
Månadsuppföljning jan-okt 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 >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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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 avseende besök inom 90 dagar för VO Internmedicin och VO Planerade operationer har under året ökat och 
ligger per 202110  på 96,3% vilket är en ökning jämfört med samma period 202010 (91,2%). Detta innebär att Lasarettet i 
Landskrona  uppflyller tillgänglighetsmålet för besök inom 90 dagar till trots för ett ökat inflöde av remisser och egen 
vårdbegäran med 1164 (12,9%). Högst inflöde ses inom allmän kirurgi (460), hjärtsjukvård (231), ögonsjukvård (200) och 
hudsjukvård (174).Åtgärder som har genomförts är bl a ökat antal mottagningar inom ÖV samt effektivisering av flöde för att 
kunna ta fler patienter inom samma tidsram.. En annan anledningen till den goda tillgängligheten beror på att rutiner och aktiv 
kvalitetssäkring  utvecklats och implementerats för hur man arbetar med tillgänglighet.  

Kirurgi/urologimottagningen har brottats med något lägre tillgänglighetssiffror och  anledningen har varit att 
kirurgimottagningen  fått remisser från Kirurgmottagningen i Malmö, som varit äldre än 90 dagar. Dialog med berörda parter 
har skett och rutin har satts vilket nu visar resultat i rätt remisser och dessutom ett ökat inflöde av remisser. 

Målet är att bibehålla den goda tillgängligheten för samtliga patientgrupper och ett verktyg i detta arbete är e-tjänsten 1177 
där basutbudet är implementerat på hela lasarettet i Landskrona. Likaså har  webbtidbokning startat upp inom en del  
verksamheter med målet att fler och fler ska använda sig av denna möjlighet. Antalet webbtidbokningar 2020 var 
361bokningar, för 2021 är siffran  1379 bokningar.Ökningen av antalet ärende via 1177är 51,70%, 2020, 3896 ärende, 2021 
7528 ärende. Ett projekt har också startat under året inom överviktsenheten där målet att berörd patintgrupp ska kunna göra 
en del av sin behandling via  Stöd- och behandlingsplattformen 1177. Lasarettet i Landskrona fortsätter intensivt att hitta 
möjligheter via e-tjänsten 1177 för att kunna effektivisera det dagliga arbetet.  

Genomförda återbesök ligger över måldatum på 72,7%. Konstateras kan att hjärtmottagningen fortsatt har utmaningar med att 
hålla måldatum för återbesöken. Lasarettet i Landskrona har ökat antalet mottagningar för berörd patientgrupp.  

Tillgängligheten vad gäller operationsverksamheten har minskat med 16,6% jämförbar period 202010-202110. Den avgörande 
anledningen till reduktionen beror på att man under månaderna januari till augusti endast haft 2-3 operationssalar igång mot 
ordinarie 5 salar.  Från och med slutet av augusti månad är operationsverksamheten fullt igång med 5 operationssalar och det 
syns tydligt i en ökad tillgänglighet. Med anledning av detta är produktionskapacitet ej ännu uppfylld. Det utökade 
operationsuppdraget på 398 operationer har haft en svag inledning under årets första fem månader, vi ser även här ett 
trendbrott dock är det osäkert i dagsläget om målet nås. Värt att nämnas är att ögonverksamheten under året startat ett 
samarbete med externa aktörer avseende kataraktoperationer i narkos, dock i liten skala. Förhoppningen är att detta samarbete 
kan uvecklas vidare då det finns ett stort behov av dessa operationer. Den stora utmaningen är att få narkostider.  
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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,måndag-söndag 24-7. Avd 1 har haft sommarstängt under fem veckor 
2021, 2020 var sommarstängningen lägre och omfattade endast 3 veckor. Avd 2,3,4 har haft sommarstängt under åtta veckor, 
samma antal veckor som 2020. Avd 3 har dessutom haft utmaningar med att bemanna avdelningen under ett antal månader 
2021. Under 2021 har vi haft färre disponibla vårdplatser (66,3, jämfört med 2020 70,5). Dock har dessa vårdplatser haft en 
högre beläggning 2021 (53,7 jämfört med 2020 51,1) dvs beläggningsgraden per vårdplats har varit högre 2021.  

Produktion ÖV 

Mixpoängen i ÖV har mellan 2020 och 2021 ökat med 8,1%, det samma gäller antalet ÖV-besök 26,1% och unika patienter 
20,5%. 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. Antalet 
besök till personalprovtagningen har reducerats något med tanke på att fler medborgare blivit vaccinerade. En ökning av BESA 
besök kan utläsas inom både vårdval hud, 13,1 procent, och ögon med 10 procent. 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 den fortsatta planeringen och produktionen. 

Ökat användande av e-tjänster och dess funktioner kommer fortsatt att utvecklas och ses som en framtida möjlighet för 
regionens medborgare som ett alternativ till bl a fysiska kontakter. 

Produktion SV 

Mixpoängen för SV har ökat med 5,3 procent. Vårdtillfälle och vårddagar ökade under första kvartalet 2021 då en förskjutning 
gjordes från kirurgi/urologi till internmedicin. Vilket innebar att antalet internmedicinska patienter ökade och antalet 
kirurgiska/urologiska patienter minskade. Internmedicinska patienter har längre vårdtider, cirka 6 vårddagar, än kirurgiska 
patienter, cirka 1,5 vårddagar.  

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser 

Under aktuell period har inga utlokaliseringa skett. Antalet överbeläggningar har haft två mindre toppar (mars, juli) under 2021.  

Samordning av patienter 

Under aktuell period har antalet samordnade (hänvisade) patienter ökat (2021, 366, 2020, 355).Dialog och rutin har skapats för 
remisser från kirurgen i Malmö avseende ÖV. Fram tom september månad är beslutat att kostnaderna för samordnade 
patienter belastar Sus förvaltning centralt. Sista kvartalet 2021 belastas 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-sep 2021 
 
Anställningsvolymen är 5 anställda AOH fler än budgeterat. Anställda AOH kan dock vara missvisande eftersom om t ex en 
medarbetare är föräldraledig och man har tagit in en vikarie så visar systemet att man har två Anställda AOH. Om man istället 
tittar på Använda AOH (medarbetare i arbete) så har antalet dock minskat med 4,7. Anledningen till att antalet Använda AOH 
har minskat beror på till stor del på sjuksköterskebrist. 
 
Antalet använda timmar är lägre inom samtliga huvudgrupper jämfört med samma period förra året utom inom huvudgrupp 
Sjuksköterska samt huvudgrupp Lednings/Administration. Den stora minskningen ser vi inom huvudgrupp Övrig 
Vård/Rehab/Social inom huvudgrupp Läkare, samt inom huvudgrupp Medicinska sekreterare. Det är timlön, fylln/övertid samt 
arb jour/beredskap som ökat. 
 
Nedanstående tabell visar Anställda och Använda timmar jan-sep 2021, jan-sep 2020 och jan-sep 2019. 
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I stort sett alla parametrar har minskat 2021 i jämförelse med pandemiåret 2020 förutom Tjänstledighet med lön, timlön och 
fyll/övertid. Anställda och Använda timmar har minskat 2021 i jämförelse med 2020. När det gäller jämförelse mellan åren 2020 
och 2019 ser vi omvänt att alla parametrar förutom fyll/övertid, har ökat. 
 
Svårt att dra några generella slutsatser pga pandemin 2020. 
 
Målsättningen är att lasarettet i Landskrona ska vara helt oberoende av inhyrd personal. Det är framförallt 
vårdvalsverksamheten Ögon som till viss del tvingats nyttja bemanningsföretag pga svårighet att rekrytera ögonläkare. Tabellen 
visar att det ackumulerade värdet avseende inhyrning av bemanningspersonal har ökat men ligger fortfarande på en relativt låg 
nivå dvs på 0,7%. 
 
Generellt sett har bemanningen påverkats av pandemin. Ombemanning, upplärning, introduktion och minskat semesteruttag 
har såklart påverkat medarbetarna. Några av medarbetarna inom VO Planerade operationer har också tillfälligt förflyttats till 
SUS Malmö/Lund och medarbetare har fått ställas om till att jobba på annan enhet inom verksamhetsområdet med bemanning 
dygnet runt.  
Risk- och konsekvensanalyser har gjorts på hela lasarettet avseende återhämtning och balansering. Dessa följs upp 
kontinuerligt. Respektive chef har löpande dialog med medarbetarna kring övertid och semesteruttag, har medarbetarsamtal 
och stöd via företagshälsovården finns vid behov. Samtliga medarbetare som har önskat och velat har fått 4 veckors semester i 
somras. Andelen semesteruttag bör så långt som möjligt ökas och tas ut innan årsskiftet. 
 

 
 
 
Målet att sjukfrånvaron ska minska har uppnåtts och procentuellt sett har den minskat med 0,76 procentenheter dvs från 6,34 
% 2001-2009 till 5,58% 2101-2109, vilket fördelat per kön, visar att kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 1,14 
procentenheter medan sjukfrånvaron för män har ökat med 1,39 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. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt. 
 

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Budgetavvikelsen efter oktober 2021 uppvisar ett underskott om -4,3 Mkr jämfört med -13,3 Mkr för samma period 2020 
(Bokslut 2020 -11,0 Mkr).  

En jämförelse mellan jan-okt 2020 och jan-okt 2021 visar att intäkterna totalt ökat med 8,6 procent och kostnaderna totalt ökat 
med 5,0 procent mellan åren. 

 

2021 2020 Diff timmarDiff. % 2020 2019 Diff timmar Diff. %

jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep

Anst timmar 511 130,0 524 705,5 -13 575,5 -2,59% 524 705,5 466 963,0 57 742,50 12,37%

Sjukledighet -29 545,3 -34 364,3 4819,0 -14,02% -34 364,3 -28 083,7 -6 280,60 22,36%

Tjl med lön -4 621,3 -2 940,6 -1 680,7 57,20% -2 940,6 -4 785,1 1 844,50 38,55%

Tjl u lön -60 318,8 -60 353,2 34,3 -0,06% -60 353,2 -58 730,7 -1 622,50 2,76%

Kompledighet -5 434,9 -5 584,9 150,0 -2,69% -5 584,9 -4 748,3 -836,6 17,62%

Semesterled -56 941,3 -57 080,1 138,8 -0,24% -57 080,1 -52 679,3 -4 400,80 8,35%

Timlön 18 368,2 17 709,9 658,3 3,72% 17 709,9 12 970,8 4 739,10 36,54%

Fyll/övertid 7 183,2 4 418,3 2 764,9 62,58% 4 418,3 5 247,7 -829,4 -15,81%

Arb jour/bered 4 866,9 4 947,6 -80,7 -1,63% 4 947,6 4 532,4 415,2 9,16%

Anv timmar 384 686,7 391 458,2 -6 771,5 -1,73% 391 458,2 340 686,7 50 771,5 14,90%
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INTÄKTER  

Att intäkterna ökat mellan åren beror på att Sjukhusstyrelse Landskrona tilldelats ett extra operationsuppdrag 2021 att operera 
398 specifika operationer åt SUS-sjukhus. 50 procent av detta uppdrag erhålls från SUS-sjukhus (+11,3 Mkr) och 50 procent av 
finansieringen erhålls av HSN (+11,3 Mkr) vid 100 procent utfört operationsuppdrag.  

Dessvärre har färre operationer utförts på Anestesi-Op-avdelningen i Landskrona 2021 p g a pandemin. Därför har också 
prognosen för det extra operationsuppdraget skrivits ned med 25 procent för innevarande år. Under fjärde kvartalet är planerat 
att alla 5 operationssalar används jämfört mot 2-3 operationssalar som användes t o m augusti månad.        

 

KOSTNADER 

Lönekostnadsutvecklingen mellan 2020 och 2021 är ojusterat 3,5 procent. Justeras det för kostnader relaterade till FriC-koderna 
COR1 [=Covid19-merkostander] samt COR2 [=Vaccinations-merkostnader], så ökar kostnaderna endast med måttliga 4,0 
procent mellan åren och lönekostnaderna ökar med låga 1,9 procent mellan 2020 och 2021. Deta beror främst på  reduktion av 
4,7 AOH använda resurser.  

Kostnadsutvecklingen procentuellt kunde varit ännu lägre om inte mp3-kostnader såsom Digitalisering IT- och MT samt 
Regionservice ökat kraftigt i både belopp och procentuellt mellan åren. Kostnaderna för Regionservice har ökat med 12,6 
procent och kostnaderna för Digitalisering It- och MT 25,8% mellan 2020 och 2021. 

En större avvikelse i det ekonomiska utfallet mot budget går att härleda till lönekostnader och sociala avgifter. Detta beror helt 
och hållet på den tekniska obalansen i Sjukhusstyrelse Landskronas budget 2021 som återfinns i detta intervall i 
resultaträkningen.  

Under 2021 har Landskrona arbetat med handlingsplaner och som har reviderats varje kvartal. Handlingsplanerna har givit 
ekonomisk effekt genom att öka intäkterna samt att minska kostnaderna.  

Följande åtgärder återfinns i handlingsplanen samt den förväntade spareffekten vid bokslutet 2021: 

+12,0 Mkr – Utökat Operationsuppdrag. Förväntad effekt i bokslutet 2021: +11,0 Mkr  

+1,6 Mkr – Effektivisera Vårdval Ögon Landskrona. Förväntad effekt i bokslutet 2021: +2,1 Mkr  

+1,0 Mkr – Ej tillsätta tjänster vid pensionsavgångar (2 usk + 1 öl). Förvänatd effekt i bokslutet 2021: +0,9 Mkr 

Utökat operationsuppdrag – Lasarettet i Landskrona utför operationer åt SUS-sjukhus och fakturerar enligt överenskommelse. 
Då det prioriterade operationerna inte gjorts i önskvärd omfattning för avsedd period så ser vi det som en stor utmaning att nå 
målet.  

Effektivisera vårdval Ögon Landskrona - Ögonverksamheten har visat underskott under de två senaste åren. 2019 blev 
resultatet ett underkott 1,7 Mkr och 2020 blev resultatet ett underskott om 2,1 Mkr. Därför uppdrogs enhetschefen för 
ögonverksamheten att upprätta en handlingsplan för att öka effektiviteteten inom ögonverksamheten i Landskrona för att 
minska underskottet 2021 till högst 0,5 Mkr. Vårdval ögon i Landskrona uppvisar efter oktober ett positivt utfall om 127 Tkr för 
perioden januari till oktober månad, vilket ger en god förhoppning om minst ett nollresultat 2021. Om detta skulle uppnås är 
det en förbättring mot i fjol med 2,1 Mkr. Ett utredningsarbete avseende ersättning för ortoptistbesök har pågått under en 
längre period. Vi inväntar svar på denna utredning. 

Ej tillsatta tjänster vid pensionsavgångar - En pensionsavgång på läkarsidan inom verksamhetsområde planerade operationer 
har ej återbesatts (reduktion). Detsamma gäller två undersköterskor som pensionerats under året. En positiv delårseffekt på 
samtliga 3 tjänster.  
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Vad gäller personalkostanderna kan nämnas att antalet använda AOH har minskat från 263,4 använda AOH efter jan-sep 2020 
till 258,7 använda AOH efter jan-sep 2021. Minskningen är 4,7 AOH använda mellan åren. Dock har övertidskostnaderna och 
OB-ersättningarna ökat vilket har raderat ut kostandsminskningen. 

 

Vårdval Ögon samt vårdval Hud 

Vårdval Ögon ökar mixpoängen med 13,1 procents under perioden jan-okt 2021 jämfört mot jan-okt 2020. Vårdval Hud ökar 
mixpoängen med 10,0 procent under samma period. Detta gör att båda vårdvalen visar på överskott i resultatet efter oktober 
månad.  Vi emoteser positivt bifall av utredningen kring ortoptistbesöken och dess ersättning. 

 

Regionalt Operationsteam 

Det Regionala Operationsteamet har erhållit en finansiering om 9,5 Mkr för 2021. Kostnaderna prognostiseras att överskrida 
budgeten med 3,0 Mkr till 12,5 Mkr. 98% av kostnaderna för det Regionala Operationsteamet är lönekostnader. Differans 
mellan budget och utfall faktureras HSN vid bokslutet. 

 

Negativa ekonomiska utfallsposter som Landskrona vill lyfta fram är:   

Tilläggsbudgeten som erhållits i september 2021 för Covid-19 merkostnader blev en förlustaffär för Sjukhusstyrelse Landskrona 
med knappt 2,5 Mkr.  

Stick-intäkten om 150 kr per vaccinerad medarbetare har även det gjort att vaccinationsuppdraget gått med ett underskott i år 
om drygt 0,5 Mkr.   

P g a ovanstående omständigheter skrivs helårsprognosen ned från ett underskott om 8 Mkr till ett underskott om 10 Mkr. 

Eftersom ett nollresultat inte kommer att uppnås 2021, så bör ny ekonomisk handlingsplan tas fram för verksamhetsåret 2022.  

 

 

 

 

 

 


