
Månadsuppföljning jan-maj 2021 
3164 Sjukhusstyrelse Landskrona 

 
 

 

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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Region Skåne  

 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Tillgänglighet och produktionsbehov per månad 

Tillgängligheten inom 90 dagar avseende VO Internmedicin och VO Planerade operationer ligger på 92,4%, god andra plats i RS, jämfört med 
perioden januari-mars då tillgängligen var 88,5% vilket innebär en fortsatt förbättring av tillgängligheten inom öppenvården. 
Överviktsmottagningen och ögonmottagningen är de enheter som drar ner tillgänglighetssiffran. Som en åtgärd har Överviktsmottagningen 
startat upp digitala grupp- och individ besök. Överviktsmottagningen är dessutom med i ett Innovationsprojekt där målet är att berörda 
patienter ska kunna använda sig av Stöd- och behandlingsmodulen i 1177. 

Inflödet av remisser till ögonmottagningen har ökat vilket innebär att behovet är större än tillgängliga resurser i nuläget. 
Kirurgi/urologimottagningen har brottats med lägre tillgänglighetssiffror där anledningen har varit att vi fått remisser från Kirurgmottagningen 
i Malmö, som är äldre än 90 dagar. Dialog med berörda parter har skett och rutin har satts för att undvika detta framöver. 

Vad gäller resterande nybesök över 90 dagar så är dessa inbokade i juni månad. 

Målet är att  öka tillgängligheten ytterligare för samtliga patientgrupper och ett verktyg i detta arbete är 1177 där basutbudet är 
implementerat på hela lasarettet i Landskrona. 

Genomförda återbesök ligger över måldatum på 75%. Konstateras kan att hjärtmottagningen fortsatt har utmaningar med att hålla måldatum 
för återbesöken. Lasarettet i Landskrona arbetar löpande med att öka antalet mottagningar för berörd patientgrupp.  

Inflödet av remisser fr o m mars månad tenderar nu åter att öka. Störst ökning ser vi inom områdena hjärta, allmän kirurgi och 
kvinnosjukvård.  

Vad gäller operationsverksamheten så har denna varit kraftigt reducerad dvs endast 2 operationssalar av 5 har varit öppna under årets första 
två månader. Från och med mars månad har operationsverksamheten successivt öppnats upp igen. Dock har full produktionskapacitet ej ännu 
uppfyllts p g a att personal fortsatt är utlånad till Sus. Trots detta har tillgängligheten ökat. Det utökade operationsuppdraget på 398 
operationer har haft en svag inledning under årets första fem månader. T o m maj månad har 68 operationer genomförts och fakturerats. 
Under förutsättning att Lasarettet i Landskorna kan starta upp med full kapacitet i september månad så behövs endast en justering av 
prognosen göras med 100 färre operationer. 

Disponibla vårdplatser 

Under februari och mars månad påverkades antalet disponibla vårdplatser av covid-19 vilket innebar att färre vårdplatser fanns tillgängliga. 
Med anledning av covid-19 fick dessutom en avdelning minska antalet vårdplatser under januari och februari månad och ställa om till 
internmedicinsk verksamhet dock måndag-söndag 24-7. Under april och maj månad har antalet disponibla vårdplatser åter igen ökat och 
antalet är nu  det samma som 2020 och samma period. 
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Region Skåne  

 

 

Produktion ÖV 

Mixpoängen har mellan 2020 och 2021 ökat med 4,4%, det samma gäller antalet ÖV-besök. Ökningen beror till största del på besök till 
vaccinationsmottagningen och personalprovtagningen covid-19 (digitala distanskontakter). Det ökade antalet remisser inom båda 
verksamhetsområdena bidrar också till ökat antal läkarbesök. Vaccinationsuppdraget avslutas vecka 26. Antalet besök till 
personalprovtagningen minskar i motsvarande omfattning som smittospridningen minskar vilket innebär att vi fr o m vecka 24 reducerar 
öppettiderna från måndag-fredag till måndag-onsdag-fredag. För att fortsatt kunna öka produktionen inom öppenvården krävs god tillgång 
till kirurgi- och urologi läkare som beställs från Sus. God framförhållning i schemaläggning, 100% bokningsgrad och fler ÖV-mottagningar är 
också viktiga förutsättningar inför höstens planering och produktion. 

Distanskontakter är vår framtid och vi arbetar särskilt mot ökad digitalisering av sjukvårdsverksamheten.  

 

Produktion SV 

Med tanke på att en avdelning ställde om till internmedicinsk verksamhet under jul och nyår och in på det nya året 2021 så påverkades antalet 
vårdtillfällen och vårddagar enligt uppdrag från Sus förvaltningsledning. Medelvårdtiden, vårdtillfällen och vårddagar har också ökat eftersom 
patientmixen har förskjutits till ökat antal internmedicinska patienter och minskat antal kirurgiska/urologiska patienter. Internmedicinska 
patienter har längre vårdtider, cirka 6 vårddagar, än kirurgiska patienter, cirka 1,5 vårddagar. 

 

Samordning av patienter 

Under årets första fem månader har antalet samordnade patienter minskat i förhållande till samma period 2020 (januari 12 (68), februari 67 
(39), mars 43 (10), april 9 (124), maj 16 (28), totalt 147 (269). Inom parantes avser 2020. Dialog och rutin har skapats för remisser från 
kirurgen i Malmö avseende ÖV. Fram tom september månad är beslutat att kostnaderna belastar Sus förvaltning centralt. Sista kvartalet 2021 
belastar Ystad, Trelleborg och Landskrona enskilt. Detta är en fråga som oroar och som kräver vidare dialog då det har stora ekonomiska 
konsekvenser för varje enskilt sjukhus.  

 

Attraktiv arbetsgivare Månadsuppföljning jan-april  
 
Anställningsvolymen är 3 anställda AOH färre än budgeterat. Antalet använda timmar är lägre inom samtliga huvudgrupper jämfört med 
samma period förra året utom inom huvudgrupp Sjuksköterska samt huvudgrupp Övrig personal. Den stora minskningen ser vi inom 
huvudgrupp Medicinska sekreterare (-16,21%) samt inom huvudgrupp Övrig Vård/Rehab/Social (-15,26%). 
 
Det ackumulerade värdet avseende inhyrning av bemanningspersonal har ökat något men ligger fortfarande på en låg nivå dvs på 0,4%. 
 
Sjukfrånvaron har procentuellt sett minskat med 0,81 procentenheter dvs från 7,25 % 2001-2004 till 6,44% 2101-2104. Ökningen avser kvinnor 
vars sjukfrånvaro minskade med 0,99 procentenheter medan sjukfrånvaron för män ökade med 0,32 procentenheter. 
 
Det finns en handlingsplan för minskad sjukfrånvaro med ett antal åtgärder för det kontinuerliga och systematiska arbetet med att sänka 
sjukfrånvaron. Den innefattar allt från preventiva åtgärder till samverkan med andra aktörer men också utbildning för chefer, medarbetare 
och fackliga företrädare. 
 

 

 

 

 

 

 

 



    6 (8) 

 

Region Skåne  

 

Ekonomi sammanfattning 

Årets första fem månader har präglat Sjukhusstyrelse Landskrona av den pågående Covid-19 pandemin. Ett antal olika uppdrag 
har lagts ut på lasarettet i Landskrona för 2021. Bl a annat hölls från 1 januari Kirurgavdelning 1, normalt öppen må-fre, öppen 
veckans alla dagar för medicinpatienter som är covid-fria. Detta för i första hand för att avlasta SUS sjukhus som har ställt om 
många medicinvårdplatser till covid-vårdplatser.  

Anestesi/Op-avdelningen tilldelades ett extra operationsuppdrag innvarande år, där 398 st utpekade operationer skulle utföras åt 
SUS. Därutöver har Lasarettet i Landskrona lånat ut ett antal medarbetare till SUS under våren i flera omgångar. Bland annat har 
flertal Anestesisjuksköterskor varit utlånde under våren. Dessutom har en av fem Anestesi-Op-läkare varit utlånad till SUS under 
perioden jan – maj. Detta har även påverkat Lasarettet i Landskronas möjligheter att uppnå sina produktionsmål vad gäller antalet 
utförda operationer. Det lilla sjukhuset är helt beroende av att ha hela sin personalstyrka på plats. Ett litet lasarett har små 
marginaler. Även enstaka medarbetares frånvaro ger stora konsekvenser.  

Därför har personalen inte kunnat bemanna alla operationssalarna. För att den alla salarna skall kunna öppnas behöver 
återstående utlånad personal komma tillbaka. Detta är i slutändan helt beroende av hur Covid-situationen utvecklas. Därför har 
antalet operationer jan – maj 2021 minskat med -22,8 procent jämfört med perioden jan – maj 2020. 

 

Patienterna som samordnas och där kostnaderna fördelats ut till resp sjukhusstyrelse är en ny kostnadspost i resultaträkningen 
som kommer att innebära ett 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 maj prognosticerad till -2,0 Mkr, då sjukhusen skall ansvara för utfallet under årets fjärde kvartal! 

I övrigt har såväl öppenvårdsbesöken, distanskontakterna, antalet utskrivningar och antalet vårddagar ökat under perioden jan – 
maj 2020 jämfört mot jan – maj 2021. Medelvårdtiden har ökat något, men det beror på att färre kirurgi- och urologipatienter 
vårdats till förmån för fler internmedicin patieter som har längre vårdtider. 

Enligt LIS Pasis-data har Sjukhusstyrelse landskrona ökat mixpängen med 9,5 procent mellan åren, men detta är en sanning med 
modifikation eftersom både personalprovtagningen och vaccinationer av sjukvårdsperonal ’boostat’ vårdproduktionstatistiken 
under 2021.   

Mixpoäng  
jan-maj 
2020 

Mixpoäng  
jan-maj 
2021 

Diff 
mixpoäng 

2 088 2 285 9,5% 

 

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 bokslutet 
för 2019. I fjol förbättrades dock underskottet med 14,2 Mkr till -11,0 Mkr. En resultatförbättring med 56,3%.  

Denna historiska obalans i de ekonomiska förutsättningarna för Sjukhusstyrelse Landskrona har tekniskt inneburit att 
personalbudgeten inte har budgeterats fullt ut varvid underskotten har gått att utläsa främst i kontoklass 4 i resultaträkningen. I det 
avseendet är 2021 inget undantag.  

I årsprognosen för 2021 förutsätts Sjuhusstyrelse Landskrona leverera maximalt 75% av det utökade operationsuppdraget av 398 
listade operationer vilket ger drygt +16 Mkr i intäkter utöver budget. Underskottet på kostnadssidan kommer att mötas av ökade 
personalkostnader (drygt -22 Mkr) enligt beskrivet här ovan. Årsprognosen sätts därmed till -7,1 Mkr för 2021.      
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Region Skåne  

 

Resultatutveckling i Mkr 

År 2020 gjorde Landskrona Sjukhusstyrelse det historisk bästa ekonomiska resultatet det senaste decenniet. Två faktorer gjorde 
utfallskuvan märklig i periodiseringen 2020. Dels den årliga sommarstängningen av en medicinsk vårdavdelning under 10 veckor, 
men även stängningen av Op-enheten samt Kirurgisk vårdavdelning 1 under 3 veckor i juli gjorde utfallskurvan för Landskrona 
lasarett säregen, men även dels Covid-19 pandemin där kostnader påfördes från Covid-19 pandemins början,  d v s från mars 
månad, och kompensationer erhölls som intäkter månader i efterhand. De sista större regleringen erhölls i december 2020 vilket 
också går att utläsa av grafen nedan.      

 

Som även går att utläsa av grafen ovan så var utfallet efter maj 2020 ett underskott om -14,5 Mkr att jämföra mot -11,0 efter maj 
2021. Detta föranleder att förvaltningen har stora förhoppningar att yterligare förbättra resultatet jämfört mot resulatet från i fjol trots 
att Anestesi-Op enheter inte kan fullgöra hela det extra operationsuppdraget.  

 

Bruttokostnadsutveckling 

Även nyckeltal som bruttokostandsutveckling bär effekter av Covid-19 pandemin då kostnaderna först bokförs på kostnadssidan av 
resultaträkningen för att månader i efterhand regleras med en intäkt på resultaträkningens intäktssida.     

 

Efter maj är bruttokostnadsutvecklingen något hög med +4,3 procents ökning mellan åren, men tas samma resultaträkning ut med 
justering för Covid-19- samt vaccinationskostnader blir nyckeltalet helt tillfredsställande med +2,4 procents ökning mellan 2020 och 
2021. 
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Region Skåne  

 

   

 

Lönekostnadsutveckling mellan 2020-2021 

Gör en likande analys av lönekostnadsutvecklingen, så ger denna en ökning mellan åren på +2,7 procent, vilket är i övre gräns;  

 

 

Justerat för Covid-19- samt vaccinationskostnader blir nyckeltalet helt tillfredsställande med +0,8 procents ökning mellan 2020 och 
2021. Då skall vi även ha i åtanke att Anestesi-Op enheten lånat ut delar av sin personal under perioden jan – maj 2021. 

 

 

Ekonomi i balans 

Sjukhusstyrelse Landskrona fortsätter arbetet i enlighet med den upprättade handlingsplanen för att få en ekonomi i balans. Det 
finns utpekade fokusområden som verksamheten håller under särskild uppsikt för att minska kostnaderna och effektivisera 
verksamheten. Det är av vikt för både tillgänglighet och ekonomin att Anestesi-/Op-enheten kommer igång och opererar med full 
kapacitet så snart som det är möjligt.   

 


