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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 1-42 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 Vårdcentral 

 

 

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 oktober uppgår till 80,1 %. Antal samtal stiger igen efter sommaren och är i oktober drygt 
212 000. 

Antal om- och avbokade pga covid-19 
Om- och avbokningar i PMO har ökat något efter sommaren. Oktobersiffrorna är i paritet med hur det såg ut i juni. 
 
Ackrediterad verksamhet 
Antalet fysiska besök inom den ackrediterade verksamheten har ökat mellan åren med ca 340 500 och kvalificerade 
indirekta vårdkontakter ökar med ca 63 400, 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 48 200 medan de för läkare ökat med ca 15 200.  
PV-online har haft ca 22 500 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 ökar. Slutenvårdsproduktionen minskar något 
avseende ASiH både vad gäller antal vårdtillfällen och antal vårddagar. Inom den Pallitiva vården är det ökat antal 
vårdtillfällen och vårddagar. Medelvårdtiden minskar inom ASiH och inom den Palliativa vården.  

Anslagsfinansierad verksamhet 
I den anslagsfinansierade verksamheten ingår ungdomsmottagningar, MBHV-psykologer och Barnmottagningen i 
Eslöv.  

Ökningen av videokontakter (UM Online) är större än minskningen av fysiska besök inom Ungdomsmottagningarna. 
Produktionen för MBHV-psykologerna ökar något avseende fysiska besök samtidigt som de indirekta vårdkontakterna 
minskar. 
Barnmottagningen i Eslöv redovisar en något minskad produktion både avseende fysiska besök och indirekta 
vårdkontakter. 

Eventuellt uppskjuten vård med anledning av Covid 
Under pandemin har vi löpande prioriterat uppföljningen av de kroniskt sjuka patienterna i primärvården. Det har 
pågått en stor omställning från fysiska besök till indirekta vårdkontakter. Alla enheter arbetar systematisk med 
uppföljningar. Det finns i nuläget inget konkret sätt att mäta den exakta storleken på eventuellt uppskjuten vård inom 
primärvården, men med införandet av kvalitetsverktyget MedRave på alla offentliga vårdcentraler under hösten 2021, 
kommer vi att få bättre möjligheter att visualisera omfattningen. 

Uppdraget med att vaccinera mot covid kräver stora resurser från primärvårdens sida och påverkar möjligheten att 
komma ikapp med den eventuellt uppskjutna vården. 

 
Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen ligger över budgeterad volym när det gäller anställda och detta beror till huvuddel på den 
listningsökning av patienter som vi har i mellersta men också i östra området.  

Inhyrningskostnaderna i relation till våra totala personalkostnader är fortsatt hög men lägre, ca.10 AOH, i jämförelse 
med 2020. Inhyrningen har minskat i stora delar av Skåne men har fortsatt att öka i östra delen. 
Inhyrningsproblematiken i öst delar förvaltningen med de privata utförarna som har samma problematik. Bristen på 
allmänspecialister inom Primärvården är stor, varför ett fortsatt behov av att hyra in läkare kvarstår. Fortsatt arbetet 
med att behålla och rekrytera bristkompetenserna parallellt med att minska inhyrningen pågår. I september fanns en 
registreringsproblematik vilket ger ett felaktigt resultat i diagrammet. 

Sjukfrånvaron är hög men fortsätter att minska, 2 dagar i jämförelse med samma period föregående år. Samtliga 
huvudgrupper förutom övrig personal, få anställda, har en minskning, framförallt läkare, medicinska sekreterare och 
undersköterskor. Förvaltningens arbete är inriktat mot rehabiliteringsinsatser och hälsosatsningar. Detta arbete 
kommer att fortsätta och under hösten pågår en hälsosatsning med bland annat olika digitala lunchföreläsningar. 
Målet att minska vår sjukfrånvaro till 5,0 % kommer inte att uppnås 2021 men är nåbart. Viktigt är att fortsätta att 
förbättra frisknärvaron inom förvaltningen. 

Medarbetarnas återhämning har särskilt varit i focus under våren för att ge medarbetarna möjlighet till fyra veckors 
sammanhängande ledighet under sommarperioden. Genom planering av bemanning, inhyrning och semestervikariat, 
i förhållande till produktionen och inom vissa verksamheter, neddragning av vårdplatser, har medarbetarna kunnat 
erbjudas fyra veckors sammanhängande ledighet. 

Vi använder fortsatt fler timmar i jämförelse med förgående år på samtliga huvudgrupper förutom medicinska 
sekreterare. Detta blir en direkt följd av att vi dels har fler anställda men också att sjukfrånvaron har minskad och 
uttag av kompensationsledigt. Vacinationsarbetet och ett ökat sök tryck till primärvården är orsaken till behoven. 
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Region Skåne  

 

När det gäller använda timmar ser man en pandemieffekt 2020, ökad sjukfrånvaro/minskat ledighetsuttag, men också 
att pandemins effekter har minskat under 2021, åter till normalläget. Vaccinationsarbetet ser man framförallt genom 
ökningen av timlöner och fyllnads/övertiden 2021–2020. 

 2021  
jan-sep 

2020  
jan-sep 

2019  
jan-sep 

Diff. 21–
20 

Diff. % 
21–20 

Diff. 21–
19 

Diff. % 21–
19 

Anst timmar 6 273 113 6 223 286 6 021 868 49 827 0,8% 251 244 4,2% 

Sjukledighet -346 555 -383 955 -316 770 37 400 -9,7% -29 786 9,4% 

Tjl med lön -76 539 -62 090 -112 705 -14 449 23,3% 36 167 -32,1% 

Tjl u lön -756 260 -770 709 -739 662 14 449 -1,9% -16 598 2,2% 

Kompledighet -12 488 -13 688 -18 195 1 200 -8,8% 5 707 -31,4% 

Semesterled -695 790 -689 320 -711 574 -6 470 0,9% 15 784 -2,2% 

Timlön 298 038 210 733 245 321 87 305 41,4% 52 717 21,5% 

Fyll/övertid 67 664 55 264 57 624 12 399 22,4% 10 040 17,4% 

Arb jour/bered 24 518 25 923 25 979 -1 405 -5,4% -1 461 -5,6% 

Anv. timmar 4 775 701 4 595 444 4 451 886 180 256 3,9% 323 815 7,3% 

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Förvaltningen redovisar ett resultat efter oktober som uppgår till 221 mkr vilket är en positiv avvikelse med 165 mkr 
mot budget. Både intäkter och kostnader har ett utfall som är bättre än budgeterad nivå. 

Intäkterna är 74 mkr bättre än periodiserad budget. Främsta anledningen till avvikelsen är vaccinationsintäkter (72 
mkr), sjuklönekompensation (9 mkr) samt ersättning för smittspårningsinsatser (18 mkr). Detta är poster som inte 
fanns med i beslutad budget. Samtidigt tappar vi listningsersättning då vår marknadsandel sjunker och då främst i 
västra Skåne med störst tapp i Malmö.  

Kostnaderna ligger 90 mkr lägre än budgeterad nivå. Främsta anledningen är lägre läkemedelskostnader än beräknat 
vilket bidrar till ett rejält positivt läkemedelsnetto. Kostnaderna för personal är lägre än budgeterat och beror dels på 
en lägre arbetsgivaravgift än budgeterat men på även minskade utbildningskostnader till följd av pandemin. 
Kostnaderna för inhyrd personal är lägre än budgeterat men kostnadsutvecklingen är stigande och då framförallt 
inom verksamheterna i östra Skåne.  

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 ca 60 mkr kopplat till detta. 

Nu gjord prognosbedömning ger att resultatet kommer att förbättras jämfört med tidigare bedömning. Resultatet 
beräknas sluta runt 160 mkr vilket är en förbättring mot tidigare med 30 mkr och 122,5 mkr bättre än 
avkastningskravet. Av de 122,5 mkr kan ca 92 mkr kopplas till Hälsovalen och ca 30 mkr till anslagsfinansierad 
verksamhet. 

Förvaltningen har hela året redovisat ett resultat som varit bättre än budget. Detta innebär att några övergripande 
handlingsplaner inte har tagits fram. Sedan arbetar förvaltningen hela tiden med att anpassa kostnaderna till de 
intäkter som erhålls, antingen via hälsovalen eller anslag. Vår största utmaning är att minska/stoppa listningstappet 
och därmed stabilisera intäkterna. Lyckas vi inte kommer vissa verksamheter att få betydande underskott om vi inte 
samtidigt lyckas minska kostnadsmassan i motsvarande omfattning. 

 

 


