
Månadsuppföljning jan-okt 2021 
3163 Sjukhusstyrelse Trelleborg 

 
 

 

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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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. 426 (82% inom 90 dagar) 

Ligger på ungefär samma nivå som före pandemin. Tillgänglighetsproblematiken är störst för mottagningar kopplade 
till operationsverksamhet (ÖNH och ortopedi) samt vårdval. Gjorda och pågående åtgärder: Produktionsplanering 
(inklusive schemaplanering), översyn aktuella väntelistor och extra kösatsningar med kvällsmottagningar med 
ordinarie personal. Kösatsningen är en riktad satsning för att öka tillgängligheten inom Allmän internmedicin och 
Hjärtmottagningen. 

 Antal väntande operation/åtgärd >90 dagar. 2 166 (25% inom 90 dagar) 

Stor 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 2020. Sedan 
årskiftet har antalet uppsägningar ökat markant inom operation/anestesi. Personalen har valt att jobba hos privata 
vårdgivare i närområdet. Lägre personalbemanning har påtagligt förlängt väntetiderna för de patienter som väntar till 
operation på Lasarettet Trelleborg. Gjorda och pågående åtgärder: Produktionsplanering (inklusive 
schemaplanering), kvalitetsäkring av väntelistor, förbättrat operationsflöde och extra kösatsningar på helger och 
kvällar med ordinarie personal. Dessa åtgärder samt ökad samordning till privata vårdgivare har minskat antalet 
väntande något under hösten. 

 Antal genomförda återbesök efter måldatum. 919 (47% inom måldatum) 

Antalet patienter som får sina återbesök planerade och genomförda inom medicinskt måldatum minskar. En möjlig 
paradox med detta mått är att när patienter som väntat länge får sitt återbesök, så försämras resultatet.  

Tillgänglighetsproblematiken är störst för kroniska patientgrupper inom medicin (hjärtsjukvård, reumatisk sjukvård och 
endokrinologi). En viktig orsak till försämringen under sommar/höst är ett ökat akut inflöde med konsekvens att 
omprioriteringar (från mottagning till akut/avdelningar) av befintliga läkarresurser måste göras löpande.  

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 



    5 (9) 

 

Region Skåne  

 

användandet av distanskontakter och 1177 för att öka resurseffektiviteten. Extra kösatsning med kvällsmottagningar 
en dag i vecka året ut med ordinarie personal. 

 Samordning 

Antalet samordnade behandlingar (läs: operation/åtgärd) ökar. Se nedanstående tabell: 

 

Under perioden jan-okt 2021 jämfört med samma period 2019 har antalet samordnade patienter för behandlingar (läs: 
operation/åtgärd) ökat med 524%. Antalet är störst inom ortopedi (i genomsnitt 80 patienter/månad) och inom 
koloskopi (i genomsnitt 55 patienter/månad).   

 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 
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. Under 
sommaren var antalet öppna vårdplatser inom medicin fler än 2019 och 2020 (exklusive covidavdelningen 2020). 
Trots det har sommaren/hösten varit mycket problematisk, då inläggningsbehovet ökat mer än antalet vårdplatser.  

 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 var oförändrat. Under framförallt sommaren, men även nu i höst har 
ortopedavdelningen bidragit med vårdplatser för medicinpatienter, vilket inte registreras som överbeläggningar i 
systemet. 

 Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent) 
 
- Öppenvård. Antal besök exklusive vårdval har ökat med 9 650 (+17%) 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-oktober 2021. 
Ytterligare en viktig faktor är vaccinationsmottagningen som har 8 200 besök jan-juli. 
Vaccinationsinsatsen började trevande (svårigheter med vaccinationsleveranser och bokningssystem 
mm), men hade många besök under maj-juni månad. Under september-oktober är antalet besök nästan 
uppe på samma nivåer som 2019 (dvs som innan pandemin).  
 

- Slutenvård. Antalet vårddagar och vårdtillfällen har under perioden jan-okt ökat med 6% jämfört med 
2020. Ökningen förklaras av ökad operationsverksamhet och fler vårddagar på ortopedavdelningen. 
jämfört med 2020. Under perioden jun-okt har även vårddagar ökat inom medicinavdelningarna med 7%  
jämfört med 2020 exklusive covidavdelningen. 
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- Operation. Se ovanstående punkt ”Antal väntande operation/åtgärd”. Antalet inläggningar med 
operation/åtgärd har ökat med 22% under perioden jmf med 2020.  

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym 

Budgeterad anställningsvolym är anpassad till utökat operationsuppdrag. Planerad utökning genomföras successivt.  

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. Med planerad utökning av operationsuppdraget kommer antalet arbetade 
timmar att successivt öka.   

Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad 

Inhyrd bemanning minskade under vår-sommar jmf med 2020. Från och med oktober ökar inhyrningsbehovet på våra 
vårdavdelningarna. Dessutom kommer kösatsningarna under hösten innebära ett ökat inhyrningsbehov avseende 
läkarresurser. Samtidigt har inhyrningsbehovet minskat inom vårdvalsmottagningarna. 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaron är starkt korrelerad till pandemin. Sjukfrånvaron under sommar/tidig höst indikerar att trenden med 
långsiktigt sjunkande sjukfrånvaro återigen syns i data.  

Långsiktigt stark ekonomi 

Resultatutveckling med prognos 

Budgetavvikelse per oktober (kostnadsutveckling jmf med 2020 i %). +11,6 Mkr (+8,1%). 

Tre viktiga ekonomiska områden som påtagligt påverkar utfall/prognos 2021. Helårsprognos i parates. 

 Pandemin (covid-19). Beräknade merkostnader i utfallet -12,9 Mkr (-13,0 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 ersättning för merkostnader covid fattades i september och innebar att Lasarettet Trelleborg fick 12,3 
Mkr (ersättning avser perioden jan-jun 2021).  

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

Lasarettet Trelleborg prognostiserar samordningskostnader för de patienter där beslut om samordning görs under 
perioden okt-dec 2021, inte för de fakturerade kostnader som kommer under samma period. 

 Utökat operationsuppdrag. Nettointäkter per oktober: +16,8 Mkr (+16,1 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. Intäkter motsvarande 1/3-del av utökat operationsuppdrag, 24,1 Mkr, är 
utbetalade (periodiseras med 2,0 Mkr/månad).  

Utökat uppdrag innebär startskostnader (ökade kapital-, fastighets- och personalkostnader) och beräknas till -8,0 Mkr.  

Helårsprognos +3,0 Mkr. Utöver ovanstående påverkar vaccinations- och vårdvalsmottagningarna ekonomin 
negativt. Startade och planerade kösatsningar under hösten, ökad extern inhyrning samt förnyad vaccinationsinsats 
prognostiseras öka kostnaderna i slutet av året. 

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

- förbättra patientflöden genom planering och samarbete, 
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- 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). 

Fördjupade analyser i månadsuppföljning per oktober: 

 Beskriv kostnadsreducerande åtgärder som tagits fram och vilket effekter som uppnåtts 

Arbetet med kostnadsreducerande åtgärder försvårades märkbart av pandemin och dess följdeffekter. När 
verksamheten ständigt hanterar akuta situationer minskar möjligheterna att påverka långsiktiga och komplexa frågor. 
Arbetet med nedanstående pågår och effekterna kommer, dock med en tidsfördröjning. Lasarettet Trelleborg har 
också en vakansprövningsrutin kopplat till varje nyanställning. 

 

 

 Beskriv vilka åtgärder som vidtagits för medarbetarnas återhämtning. 

 

Ett större uttag av semesterledighet för 2021 än för åren 2019 och 2020. Medarbetare har erbjudits och beviljats att ta 

ut 4 veckors sommarsemester. En påminnelse till chefer skickades ut i september 2021 för de medarbetare som 

ännu inte tagit ut 20 dagars semester. Arbetsgivaren är skyldig att se till så att medarbetare tar ut 20 semesterdagar. 

 

Efter årets utsatta läge, då medarbetare och chefer inom vården arbetat under svåra förhållanden och under hög 

press, har behovet av stöd och bearbetning riskbedömts utifrån en gemensam mall för förvaltningen.  

 

En mall för riskbedömning togs fram för att chefer och skyddsombud tillsammans skulle kunna konkretisera behovet 

av återhämtning och balansering för såväl chefer som medarbetare. SUS som förvaltning anlitade Falck Healthcare 

för stöd i arbetet med återhämtning. Mot bakgrund av genomförd riskbedömning, kontaktade Falck Healthcare 

verksamhetscheferna på Lasarettet Trelleborg för att planera in eventuella stödinsatser för chefer. Bedömningen i 

respektive verksamhets skyddskommitté var att de av företagshälsovårdens redan vidtagna stöd- och 

uppföljningsinsatser av medarbetares och chefers återhämtning var tillfredställande och något ytterligare behov fanns 

för närvarande inte.   

 

Samtliga enheter har kontinuerligt uppdaterat genomförda risk- och konsekvensanalyser av arbetsmiljön med 

anledning av Covid-19 och den psykosociala arbetsmiljön har särskilt beaktats för medarbetarnas återhämtning. 

Handlingsplanerna har i samverkan fortlöpande uppdaterats och anpassats. 

 

Region Skåne har på intranätet publicerat bra information, utbildningsfilmer, webbinarier, e-utbildningar som alla 

medarbetare har kunnat ta del av för att hantera oro, få tillgång till psykologiskt krisstöd, stresshantering och få 

förslag på aktiviteter för återhämtning vid krissituationer. 
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 Analysera och förklara utveckling av använda timmar under perioden 2021, i jämförelse med 

motsvarande period 2019 och 2020, utifrån tabell i QVP enligt instruktionen nedan. 

 

Använda timmar har ökat mellan åren 2019 och 2020 och mellan åren 2020 och 2021. Antalet anställda har ökat från 

2019 till 2020 och från 2020 till 2021, vilket bland annat förklarar ökningen av använda timmar. 

 

Ökningen av antalet anställda är önskvärd hur två viktiga perspektiv: Minska behovet av inhyrd personal. Möjliggöra 

ett utökat operationsuppdrag. 

 

Kategorierna Timlön och Fyllnad/övertid har ökat under 2021. Detta beror på det förhöjda bemanningsbehovet och att 

många medarbetare har behövt arbeta övertid för att hantera tillfälliga bemanningsluckor vid frånvaro. Även det 

utökade behovet av vårdplatser bidrar till ett ökat uttag av timlön och övertid. Sjukledigheten har glädjande nog 

minskat under 2021 och ligger nästan i nivå med 2019 års sjukledighet. Detta bidrar också till ökningen av använda 

timmar.   

 

Tjänstledig utan lön har ökat. Detta beror bland annat på att arbetsgivaren under pandemin varit generös, med att 

bevilja tjänstledigheter för medarbetare som tillhör en riskgrupp.  

 

 Analys av förändringar av produktion samt produktivitet och/eller effektivitet. Beskriv även orsaker 

och konsekvenser av eventuell förändring i produktion. 

En detaljanalys av förändrad produktivitet/effektivitet är svår. En rimlig hypotes är dock att de stora störningar som 

påverkat den ordinarie kliniska verksamheten från och med pandemistarten i mars 2020 påverkat både 

produktivitet/effektivitet negativt. 

Exempel på stora störningar: 

- Ombemanning av personalresurser från ordinarie arbetsplatser till tillfälliga arbetsplatser både inom och 

utanför sjukhuset. 

 

- Nya komplexa vårduppdrag/patientgrupper med kort förberedelsetid, som bemannas av ordinarie 

personal. Ofta utöver ordinarie arbetstid. 

 
- Makant ökad frånvaro under pandemivågorna mar-maj 2020 och nov 2020-mar 2021 (sjukfrånvaro och 

VAB). 

Samtidigt som pandemins konsekvenser påverkat negativt har Lasarettet Trelleborg genomfört stora förändringar 

som förbättrar produktivitet/effektiviteten. Se rubriken ”Resultat McKinsey”. 

 Vilka tre vårdutbud, med väntande >180 dagar, prognostiserar ni har störst utmaning att nå 

tillgänglighet inom 90 dagar? Vilka är faktorerna som bedöms utgöra svårigheterna att nå 

tillgänglighet inom 90 dagar för dessa vårdutbud? 

Vårdutbuden med flest väntande >180 dagar återfinns inom ortopediska operationer – höftplastik, knäplastik och 

ortopedi övriga. Se text under rubriken ”Antal väntande operation/åtgärd >90 dagar” för utmaning/svårigheter.   

 

 Beskriv hur arbetet går utifrån resultatet av McKinseys översyn. 

 

- Ständigt arbete med förbättrad produktionsstyrning (kompetens-, bemannings- och schemaplanering). 

 
-     Stora anstängningar gjorda för ökat operationsflöde (förbättrad logistik). 

 
- Medveten och konsekvent planering för att få rätt antal vårdplatser (och dess medicinska inriktning) på 

avdelningarna i förhållande till tillgängliga personalresurser. Las Tbg har förhållandevis stora 
vårdavdelningar som enligt rapporten är de mest resurseffektiva. Vid personalbrist har konsolidering av 
avdelningar skett skett vid behov för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö, patientsäkerhet men också 
bästa möjliga användning av resurserna. 
 

- Stora investeringar för att uppdatera/förbättra den medicintekniska utrustningen. 
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