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Tillgänglighet och kvalitet 

Tillgänglighet  Vårdgaranti (väntande patienter inom 90 dagar)  

  

Grundkälla:Automatisk rapportering till SKR 
Region Skånes mål: andel väntande inom 90 dagar > 95% 

Tillgänglighet  Kömiljard 2022 

 

 

 

Kömiljardens prestationsmål: 
Andel väntande inom 60 dagar: >= 72 % eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 

Andel väntande över 180 dagar: < 5,0 % eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 
Andel genomförda återbesök: >= 85 % inklusive en toleranszon på 20 % som ännu inte är inräknad i tabellen ovan. 

 Region Skånes mål: 

 Andel väntande inom 60 dagar: >= 72 % (gäller både för väntande till första kontakt och väntande till op/åtgärd)  

 Andel genomförda återbesök: >= 85 % utan toleranszon 

Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till första kontakt 

 

Denna tabell återkommer i kommande Nprintrapporter. Ett arbete pågår med att byta ut datakällan för tabellen. 

Grundkälla:Manuell rapportering  till SKR 
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Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd 

Grundkälla:Manuell rapportering  till SKR  

Produktion besök utfall & budget Produktion distanskontakter utfall & budget 

  

Produktion vårdtillfällen utfall & budget Produktion vårddagar utfall & budget 
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Produktion operationer per specialitet utfall & budget 

 

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 
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Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

*Samtliga timmar fördelas ut i enlighet med dess organisatoriska tillhörighet. I 
Utdata filen förekommer det ibland blanka rader på befattningen, vilket ger 
upphov att dessa timmar inte kan matchas med sin huvudgruppstillhörighet. 
 

 

  

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 
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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 

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 2022-
05-31 på 81,7procent. Under motsvarande period 2021 låg tillgängligheten på 92,4 procent. Tillgänglighet gällande, 
andel besök inom 60 dagar ligger på 67,1 procent jämfört med motsvarande period 2021 då tillgängligheten låg på 
84,2 procent. 

Anledningen till lägre tillgänglighet beror på att vi numera även inkluderar logopedin i rapporteringen. Aktuell 
tillgänglighet för logopedin ligger på 35,7 procent vilket gör att lasarettets totala tillgänglighet blir väsentligt lägre. 
Lasarettet har för att komma till rätta med de långa väntetiderna inom logopedin anställt ännu en logoped på heltid 
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Region Skåne  

 

med start 2022-06-01. Två föreslagna projekt ligger för godkännande hos Produktionskontoret med målet att 
ytterligare öka tillgängligheten inom logopedienheten. 

Även kirurgimottagningen har en lägre tillgänglighet, 66,3 procent, jämförbar period 2021 var tillgängligheten för 
kirurgimottagningen 94,2 procent. Lasarettet i Landskrona har mycket liten möjlighet att påverka 
kirurgimottagningens tillgänglighet då schemaplanering och läkarresurser ägs av VO kirurgi Malmö. Antalet 
mottagningstider som tilldelas Lasarettet i Landskrona stämmer inte överens med inflödet av remisser från Malmö.  

De patienter som väntat i mer än 180 dagar ses främst inom logopedin som just nu har 123 patienter som väntat 
mer än 180 dagar. Kirurgimottagningen har 5 patienter som väntat mer än 180 dagar.  

Resterande mottagningar på Lasarettet i Landskrona ligger över Region Skånes mål dvs en tillgänglighet på över 95 
procent. Lungmottagningen, hjärtmottagningen, endokrinmottagningen, gynmottagningen och 
neurologimottagningen har en tillgänglighet på hela 100 procent. Hudmottagningen 99,1 procent och 
ögonmottagningen på 96,9 procent. Urologimottagningen hamnar precis utanför målet på 93 procent. 

Man arbetar löpande inom ÖV för att effektivisera flödet för att kunna ta fler patienter inom samma tidsram och att 
ligga långt fram i vår schemaplanering och inte ha några tomma mottagningstider. Man arbetar även löpande med 
aktiv kvalitetssäkring och med att implementera digitala lösningar på  mottagningar och avdelningar för att ge en 
bättre service och en ökad tillgänglighet för patienterna. Man kan bland annat se att användandet av 1177 är 
stigande och har under de första 5 månaderna ökat med 613 (10,4 procent) inkomna ärenden jämfört med samma 
period förra året vilket innebär totalt 6517 inkomma ärenden. 

Digitaliseringsprojektet inom överviktsenheten fortgår med målet att berörd patientgrupp ska kunna göra en del av 
sin behandling via Stöd- och behandlingsplattformen i 1177 vilket också skapar en förbättrad tillgänglighet. 

Genomförda återbesök inom måldatum ligger på 69,5 procent. Främst hjärtmottagningen har fortsatta 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 patienterna. Logopedin är en prioriterad del, hjärta, 
lunga och endokrinologi är andra prioriterade specialiteter. 

Tillgänglighet inom 90 dagar vad gäller operationsverksamheten ligger på 49,5 procent vid motsvarande period förra 
året låg tillgängligheten på 59,9 procent. Inom 60 dagar är tillgängligheten 38,3 procent. Detta trots att fler 
operationer har genomförts, 1305, 2022, jämfört med 983 motsvarande period 2021. Antalet väntande patienter till 
operation är just nu 1096 jämfört med förra året då antalet väntande till operation var 942. VO Planerade 
operationer har fått ett fortsatt utökat operationsuppdrag på 398 operationer för helåret 2022. 156 operationer har 
genomförts 2022-05-31. 

 

Disponibla vårdplatser 

Mellan år 2021 och 2022 har antalet överbeläggningar per hundra vårdplatser minskat från 1,1 till 0,2. 
Utlokaliserade patienter förekommer inte.  

VO Internmedicin har fortsatt utmaningar med att bemanna vårdavdelningarna med sjuksköterskor vilket inneburit 
en reduktion av vårdplatser på medicinavdelningarna vilket visar sig i minskade vårdtillfällen, inneliggande patienter 
och lägre mixpoäng.  

Produktion ÖV (Avser period januari – april i nprinten). 
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Mixpoängen i ÖV har mellan 2021 och 2022 ökat med 8,4 procent och det totala antalet ÖV-besök har ökat med 6,1 
procent (unika patienter 10,2 procent).  

Distanskontakter fortsätter att öka och har ökat med 6.8 procent. Om man ser framåt i tiden så kommer 
distanskontakterna att minska då man stängt ner covidprovtagningen och tillika telefonrådgivningen i mars månad i 
år.  

Digitala besök till överviktsmottagningen har ökat från 115 till 200 aktuell period. 

Som nämndes ovan så ökar användandet av 1177 fortsatt i snabb takt, vilket är positivt. Vi arbetar aktivt med att 
hitta nya möjligheter för att utveckla användandet av1177 på lasarettet i Landskrona där nytänkande samt god 
schemaplanering (för att få avsatt tid för att arbeta med 1177 likt telefontid, mottagningsbesök osv) är avgörande. 

För att fortsatt kunna öka produktionen inom öppenvården krävs god tillgång till kirurgiläkare som tillhandahålls 
från Sus. God framförhållning i schemaläggning, 100 procent 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. Lasarettet har även rekryterat en ny lungläkare som 
börjar sin anställning i augusti månad vilket är en del av tilläggsbudgetsatsningen. 

Produktion SV 

Mixpoängen för SV har minskat med -11,3 procent. Vårdtillfällena har minskat med -10,9 procent, även vårddagar 
har minskat med -15,4 procent, under de första 4 månaderna 2022. Med anledning av covid-19, som nämnts 
tidigare, så fick avdelning 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 fyra första månader saknats sjuksköterskor inom VO Internmedicin vilket inneburit färre 
tillgängliga vårdplatser. Medelvårdtiden är även något lägre – 8,8 procent. 

 

Samordning av patienter (Avser period januari – maj) 

Under aktuell period är antalet samordnade (hänvisade) patienter 214, samma period 2021 var antalet 147 dvs en 
ökning med 67 hänvisade patienter. Detta är en fråga som oroar och som kräver vidare dialog och handling då det 
har stora ekonomiska konsekvenser för varje samordnad patient.  

 

Attraktiv arbetsgivare  
 
Antalet anställda AOH är ca 25 fler än budgeterat. Den största ökningen beror på att lasarettet behövt ”dubbelanställa” 
medarbetare pga en väldigt hög sjukfrånvaro under hela det första kvartalet. Lasarettet har även lyckats rekrytera läkare, 
vårdpersonal på mottagningar samt personal till det regionala operationsteamet inom VO Internmedicin.  
 
Använda timmar har ökat något under perioden inom samtliga huvudgrupper, vilket hänför till ökning av anställda AOH. 
 
Målsättningen är att lasarettet i Landskrona ska vara helt oberoende av inhyrd personal. Det är framförallt lung- och ögonläkare 
som tvingats nyttja bemanningsföretag. Tabellen visar att inhyrning av bemanningspersonal fortfarande ligger på en relativt låg 
nivå dvs på strax under 1%. 
 
Sjukfrånvaron under perioden jan-april 2022 ökat med 1,35 procentenheter jämfört med samma period 2021 och ökningen 
avser både kvinnor och män. Under denna period var en stor del av lasarettets medarbetare hårt drabbat av covidrelaterade 
infektioner.   
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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 utbidlning för 
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt. 
 
 
 

Långsiktigt stark ekonomi 

Resultatutveckling med prognos 

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

Sjukhusstyrelse Landskrona uppvisar en avvikelse mot budget efter första kvartalet 2022 med -15,9 Mkr (avläsningsmetoden -
14,3 Mkr).  

Detta är en försämring jämfört mot samma period i fjol [-6,8 Mkr] (avläsningsmetoden -11,0 Mkr).  

Bruttokostnadsökningen efter maj 2022 visar en ökning med hela 10,2 procent vilket är en kraftig ökning jämfört mot 2021 
[4,8% 2021]. Görs en justering för samordningskostnaderna under årets första fem (5) månader sjunker bruttokostnadsöknings 
nyckeltalet till 7,2% vilket är avsevärt högre än vad regionbidraget räknades upp med i årets budget (+5,0 procent). 

    

 

 

Flera olika (resultat)rader i resultaträkningen ökar med en större procentsats än vad regionbidraget räknats upp mellan 2021 
och 2022. 

Lönekostnadsökningen mellan 2021 och 2022 är 7,4% [2,3% helår 2021]. Att utfallet 2021 var lågt berodde på att 
lönekostnaderna var lägre under våren 2021 då Landskrona hade medarbetare utlånade till SUS-sjukhus, men även en 
bidragande orsak till bruttokostnadsökningen 2022 är också att det Regionala Operationsteamets använda AOH har ökat från 
11,4 2021 till 16,8 2022. Det har resulterat i att lönekostnaderna har ökat från 5,0 Mkr 2021 till 7,7 Mkr 2022. Ökningen mellan 
åren är 52,8 procent. Även Vårdval hud har ökat Använda AOH från 5,5 2021 till 6,6. Kostanderna har ökat från 2,2 Mkr 2021 till 
2,9 Mkr 2022. Ökningen är 30,8%. 
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Skall jämförelser göras mellan åren bör dels det Regionala operationsteamet och dels vårdvalsenheterna Hud samt Ögon 
exkluderas eftersom dessa enheter har olika former av finansiering och har därmed också olika ekonomiska förutsättningar. 
Görs en sådan justering är ökningen av lönekostnaderna mellan jan – maj 2021 jämfört mot jan – maj 2022 4,8%. Största 
ökningen av sjukhusets s k kärnverksamhet mellan 2021 och 2022 svarar Internmedicin för med 6,5%. Det är främst 
vårdpersonal (ssk + usk) vid öppenvården (12,9%) samt läkarna som ökar mest (+8,6%).       

 

 

 

Ekonomi övrigt  

Flera poster i resultaträkningen visar inledningsvis under året ökningar och som  inte kan påverkas av sjukhuset. Bland annat 
kan nämnas att kostnaderna för förmånsläkemedel har ökat kraftigt under 2022. Efter maj är avvikelsen mot budget drygt -1,0 
Mkr. Tre läkemedel står för hela ökningen 2022 i Landskrona.  

  

Även kostnaderna för läkare från SUS-sjukhus ökar under 2022 liksom kostnaderna för tekniska hjälpmedel som bl a innefattar 
insulinpumpar CGM/FGM. Båda dessa konton ökar med drygt -1,0 Mkr mellan 2021 och 2022.   
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Regionala Operationsteamet (ROP) 

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 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 samordningspatienter (2022-05-31, 213 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 fastställdes i marsprognosen till -11,0 Mkr. Efter maj månad har -4,6 Mkr har bokförts på kontot - 51990 

Övrig köpt hälso-/sjukvård under årets första fem månader. Det motsvarar ungefär det estimerade underskottet och därför 

finns i nuläget ingen anledning att ändra helårsprognosen från marsuppföljningen. Dock skall man ha i åtanke att dessa 

kostnader kan ha både eftersläpning och variationer över året varvid helårsprognosen kan komma att revideras senare.   

 

Vårdval 

Vårdval Katarakt samt Vårdval Ögonmottagning Landskrona uppvisar efter maj 2022 ett överskott om +260 Tkr jämfört mot ett 
underskott om -547 Tkr efter maj 2021. Det är framförallt ökade vårdvalsintäkter 2022 (+11,7 procent), men även minskade 
kostnader som bidrar till det avsevärt förbättrade resultatet 2022 jämfört mot samma period i fjol.   

Vårdval Hud uppvisar efter maj 2022 ett överskott om +205 Tkr jämfört mot ett överskott om +267 Tkr efter maj 2021. 
Visserligen ökar vårdvalsintäkterna innevarande år med 23,3 procent jämfört med i fjol, men även kostnaderna har ökat 
eftersom anpassningar har gjorts av Hudmottagningens lokaler under våren 2022 samt anskaffningar av nya möbler i väntrum 
och i mottagningslokaler. Dessa bokförda kostnader 2022 är att betrakta som en engångskostnad.  

Vårdvalenheterna Hud samt Ögon mottagning samt katarakt prognostiserar efter maj ett överskott om +500 Tkr för 2022. 
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Handlingsplaner för en ekonomi i balans 

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 och förankrade i sjukhusstyrelsens ledningsgrupp. 
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).       

 

Helårsprognos 2022 

Helårsprognosen för Sjukhusstyrelse Landskrona estimeras bli ett underskott om -18,8 Mkr. Kostnadsansvar för samordning 
utgör -11,0 Mkr av överskridandet. Det innebär att prognosen (exklusive samordning) förväntas bli ett underskott -7,8 Mkr, 
vilket är en mindre resultatförsämring mot 2021-års resultat (-7,4 Mkr). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


