsen SUS”. 
Ovanstående innebär att Lasarettet Trelleborg prognostiserar samordningskostnader för perioden okt-dec 2021. 

 Utökat operationsuppdrag. Nettointäkter per maj: +10,0 Mkr (+15,1 Mkr). 

Det utökade uppdraget definieras som 1 300 operationer fler än ett normalår (2019) och innebar 72,3 Mkr i utökad 
budget för både intäkter och kostnader 2021. I marsprognosen bedömdes att Lasarettet Trelleborg skulle klara 1/3-
del av utökat operationsuppdrag, dvs få kostnader på 24,1 Mkr.  

I majprognosen har förutsättningar försämrats. Bedömning i nuläget, är att Lasarettet Trelleborg inte kommer att klara 
utökat uppdrag utifrån ett helårsperspektiv. Inriktningen är att Lasarettet Trelleborg från och med hösten 2021 utökar 
operationskapaciteten motsvarande utökat uppdrag. 

Utökat uppdrag innebär startskostnader (ökade kapital-, fastighets- och personalkostnader) och beräknas till -9,0 Mkr. 
Prognosförändring innebär lägre kostnader på 15,1 Mkr jämfört med marsprognosen. 

Helårsprognos -6,0 Mkr. Utöver ovanstående påverkar vaccinations- och vårdvalsmottagningarna ekonomin 

negativt. 

De viktigaste åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi är en kontinuerlig utveckling mot effektivare vårdformer:  

- förbättra patientflöden genom planering och samarbete, 
- förbättra produktionsstyrning (bemannings- och schemaplanering),  
- testa nya lösningar som minskar kostnader utan att påverka servicen för patienter/medborgare, 
- prioritera patientnära verksamhet, 
- utveckla nya arbetsformer (personcentrerad vård, ökat teamarbete, digitalisering mm). 

 

 


