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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% 

Vad gäller besök så är det överviktsmottagningen som drar ner tillgänglighetssiffran. Det stora antalet besök inom denna 

verksamhet är gruppbesök. Med tanke på covid-19 har det inte varit möjligt att träffas i grupp. Digital lösning är under uppstart. 

Kirurg/urologmottagningen bidrar också till en lägre tillgänglighetssiffra, anledningen är att vi har får remisser från 

Kirurgmottagningen i Malmö som är äldre än 90 dagar. Avseende operationsverksamheten så har denna varit kraftigt reducerad 

dvs vi har endast haft upp till 2 operationssalar av 5 öppna under årets första två månader. Fr o m mars månad så har vi 4 

operationssalar i bruk. 

Genomförda återbesök inom måldatum: Lasarettet ligger väl till vad gäller återbesök inom måldatum, 69,6%. En bidragande 

anledning till detta är att vi har haft ett lägre inflöde av remisser och därför kunnat reducera våra köer till återbesök. 

Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr  

Med anledning av covid-19 har en avdelning minskat antalet 

vårdplatser under januari och februari månad. Dock har man 

haft 7-24 verksamhet, måndag-söndag, 12 disponibla 

vårdplatser, mot annars måndag till fredag 7-24 verksamhet 

och 18 disponibla vårdplatser. Vi kan dock konstatera att 

beläggningen varit högre under januari och februari månad 

och anledningen till detta är att vi istället för 

kirurgi/urologipatienter med korta vårdtider haft 

medicinpatienter med längre medelvårdtider. En 

medicinavdelning fick stänga ner sin verksamhet under en 

kortare period i februari månad p g a covid-19 vaccination som 

ledde till hög sjukfrånvaro, därav en mindre avvikelse avseende 

disponibla vårdplatser, se graf till höger. 

 

Antal inneliggande / disponibla platser 2020 jan - mars 

 

Antal inneliggande / disponibla platser 2021 jan - mars 
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Antal om och avbokade pga covid-19, första 
besök 

Antal om och avbokade pga covid-19, återbesök 

 

Om och avbokade förstabesök är 106 stycken under januari till 

mars. Av dessa är 7 om och avbokade av enheten och 99 av 

patienterna. Dvs i 92,9 % av fallen står patienterna för 

störningen. 

 

Om och avbokade återbesök är376 stycken under januari till 

mars. Av dessa är 59 om och avbokade av enheten  och 317 av 

patienterna. Dvs i 81,4% av fallen är det patienterna som står 

för störningen. 

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 

Utlokalisering av patienter på lasarettet är ej aktuellt.Med 

tanke på det ansträngda läget i Malmö, Lund och Helsingborg 

så har man vid enstaka tillfällen fått ta över fler patienter än 

vad vi har vårdplatser. 

Mål: Uppfylla målgaranti.  

Antalet ÖV-besök, avser både BESA och läkarbesök. BESA-

besöken har ökat avsevärt medan läkarbesöken forsatt är lägre 

än 2020. Anledningen till reduktionen är till stor del kopplat till 

covid-19. Vad avser kirurgin så har Lund/Malmö ej kunnat 

tillhandahålla läkarresurs under årets två första månader vilket 

är ytterligare en anledning till reduktionen av läkarbesök i ÖV.. 

Konstateras kan  att vårdvalet ögon har en reduktion av 

läkarbesök, även detta kopplat till covid-19. Vad avser BESA 

besöken så är även här en markant ökning i förhållande till 2020 

(ökning med +41%, vilket höjer mixpoängen med +10,2%). 

Hudmottagningen har en ökning på läkarbesök men minskning 

på BESA-besöken (läkarbesök +15,3%, BESA -3,6%, mixpoäng 

ökning +9,1%) 

Distanskontakter har ökat markant i förhållande till 2020.I 

huvudsak avser detta kvalificerade telefonkontakter på 

akutmottagningen kopplat till personalprovtagningstelefonen. 
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Överviktsmottagningen har startat upp gruppverksamhet via 

digital kanal vilket också bidrar till ökningen.   

Antalet vårdtillfällen och unika individer kommenteras ej p g a 

den ringa avvikelsen.  

Antalet vårddagar har ökat medan  medelvårdtiden har minskat 

minimalt. Anledningen till ökat antal vårddagar beror på, som vi 

nämnt ovan, att man har växlat kirurgi/urologipatienter med 

korta vårdtider (1-3 vdgr) mot medicinpatienter med betydligt 

längre vårdtider (6-7 vdgr) under januari och februari. 

Attraktiv arbetsgivare 

 

 

 

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. 
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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 

Sjukhusstyrelse Landskrona uppvisar ett underskott efter 

första kvartalet 2021. En orsak härtill är att lasarettet har 

lånat ut medarbetare från VO planerade operationer till SUS-

sjukhus, vilket inneburit att operationsverksamheten minskat 

kraftigt vid Anestesi/Op enheten under första kvartalet 2021 

jämfört mot 2020 (-41,7%), vilket i sin tur har minskat de 

förväntade intäkterna för det utökade operatinsuppdraget 

under perioden januari till mars 2021. 

 

 

 

Förhoppningen är att utlånad personal kommer tillbaka under 

det andra kvartalet så att produktionen kan normaliseras och 

att det utökade operationsuppdraget värt +22,6 Mkr 2021 

(+11,3 Mkr SUS samt +11,3 Mkr HSN) kan fullföljas enligt 

plan.  

Görs en justering av resultatet genom att exkludera belopp 

bokförda med frikoderna COR1 samt COR2 under första 

kvartalet 2020 jämfört mot första kvartalet 2021, så förbättras 

resultatet med drygt -3,7 Mkr eller -37,5 procent under 2021. 

Görs en justering där (intäkter- och) kostnader exkluderas med 

FriC-koderna COR1 + COR2, är kostnadsutvecklingen -0,2% 

mellan jan-mar 2020 jämfört mot jan-mar 2021, vilket 

betecknas som godkänt.  

 

 Görs samma jämförelse för lönekostnaderna så uppvisar de en 

ökning +2,0% mellan jan-mar 2020 jämfört mot jan-mar 2021, 

vilket också får betecknas som godkänt.  
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Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget De justerade nyckeltalen för nettokostnadsutvecklingen samt 

lönekostandsutvecklingen visar att Sjukhusstyrelse Landskrona 

har god kostndskontroll i ekonomin.    

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 

 

Sjukhusstyrelse Landskrona har en situation som är märkt av Covid-19-pandemin. Många osäkra faktorer föreligger för 
närvarande. För att Lasarettet i Landskrona skall kunna uppnå sina produktionsmål är lasarettet beroende av att ha hela sin 
personalstyrka på plats. Ett litet lasarett har små marginaler. Även enstaka medarbetares frånvaro ger stora konsekvenser.  

I nuläget finns personal för att bemanna fyra av fem operationssalar. För att den femte salen skall kunna öppnas behöver 
återstående utlånad personal komma tillbaka. Detta är såklart beroende av hur Covid-situationen utvecklas. 

Med den digitala överviktsmottagningen ser vi på lasarettet i Landskrona att tillgängligheten till endokrinmottagningen, vilken är 
den mottagningen som till största delen drar ned tillgänglighetssiffrorna, åter når Regionens mål. 
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Patienterna som samordnas och där kostnaderna fördelats ut till resp sjukhusstyrelse är en ny kostnadspost i resultaträkningen 
som kommer att innebära ett större underskott 2021 och som är mer eller mindre utanför lasarettets kontroll, då den upplupna 
kötiden då patienten remitteras till lasarettet i Landskrona redan vid remissankomst har överstigit vårdgarantins 90 dagar. Detta  
innebär att när patienten accepterar samordning, så kommer kostnaden att påföras lasarettet i Landskrona. Prognosen för denna 
kostnadspost är efter mars prognosticerad till -5,0 Mkr för 2021. 

Trots en minskning av verksamheten vid Anestesi/Op avdelningen har Sjukhusstyrelse Landskrona producerat fler mixpoäng efter 
första kvartalet 2021 jämfört mot första kvartalet 2020: 

 

 

 

En ytterligare osäkerhetsfaktor inför 2022 är planerandet och införandet av SDV som kommer att innebära att flera medarbetare 
vid lasarettet kommer att frånkopplas från sin ordinarie verksamhet med risk för minskad produktion som följd. 

Lasarettet i Landskrona under ett flertal år haft en budget som inte varit i balans. Mellan 2018 och 2020 har underskotten varierat 
kraftigt.  

2019 var första året då vårdval Ögon samt vårdval Hud ingick i Sjuhusstyrelse Landskrona. Underskottet blev -25,2 Mkr i 2019-års 
bokslut. I fjol förbättrades dock underskottet med 14,2 Mkr till -11,0 Mkr. En resultatförbättring med 56,3%.  

Det har historiskt funnits en obalans i de ekonomiska förutsättningarna för Lasarettet i Landskrona. Tekniskt har det inneburit att 
personalbudgeten inte har budgeterats fullt ut varför tidigare års resultat (=läs underskott) har gått att utläsa främst i kontoklass 4 i 
resultaträkningen. I det avseendet är 2021 inget undantag.  

Verksamhetsutrymmet vad gäller Obesitasverksamheten (c:a 150 operationer) som flyttades från Landskrona 2020, så planeras 
detta utrymme mötas av nya uppdrag som ger ny frisk finansiering. Intressenter skulle kunna vara Skånes Universitetssjukhus, 
Helsingborg eller Folktandvården. Även en effektivisering av Op/Anestesienheten ingår i detta koncept utan kostnadsökningar. 

I årsprognosen för 2021 förutsätts Sjuhusstyrelse Landskrona leverera 100% av det utökade operationsuppdraget av 398 listade 
operationer vilket ger drygt +20 Mkr i ickebudgeterade intäkter. Underskottet på kostnadssidan är främst ökade personalkostnader 
(drygt -20 Mkr) enligt beskrivningen ovan. Årsprognosen sätts därmed till -6,0 Mkr för 2021.      

    

 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Målet att antal anställda ej är fler än budget är uppnått . Antal anställda ligger under  budget de första månaderna januari – februari 
2021 jmf med samma period 2020.  

 

Antalet antällningstimmar har också minskat i samtliga huvudgrupper utom Övrig personal. I denna huduvdgrupp finns enbart en 
medarbetare och det är timtiden som ökat.  

Generellt sett har bemanningen totalt sett påverkats av pandemin. Medarbetarna har påverkats av ombemanning, upplärning, 
introduktion, minskat semesteruttag, hög sjukfrånvaro och vård av barn. Viss del av personalen inom VO Planerade operationer 
har också tillfälligts förflyttats till SUS Malmö/Lund samt att personal fått ställas om till att jobba på annan enhet inom 
verksamhetsområdet med bemanning dygnet runt. 

 

Nedanstående tabellt visar Anställda och Använda timmar jan-feb 2021 och jan-feb 2020. 
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2021  
jan-feb 

2020  
jan-feb 

Diff. timmar Diff. % 

          

Anst timmar 104 005,3 111 667,6 -7 662,3 -6,86% 

Sjukledighet -7 956,2 -6 517,6 -1 438,6 22,07% 

Tjl med lön -1 347,4 -954,6 -392,8 41,15% 

Tjl u lön -12 721,8 -12 547,2 -174,7 1,39% 

Kompledighet -1 188,6 -1 250,5 61,9 -4,95% 

Semesterled -3 610,5 -5 921,9 2 311,4 -39,03% 

Timlön 4 409,9 5 112,9 -703,0 -13,75% 

Fyll/övertid 1 689,1 928,8 760,3 81,86% 

Arb jour/bered 1 164,5 1 095,0 69,5 6,35% 

Anv timmar 84 444,2 91 612,4 -7 168,2 -7,82% 

 

Det är framför allt sjukfrånvaron, tjänstledighet med lön och fyllnads/övertid som ökat medan 

semesteruttaget och timlön har minskat. 

Högst sjukfrånvaro har sjuksköterskor och undersköterskor vårdavdelningarna och på operation samt medicinska sekreterare.  

Tjänstledighet med lön har ökat för AT-läkarna. En sjuksköterska har en utbildningsanställning. 

Semesterledighetsuttaget har minskat generellt sett på hela lasarettet och avser samtliga huvudgrupper. 

Fyll/övertid finns bland sjuksköterskor och undersköterskor och då framför allt på vårdavdelningarna samt på operation. 

 

Målsättningen är att Landskrona lasarett är att vara helt oberoende av inhyrd personal. Det är vårdvalsverksamheten Ögon som till 
viss del tvingas nyttja bemanningsföretag pga svårighet att rekrytera ögonläkare. Kvoten av inhyrd personal ligger under 1,5%. 

  

Målet att sjukfrånvaron ska minska har inte uppnåtts under årets första två månader. Sjukfrånvaron har ökat med 1,76 
procentenheter jan-feb 2021 jämfört med samma period 2021, vilket kopplas till covid-19. Restriktioner infördes för medarbetare 
gällande att vara hemma redan vid lindriga symtom på luftvägsinfektioner. Samtidigt avskaffades karensavdraget och kravet på 
läkarintyg efter den åttonde dagen. Ökningen avser både kvinnor och män och i samtliga åldersgrupper. 

 

Det är av största vikt för lasarettet i Landskrona att fortsätta arbeta med sjukfrånvaron och åter nå en låg och stabil nivå. Detta för 
att skapa en bättre arbetsmiljö, för att få friskare medarbetare och därmed ge bättre och tryggare vård till patienterna till en lägre 
kostnad. Sjukhusstyrelsen har antagit en handlingsplan för minskad sjukfrånvaro med ett antal åtgärder för att fortsätta arbetet 
med at sänka sjukfrånvaron. Den innefattar allt från preventiva åtgärder till samverkan med andra aktörer men också utbildning för 
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. 
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