
Månadsuppföljning jan-okt 2022 
3164 Sjukhusstyrelse Landskrona 

 
 

 

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 

 

 

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 
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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 till första kontakt inom 90 dagar, VO Internmedicin, var 2022-10-31 84 procent. Tillgängligheten 
inom 60 dagar var 76,2 procent vilket innebär att målet nåtts. I oktober månad förra året låg tillgängligheten inom 
90 dagar till första kontakt på 94,3 procent. De MVO som har flest patienter som väntat över 90 och 60 dagar finner 
man inom logopedi och kirurgisk vård. Logopedin (MVO öron-, näs- hals) är ett MVO som tidigare inte rapporterats 
till SKR och därför ser vi i år en försmärad tillgänglighet för VO Internmedicin. Det 1:e juni i år anställdes ytterligare 
en logoped på lasarettet i Landskrona. Det kommer även att göras en kvalitetsgranskning av logopedimottagnings 
väntelista. Detta som åtgärder för att korta väntetiderna till mottagningen. Två föreslagna projekt ligger också för 
godkännande hos Produktionskontoret med målet att ytterligare öka tillgängligheten inom logopedienheten. Även 
kirurgisk vård ligger under målen avseende tillgänglighet inom 60 och 90 dagar. Lasarettet i Landskrona har mycket 
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liten möjlighet att påverka kirurgimottagningens tillgänglighet då schemaplanering och läkarresurser ägs av VO 
kirurgi Malmö. Antalet mottagningstider som tilldelats lasarettet i Landskrona stämmer inte överens med inflödet 
av remisser dvs högre inflöde av remisser än mottagningstider till trots för att antalet remisser till MVO kirurgisk 
vård minskat (-103 stycken). Ytterligare en anledning till låg tillgänglighet för MVO kirurgisk vård är att man fått 
remisser från Malmö som är upp till sex månader gamla. Inflödet totalt sett av remisser har ökat med 220 remisser, 
det största antalet inom MVO hud (+275) samt MVO urologi (+161). MVO ögonsjukvård har -272 färre remisser in i 
förhållande till jämförbar period 2021. 

Resterande verksamheter når upp till satta mål (se tabell nedan). Se Region Skånes och kömiljardens prestationsmål 
i tabellerna ovan.  

(Öron-, näs och halssjukdom avser logopedi) 

Lasarettet arbetar löpande inom öppenvården för att effektivisera flödet för att kunna ta fler patienter inom samma 
tidsram och att ligga långt fram i schemaplaneringen samt 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. 

Genomförda återbesök inom måldatum ligger på 72,6 procent vilket innebär att målet inte uppnåtts men inom 
toleranszonen (65-85 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. 

Inom VO Planerade operationer ser man en fortsatt låg tillgänglighet. Väntande inom 90 dagar 2022-10-31 var 
49,7procent och inom 60 dagar på 41,1 procent.  

Antalet väntande patienter över 180 dagar är fortsatt få inom VO Internmedicin där 6 procent av patienterna har 
väntat mer än 180 dagar och därmed når kömiljarens mål avseende väntande över 180 dagar (en förbättring på mer 
än 1procent). Inom VO Planerade operationer har man fortfarande ett stort antal väntande till först kontakt över 
180 dagar, 33,3 procent av patienterna har väntat mer än 180 dagar. 

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. Nytt 
måldatum för uppstart av piloten är satt till januari månad 2023. 

Disponibla vårdplatser 

Mellan år 2021 och 2022 har antalet överbeläggningar per hundra vårdplatser ökat från cirka 0,2 till cirka14. Felaktig 
hantering av vårdplatsöversikten har gjort att man ej kunnat se avdelningarnas  överbeläggningar därav denna 
kraftiga ökning. Åtgärd har skett och rutin och ansvariga utsedda enligt gängse regelverk i Region Skåne. 
Utlokaliserade patienter förekommer inte. 
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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 

Mixpoängen i ÖV har mellan 2021 och 2022 ökat med 0,5 procent och det totala antalet ÖV-besök har minskat med 
-4,9 procent (unika patienter + 4,0 procent).  

Distanskontakter fortsätter att minska med -8,8 procent. Detta beror i huvudsak på att man stängt ner 
rådgivningstelefonen för covid -19. Dock långsam ökning av videokontakter med patient.  

Samordning av patienter (Avser period januari – oktober) 

Under aktuell period är antalet samordnade (hänvisade) patienter 507, samma period 2021 var antalet 366 dvs en 
ökning med 141 hänvisade samordningspatienter. Detta är en fråga som oroar och som kräver vidare dialog och 
handling då det har stora ekonomiska konsekvenser för lasarettet för varje samordnad patient. Antalet mottagna 
samordningspatienter på lasarettet i Landskrona har minskat från 200 stycken till 58 stycken en minskning med 142 
mottagna patienter. 

 

Attraktiv arbetsgivare: 

Antalet Anställda AOH är fler än budgeterat under perioden jan-okt. Ökningen beror på att lasarettet behövt 
”dubbelanställa” medarbetare, fått ta in medarbetare på övertid samt ökat antalet timanställde pga hög 
sjukfrånvaro men även dubbelbemanning vid introduktion av nya medarbetare. Lasarettet har även lyckats 
rekrytera läkare, vårdpersonal på mottagningar samt personal till det regionala operationsteamet inom 
Verksamhetsområde Internmedicin. 

Använda timmar har ökat under 2022. Och det är inom alla huvudgrupper i jämförelse med 2021. I vissa 
huvudgrupper är antalet medarbetare väldigt få och då kan ökningen i procent bli missvisande. 

Målsättningen för lasarettet i Landskrona är att så långt det är möjligt minimera beroendet av inhyrd personal. På 
grund av svårigheter att rekrytera personal har det dock, för att kunna upprätthålla en godtagbar tillgänglighet och 
patientsäker vård, varit nödvändigt att till viss del hyra in hyra in specialistläkare inom lungmedicin, ögonsjukvård 
och gynekologi. Kvoten av inhyrd bemanning på lasarettet i Landskrona ligger under 1,5% % av total 
personalkostnad. 

Sjukfrånvaron har under perioden januari – oktober 2022 ökat med 0,63 procentenheter jämfört med samma period 
förra året. Ökningen avser både kvinnor och män. Under denna period var en stor del av lasarettets medarbetare 
hårt drabbat av covidrelaterade infektioner. 

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: 

Periodiserat resultat efter oktober 2022 uppvisar ett underskott om -14,0 Mkr jämfört med -4,3 Mkr efter oktober 
2021 (Bokslut 2021 -7,4 Mkr). Den stora kostnadsökningen jämfört mot i fjol förklaras av att kostnader för 
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samordningspatienter belastar sjukhusstyrelsernas ekonomiska resultat fr o m 2022. Det är också därför 
nettokostnaderna ökar med hela 10,0 % mellan 2021 och 2022.  

Om samordningskostnaderna exkluderas så är kostnadsökningarna 7,0 % mellan åren.  

Under 2022 har det Regionala Operationsteamet vuxit i antalet medarbetare. Under perioden jan-sep 2021 hade 
enheten 9,4 använda AOH. Under perioden jan-sep 2022 hade antalet ökat till 14,6 använda AOH (+5,2 använda 
AOH och +55,2 %). Full finansiering erhålls för det Regionala Operationsteamet från HSN varför även kostnaderna 
för denna verksamhet borde justeras vid jämförelser mellan åren när ökningen mellan åren varit så kraftig.  

Om en justering även görs för det Regionala Operationsteamet, så är nettokostnadsökningen mellan 2021 och 2022 
för sjukhusets kärnverksamhet 5,6 %.  

Eftersom större delen (~72 %) av det prognostiserade underskottet för 2022 utgörs av kostnader för samordning så 
bör man särredovisa en prognos för kärnverksamheten och en prognos för samordnings-kostnaderna. Då blir 
årsprognosen för Sjukhusstyrelse Landskrona enligt följande: 

  

  

 

INTÄKTER  

Att intäkterna ökat mellan åren beror på att Sjukhusstyrelse Landskrona även 2022 tilldelats ett extra 
operationsuppdrag att operera 398 specifika operationer åt SUS-sjukhus. 50 procent av detta uppdrag erhålls från 
SUS-sjukhus (+11,6 Mkr) och 50 procent av finansieringen erhålls av HSN (+11,6 Mkr) vid 100 procent utfört 
volymuppdrag. I fjol utfördes 75% av uppdraget och 2022 är prognosen att 85% av uppdraget kommer att levereras.  

Ögonmottagningen och operationsenheten har ökat vårdvalsfaktureringen från +18,7 Mkr (jan-okt 2021) till +20,8 
Mkr (jan-okt 2022). Ökningen är +1,1 Mkr och +9,2 %.  

Hudmottagningen har ökat vårdvalsfaktureringen från +7,3 Mkr (jan-okt 2021) till +8,3 Mkr (jan-okt 2022). Ökningen 
är +1,0 Mkr och +14,3%.   

Ovanstående förklaringar bidrar till att intäkterna ökar mellan 2021 och 2022 med 4,8 % 

 

KOSTNADER  

Lönekostnader.  

Lönekostnadsutvecklingen mellan 2021 och 2022 är ojusterat 7,5 %. Justeras lönekostnaderna för det Regionala 
Operationsteamet, så har lönekostnaderna ökat med 5,3 % mellan åren. Det är bl a korttidssjukfrånvaron som har ökat vid 
samtliga fyra vårdavdelninger på sjukhuset. Sjuklönekostnaderna har ökat totalt med 37,0% mellan 2021 och 2022.  Därutöver 
har övertidskostnaderna ökat när den ordinarie vårdpersonalen arbetat övertid för att kunna ha så många vårdplatser som 
möjligt öppna. Det har blivit dyra vårdplatslösningar som har varit lönekostnadsdrivande under innevarande år. Ett antal 
rekryteringar av sjuksköterskor samt läkare har också gjorts under året. 
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Läkemedel.  

Läkemedel inom läkemedelsförmånen ökar kraftigt mellan 2021 och 2022. Ökningen mellan åren är strax över 50 %. Tre 
produkter - Praluent, Entresto® och Hizentra - står för hela ökningen mellan åren. Utfallet av Klinikläkemedel går mot strömmen 
och minskar med drygt 2 % mellan 2021 och 2022.  

 

 

 

Insulinpumpar 

Insulinpumpar CGM + FGM fortsätter att öka för sjätte året i rad. Ökningen från jan-okt 2021 till jan-okt 2022 är drygt 1,0 Mkr 
eller drygt 20 %. De kraftiga ökningen går ej att påverka när Landskrona följer de direktiv och riktlinjer som anvisas av Region 
Skåne.  

 

 

Handlingsplaner 

Under 2022 har Landskrona fortsatt arbetat med handlingsplaner och som har reviderats under årets tredje kvartal. 
Handlingsplanerna har resulterat i viss ekonomisk hemtagning genom ökade intäkterna samt minskade kostnader under året.  

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. 

Ökad effektivitet vårdval Hud mottagning Vårdval Hud ökar mixpoängen med 15,3 procent under perioden jan-okt 2022 jämfört 
mot perioden jan-okt 2021.  

Minska nyttjandet av hyrläkare från externa bemanningsföretag. 

Minska övertiden till 2019-års nivå. Sedan starten av Covidpandemin har övertidskostnaderna ökat från 3,0 Mkr 
2019 till 5,9 Mkr 2022 (inklusive sociala avgifter). Det är en ökning med 100 % sedan Covid-pandemins start. 
Målsättningen är att minska övertiden till nivån före pandemin.   

Minska personalkostnader/omkostnader som varit pandemirelaterade. Minska kostnader som varit relaterade till 
pandemin med minst 1,0 Mkr. 
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Inhyrd bemanning i relation till personalkostnader  

Under 2022 har tre nyrekryteringar (läkare) gjorts som innebär att nyttjandet av externa hyrläkare kommer att 
minska inom områdena internmedicin (lungsjukvård), gynekologi samt ögonsjukvård. Delårseffekt uppnås 2022 och 
fr o m 2023 erhålls full årseffekt av denna minskning, vilket innebär att kvoten kommer att minska under det 
kommande året. 

 

Regionalt Operationsteam 

Det Regionala Operationsteamet har erhållit en finansiering om 9,5 Mkr för 2022. Kostnaderna prognostiseras att 
överskrida budgeten med 9,0 Mkr till 18,5 Mkr. 97% av kostnaderna för det Regionala Operationsteamet är 
lönekostnader. Differens mellan budget och utfall faktureras HSN vid bokslutet. 

 

 

 

Helårsprognos 2022 

2022 är svårprognosticerat och är helt avhängigt hur mycket årets kostnader för patienter som samordnas hos 
andra vårdgivare utanför Region Skåne . Kostanderna för samordning har också ökat sedan Covid-19-pandemin. 
Årsprognosen 2022 sätts till -20,9 Mkr varav samordningskostander utgör -15,0 Mkr. Således blir den andelen som 
utgörs av kärnverksamheten vid sjukhuset i Landskrona ett underskott om -5,9 Mkr [Bokslutet 2021: -7,4 Mkr].   

Eftersom ett nollresultat inte kommer att uppnås 2022, så kommer nya handlingsplaner arbetas fram för 
verksamhetsåret 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


