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Tillgänglighet och 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  

 

Produktion besök utfall & budget Produktion distanskontakter utfall & budget 

  

Produktion vårdtillfällen utfall & budget Produktion vårddagar utfall & budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion operationer per specialitet utfall & budget 
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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, professionell verksamhet 

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 kvalitet 

Tillgängligheten avseende besök inom 90 dagar för VO Internmedicin och VO Planerade operationer ligger per 220331 på 90,6% vilket är en ökning jämfört 
med samma period 210331 (88,5%). Detta innebär att Lasarettet i Landskrona  inte riktigt uppfyller tillgänglighetsmålet på 95%. De specialiteter som ej håller 

tillgänglighetsmålet är, allmän kirurgi, 75%, urologi, 86,6% och Ögonsjukvård, 90,3%. Övriga specialiteter ligger på en tillgänglighet över 95%. Inflödet av 

remisser och egen vårdbegäran ökar fortsatt, 2,3% (69 stycken) och  högst inflöde ses inom hjärta (41 st) och urologi (85 st). Inom kvinnosjukvård ses en 
reduktion med -116 remisser och även inom allmän Kirurgi, -70 remisser. Åtgärder som kommer att genomförs är bl a att Kvinnosjukvården nu kontaktat Malmö 

för att hjälpa till med deras höga inflöde av remisser. Generellt sätt på sjukhuset har  man ökat antalet mottagningar inom ÖV samt effektiviserat  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. Tyvärr är det svårt att påverka tillgängligheten och produktion kopplat till kirurgi och urologi då man inte styr över läkarresurser som kommer 

från SUS.  

Målet är att bibehålla och öka 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. Ytterligare satsning kommer att göras under 2022 för att utveckla möjligheten till digitala möten mellan patienter 
och vårdgivare. Antalet ärende via 1177 har fortsatt ökat under årets första tre månader med 15,6% (+644 inkomna ärende). Digitaliseringsprojektet inom 

överviktsenheten fortgår med målet att berörd patintgrupp ska kunna göra en del av sin behandling via  Stöd- och behandlingsplattformen i 1177.  

Genomförda återbesök ligger över måldatum på 70,2%. Konstateras kan att hjärtmottagningen fortsatt har utmaningar med att hålla måldatum för återbesöken. 

Tillgänglighetsmedel om 9,6 MKR har tillförts lasarettet i Landskrona vilket öppnar möjligheten att hitta nya lösningar för att möta våra patienter. Logopedin är 

en prioriterad del, hjärta och endokrinologi är två andra prioriterade specialiteter.   

Tillgängligheten vad gäller operationsverksamheten har minskat med -1,1% med jämförbar period 210101-210331 och ligger nu på 48,8%. Trots detta har 

antalet genomförda operationer ökat från 1046 st, 2021, till 1356 st, 2022.  Antalet väntande patienter till operation har ökat avsevärt och i dagsläget är antalet 

väntande till operation 1 183 mot 941, 2021. VO Planerade operationer har fått ett fortsatt utökat operationsuppdrag på 398 operationer för helåret 2022, per 

den 31/3 är 31 operationer utförda.  Operationer som utförs av lasarettet i Landskrona men som registreras på SUS i Malmö är XXXXX 

Disponibla vårdplatser 

Med anledning av covid-19 så fick avd 1 ställa om till internmedicinsk avdelning under perioden januari-mars månad 2021 vilket innebar en ökning av 

disponibla vårdplatser jämfört med samma period i år. VO Internmedicin har också fortsatt utmaningar med att bemanna vårdavdelningarna med sjuksköterskor 

vilket också inneburit en reduktion av vårdplatser för angiven period. Under mars månad kan dock ses en mindre ökning.   

Produktion ÖV 

Mixpoängen i ÖV  har mellan 2021 och 2022 ökat med 28,6% och det totala antalet ÖV-besök har ökat med 30,8% (unika patienter 45,3%). Det är främst BESA-
besöken på vaccinations,- hud- och ögonmottagningen som står för ökningen. Vaccinationsmottagningen avvecklades i början av mars månad.  Även 

distanskontakter har också ökat med 45,5% och personalprovtagningen står för den största delen av denna ökning. Personalprovtagningen covid-19 har nu gått 

över i ett nytt upplägg i Region skåne och registreras fr o m april månad ej längre på lasarettet i Landskrona. Digitala besök till överviktsmottagningen fortsätter 
att öka, tredubbelt. Läkarnas distanskontakter har även dessa ökat med 40,5%, avser främst telefonkontakter. 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. Nyrekrytering av läkare på hudmottagningen har skett med tanke 

på det höga inflödet av remisser och besök. Även dialog pågår kring nyrekrytering av läkare inom VO Internmedicin.  

Ökat användande av e-tjänster via 1177 är positivt, dock krävs framöver ett nytänkande och annan schemaplanering.  
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Produktion SV 

Mixpoängen för SV har minskat med -21,2 procent. Vårdtillfällena har minskat med -18,2%, även  vårddagar har minskat med -20,9% (5100 vdgr 2021, 4177 

vdgr 2022) under de första tre månaderna 2022.Med anledning av covid-19, som nämnts tidigare,  så fick avd 1 ställa om till internmedicinsk avdelning under 
perioden januari-mars månad 2021 vilket innebar en ökning av disponibla vårdplatser jämfört med samma period i år. En annan anledning till minskningen är 

att det under årets tre första månader saknats sjuksköterskor inom VO Internmedicin vilket inneburit färre tillgängliga vårdplatser. Medelvårdtiden är något 

lägre – 3,8%.  

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser 

Under aktuell period har inga utlokaliseringa skett. Inga överbeläggningar.  

Samordning av patienter 

Under aktull period är antalet samordnade (hänvisade) patienter 165, samma period 2021 var det 120 dvs en ökning med 45 hänvisade patienter. Detta är en 

fråga som oroar och som kräver vidare dialog kommer att ske  då det har stora ekonomiska konsekvenser för varje enskilt hänvisat besök. 

Väntande till besök över 180 dagar 

Avseende besök finns 8 väntande över 180 dagar, ögon 2, kirurgi 3, urologi 3. 

Väntande över 180 dagar till operation är 425. 386 är inom kirurgi, 37 inom urologi, 2 inom ögon.  
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Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Anställningsvolym 

Antalet anställda AOH ökade rejält under årets första två månader, vilket till stor del kan förklaras av det kraftiga utbrott av covid-19 som personalen på op-

enheten drabbades av. Detta fick till följd att vi fick ta in mycket vikarier/extra personal för att täcka frånvaron. 

Använda timmar 

Antalet använda timmar är lägre i huvudgrupperna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor dvs i de yrkeskategorier som arbetar patientnära. 

Inhyrd bemanning 

Målsättningen är att lasarettet i Landskrona ska vara helt oberoende av inhyrd personal. Vårdval Ögon har dock till viss del tvingats använda inhyrd personal 

men ett lyckat rekryteringsarbete har lett till att verksamheten troligtvis innan sommaren kommer att ha en ögonläkare på plats. Den ackumulerade kvoten av 

inhyrd personal är 1,1% av total personalkostnad. 

Sjukfrånvaro 

Lasarettet har under februari månad drabbats av ett kraftigt utbrott av covid-19 bland personalen, framförallt inom VO Planerade operationer, vilket innebär att 

sjukfrånvaron har ökat med 1,73 procentenheter jämfört med samma period förra året. Det finns en handlingsplan för minskad sjukfrånvaro med ett antal 

åtgärder för det kontinuerliga och systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt. 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatutveckling med prognos 

Budgetavvikelse efter mars månad 2022 [värden inom hakparanteser avser utfall 2021]  

Sjukhusstyrelse Landskrona uppvisar en avvikelse mot budget efter första kvartalet 2022 med -6,4 Mkr (avläsningsmetoden -5,0 MKR). Detta är en förbättring 
jämfört mot samma period i fjol [-6,9 Mkr] (avläsningsmetoden -8,2 MKR). Bruttokostnadsökningen efter mars visar en ökning med hela 8,0 procent vilket är en 

kraftig ökning jämfört mot 2021 [4,8% 2021]. Görs en justering för samordningspatienterna under första kvartalet 2022 så sjunker nyckeltalet till 5,3%. 

Lönekostnads- ökningen mellan 2021 och 2022 är 5,1% [2,3% 2021]. Detta beror på att lönekostnaderna var lägre under våren 2021 då Landskrona hade 

medarbetare utlånade till SUS-sjukhus.   

En högst bidragande orsak till bruttokostnadsökningen 2022 är också att det Regionala Operationsteamets lönekostnader har ökat från 2,8 Mkr 2021 till 4,4 Mkr 

2022. Ökningen mellan åren är hela 56 procent (ökning med 4,2 AOH mellan åren). Budgeten 2022 för det Regionala Operationsteamet är 9,5 Mkr och 

prognosen är 17,0 Mkr för 2022. Det innebär stora avvikelser mot budget på såväl intäkts- (+7,5 Mkr) som kostnadssidan (-7,5 Mkr) i resultaträkningen även om 

resultatpåverkan är noll för Sjukhusstyrelse Landskrona.  

Två områden kommer med stor sannolikhet att få stort ekonomiskt genomslag för Sjukhusstyrelse Landskronas resultat 2022. Det är dels intäkter för utökat 

operationsuppdrag samt dels kostnader för patienter som samordnas (2022-03-31, 165 st). 

Utökat Operationsuppdrag  

Det utökade operationsuppdraget är liksom i fjol 398 operationer som utförs åt SUS sjukhus. Genomförs uppdraget till fullo så kan Landskrona lasarett erhålla 

upp till 23,2 Mkr (11,6 Mkr från HSN samt 11,6 Mkr från SUS) i extra intäkter. Liksom 2021 så har antalet operationer under första kvartalet 2022 varit färre 
jämfört med åren innan Covidpandemin dvs 2020/2021. Dock är målsättningen/prognosen att komma upp i en måluppfyllnadsgrad om 85 procent för 2022. 

Prognosen för 2022 är ökade intäkter med +15 Mkr för det utökade operationsuppdraget. 

Samordningsansvar 

Kostnader för samordning har påförts Landskrona fr o m januari månad. Prognosen som kommunicerats med SUS förvaltningsledning har i årets första prognos 

fastställts till -11,0 Mkr. Då bokföringen utvisar att kostnader om -2,7 Mkr bokförts under årets första tre månader kan helårsprognosen vara rimlig vid en 
bedömning mot utfallet. Dock skall man ha i åtanke att dessa kostnader kan ha både eftersläpning och variationer över året varvid helårsprognosen är högst 

osäker och kan komma att revideras under året.   

Arbete med handlingsplaner för en ekonomi i balans (19,5 Mkr) har fortsatt in på 2022. Detta gäller också handlingsplaner för tilläggsbudget (9,6 Mkr) för ökad 

tillgänglighet. Åtgärderna är diskuterade i sjukhusstyrelsens ledning och skall formaliseras under årets första hälft. Vad gäller åtgärderna för en ekonomi i 
balans är det utökade operationsuppdraget mot SUS det som ger största ekonomiska effekten (15 Mkr). Därutöver skall åtgärder genomföras för att minska 

kostnaderna med drygt 4,5 Mkr, vilket motsvarar knappt 1,5 procent av budgeterad omsättning 2022. Här finns åtgärder som att minska övertidskostnader till 

nivån innan Covid-19-pandemin (2,5 Mkr), ökad effektivitet inom vårdval hud (0,5 Mkr), minska kostnader för skyddsmateriel som ökat kraftigt under 

pandemiåren 2020/21 (1,0 Mkr) samt att minska nyttjandet av externa hyrläkare (0,5 Mkr).       

Vårdval 

Vårdval Katarakt samt Vårdval Ögonmottagning Landskrona uppvisar efter första kvartalet 2021 ett överskott om +142 Tkr. Jämfört mot 2021 är det främst 

ökade intäkter p g a ökad produktion (som bidrar till det förbättrade resultatet 2022 jämför mot i fjol [-324 Tkr]. Ökningen av Mixpoäng mellan åren är +6,8%. 

Vårdval Hud uppvisar efter första kvartalet 2021 ett mindre underskott om -153 Tkr. Jämfört mot 2021 har intäkterna ökat p g a ökad produktion, men 

kostnaderna har också ökat eftersom enhetens lokaler under första kvartalet 2022 byggts om och det har anskaffats nya möbler i väntrum samt på expeditioner 

och mottagningslokaler. 2021 var resultatet +67 Tkr efter första kvartalet. 
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Helårsprognosen för Sjukhusstyrelse Landskrona bedöms bli -16,0 Mkr. Varav kostnadsansvar samordning är prognostiserad till -11,0 Mkr. Det innebär att 

prognosen (exklusive samordning) är -5,0 Mkr, vilket är en resultatförbättring om 2,4 Mkr än utfallet 2021 [-7,4 Mkr].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


