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Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Andel tel.samtal som besvaras av VC samma 
dag  

 

Andel pat som får medicinsk bedömning inom 
tre dagar  

 

Är under utveckling 

Antal om och avbokade pga covid-19 
Antal fysiska besök v 1-21 2019, 2020 och 2021 
Hälsovalet  

 

 

 

Produktion ackrediterad verksamhet  (avvikelse 

jämfört med föregående år, antal och procent) 
Produktion ASiH och Palliativ vård (avvikelse 

jämfört med föregående år, antal och procent) 
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Region Skåne  

 

Produktion anslagsfinansierad verksamhet  
(avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent) 

Listning  

 

 

Attraktiv arbetsgivare 

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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Region Skåne  

 

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 

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Telefontillgänglighet 
Telefontillgängligheten i maj uppgår till 79,5 %. Det är fortsatt höga volymer av antal samtal, ca 50 - 60 000 fler 
samtal under mars-maj än februari vilket troligtvis är kopplat till covid-19 vaccinering 

Antal om- och avbokade pga covid-19 
Om- och avbokningar i PMO är nu nere på ganska små volymer de seaste veckorna. 
 
Ackrediterad verksamhet 
Antalet fysiska besök inom den ackrediterade verksamheten har ökat mellan åren med ca 92 200 och kvalificerade 
indirekta vårdkontakter ökar med ca 63 600, ökningen av produktionen avseende fysiska besök är kopplad till Covid-
19 vaccinationer samt kraftig minskning av antalet besök 2020 fr.o.m. v 11. Indirekta vårdkontakter för övriga 
vårdgivare har ökat med drygt 27 300 medan de för läkare ökat med ca 36 300.  
PV-online har haft ca 13 700 video- och kvalificerade telefonkontakter med i princip lika många unika individer. 
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Region Skåne  

 

När det gäller antalet unika individer som fått vård inom den ackrediterade verksamheten så är det en kraftig ökning 
jämfört med föregående år vilket beror på vaccinationerna för Covid-19 och att det skedde en kraftig nedgång 2020 
fr.o.m. v 11.  

ASiH & Palliativ vård 
Öppenvårdsproduktionen inom ASiH och den Palliativa vården minskar. Slutenvårdsproduktionen minskar något 
avseende ASiH både vad gäller antal vårdtillfällen och antal vårddagar. Inom den Pallitiva vården är det ökat antal 
vårdtillfällen och något färre vårddagar. Medelvårdtiden ökar inom ASiH och minskar inom den Palliativa vården. 
Patienterna rör sig mellan ASiH och Palliativ vård i ökad omfattning vilket påverkar medelvårdtiden.  

Anslagsfinansierad verksamhet 
I den anslagsfinansierade verksamheten ingår ungdomsmottagningar, MBHV-psykologer och Barnmottagningen i 
Eslöv. Tidigare har ökningen av videokontakter (UM Online) varit större än minskningen av fysiska besök inom 
Ungdomsmottagningarna men Covid-19 har gjort att videokontakterna nu inte kompenserar full ut.  
Dessutom arbetar ungdomsmottagningarna nu med smittspårning för Covid-19. Under perioden jan-apr har totalt 52 
995 smittspårningar registrerats inom primärvården.  
Barnmottagningen i Eslöv redovisar en något minskad produktion både avseende fysiska besök och indirekta 
vårdkontakter. 

Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen ligger något över budgeterad volym när det gäller anställda och använder totalt fler timmar i jämförelse 
med förgående år, förutom när det gäller medicinska sekreterare. Ökningen är till huvuddel inom de kliniskt 
verksamma yrkesgrupperna. Inom ledning och administration har också en ökning skett men detta beror i huvudsak 
på anställning av apotekare, avslutat tjänsteköp, och rekryteringar av chefsläkare samt hälso- och sjukvårdsstrateger. 
 
Samtidigt har också att uttag av olika former av ledighet och sjukfrånvaro minskat. Förvaltningen har haft behov av 
fler timanställda och tagit ut mer fyllnads och övertid med tanke på bland annat vaccinationsuppdraget som har varit 
en stor arbetsuppgift under dessa första månader av 2021.  
 
Inhyrningskostnaderna i relation till våra totala personalkostnader är fortsatt hög men lägre än i jämförelse med 
föregående år, 14 AOH april 2021/2020 samt 10,7 mkr lägre kostnad april 2021/2020. Inhyrningen av läkare har 
minskat med 16 % och sjuksköterskor med 45 %. Arbetet med att behålla och rekrytera bristkompetenserna parallellt 
med att minska inhyrningen pågår och har givit ett visst resultat samtidigt som pandemin också har påverkat vårt 
behov av inhyrning och intresset för att arbeta som inhyrd.  
 
Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har minskat, 0,8%, april 2021/2020 för samtliga huvudgrupper. Hög sjukfrånvaro är 
inte enbart negativt under pandemi utan är också ett tecken på högt ansvarstagande av våra medarbetare då de ska 
stanna hemma vid symtom på ohälsa. Arbetet är fortsatt inriktat mot rehabiliteringsinsatser och hälsosatsningar och 
detta arbete kommer att fortsätta under hösten. Arbetsmiljöarbetet med förebyggande insatser kommer mer i focus 
under andra halvåret 2021 för att förvaltningen ska kunna nå det uppsatta målet att minska sjukfrånvaro till 5,0 % 
2023. 

En långsiktigt stark ekonomi 

Primärvården redovisar ett resultat efter maj som uppgår till 49,0 mkr vilket är en avvikelse med 87,8 mkr mot budget. 
Både intäkter och kostnader har ett utfall som är bättre än budgeterad nivå. 

Intäkterna är 38,9 mkr bättre än periodiserad budget. Främsta anledningen till avvikelsen är vaccinationsintäkter (30,5 
mkr), sjuklönekompensation (7,3 mkr) samt ersättning för smittspårningsinsatser (15,8 mkr). Detta är poster som inte 
finns med i beslutad budget. Samtidigt tappar vi listningsersättning och de rörliga avdragen för utomläns kontakter är 
osäkra pga eftersläpning.  

Kostnaderna ligger 48,9 mkr lägre än budgeterad nivå. Främsta anledningen är lägre läkemedelskostnader än 
beräknat vilket bidrar till ett rejält positivt läkemedelsnetto. Även kostnaderna för laboratorie analyser och röntgen 
undersökningar är lägre än beräknat vilket beror på pandemin och därmed färre besök. Även kostnaderna för inhyrd 
personal är lägre än budgeterat men framförallt en minskning mot föregående år. 

Kostnadsutvecklingen är låg och lägre än budget. Hälsovalets nya ersättningsmodell medförde en ”flatrate” på 500 kr 
för varje röntgen undersökning vilket kommer ge förvaltningen en lägre kostnadsutveckling under året då kostnaderna 
sjunker med drygt 60 mkr kopplat till detta. 
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Nu gjord prognosbedömning ger att resultatet kommer att förbättras jämfört med tidigare bedömning. Resultatet 
beräknas sluta runt 100,0 mkr vilket är en förbättring mot tidigare med 37,5 mkr och 62,5 mkr bättre än 
avkastningskravet. Av de 62,5 mkr kan ca 37,5 mkr kopplas till Hälsovalen och ca 25,0 mkr till anslagsfinansierad 
verksamhet. 

 


