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Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Andel tel.samtal som besvaras av VC samma 
dag  

 

Antal fysiska besök (NY, ÅB) v 1-11 2019-2022 
inom Hälsovalet (VC, BVC och BMM)  

 

Ack diff 62 838 vs 2021 och -11 920 vs 2019 

 

 

Produktion ackrediterad verksamhet  (avvikelse 

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

jämfört med föregående år, antal och procent) 

 

Här redovisas produktionen med en månads eftersläpning 

 

Här redovisas produktionen med en månads eftersläpning 

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

Listning Vårdcentral 

  

 

Här redovisas produktionen med en månads eftersläpning  
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Region Skåne  

 

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 

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  

4,8%
5,4% 5,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Månad Ack



    3 (5) 

 

Region Skåne  

 

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 mars uppgår till 87,5 %. Antal samtal per arbetsdag har gått från 11 095 i januari till 8 439 i mars. 

Ackrediterad verksamhet 
Antalet fysiska besök inom den ackrediterade verksamheten har ökat mellan åren med ca 67 700 varav vaccinationer står för 
nästan 52 600 besök. Kvalificerade indirekta vårdkontakter är på samma nivå som i fjol 
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. 

ASiH & Palliativ vård 
Öppenvårdsproduktionen inom ASiH och den Palliativa vården minskar något. Slutenvårdsproduktionen av vårddagar ökar 
avseende ASiH medan antal vårdtillfällen minskar vilket gör att medelvårdtiden stiger. Inom den Palliativa vården minskar antal 
vårdtillfällen och vårddagar men samtidigt stiger medelvårdtiden.  
 
Anslagsfinansierad verksamhet 
I den anslagsfinansierade verksamheten ingår ungdomsmottagningar, MBHV-psykologer och Barnmottagningen i Eslöv.  

De fysiska besök inom Ungdomsmottagningarna ökar nu igen samtidigt som videokontakterna minskar. Totalt sett så ökar 

produktionen. 

Produktionen för MBHV-psykologerna minskar kraftigt enligt siffrorna i systemen men detta beror på att man inte är i fas med sin 

registrering vilket det pågår arbete med att lösa. 

Barnmottagningen i Eslöv redovisar en något minskad produktion både avseende fysiska besök och indirekta vårdkontakter. 

Listning Vårdcentral 
För första gången på minst 3 år har de offentliga hälsovalsenheterna ökat antalet listade i mars (+20). 
Anledningen till att det blivit en ökning är att en privat vårdcentral i Malmö stängdes och dessa patienter listades till olika 
vårdcentraler utifrån närhetsprincipen. Av dessa gick 899 till offentliga vårdcentraler och 1 135 till privata. 
 
Beskriv omhändertagandet av kronikergrupperna utifrån den uppskjutna vården 
Varje enhet ansvarar för att patientflödet fungerar och att inga patienter glöms bort. När det gäller kronikergrupper finns ett 
vänteliste-system i PMO som används av de flesta. Vi använder även MedRave som är ett kvalitetssystem, där man aktivt kan 
hitta kroniska patienter som man antingen inte har träffat på ett tag (t ex >18 månader sedan senaste besök) eller som har dåligt 
reglerade målvärden (t ex högt blodtryck eller högt blodsocker). Genom ovanstående aktiviteter upplever vi att kronikergrupperna 
får ett bra omhändertagande inom den offentligt drivna primärvården. 
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Region Skåne  

 

Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen ligger under budgeterad volym när det gäller anställda. Detta beror på svårigheter att rekrytera men också på en 
anpassning av bemanningen i förhållande till listningsutvecklingen. Förvaltningen har också färre anställda AOH och använda 
AOH jämfört med 2021 vilket till stor del beror på en omorganisation där vi lämnade ifrån oss ett 30 tal medarbetare. Vi använder 
också färre timmar i jämförelse med förgående år på samtliga huvudgrupper förutom undersköterskor. Detta blir en direkt följd av 

att vaccinationsuppdraget har minskat i omfattning. 

Inhyrningskostnaderna i relation till våra totala personalkostnader är fortsatt hög och tyvärr högre än 2020, 19,1 AOH. Inhyrningen 
har ökat inom hela hälsovalet förutom i sydvästra delen av Skåne. Inhyrningen är nu i stort sett lika stor i nordväst som i öst. Detta 
är inget isolerat problem för vår förvaltning då de privata utförarna som har samma problematik inom östra delen av Skåne. Bristen 
på allmänspecialister inom Primärvården är stor, varför ett fortsatt behov av att hyra in läkare kommer att kvarstå under lång tid 
framöver. Fortsatt arbetet med att behålla och rekrytera bristkompetenserna parallellt med att minska inhyrningen pågår. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har minskat sedan årsskiftet. Hög sjukfrånvaro finns framför allt bland undersköterskor och 
medicinska sekreterare men också bland sjuksköterskor och övrig vård/rehab/social. Förvaltningens arbete är inriktat mot 
hälsosatsningar och rehabiliteringsinsatser. Detta arbete kommer att fortsätta och under hösten planeras en ny hälsosatsning med 
bland annat olika digitala lunchföreläsningar. Målet att minska vår sjukfrånvaro till 5,0 % är nåbart på längre sikt, 2023. Viktigt är att 

fortsätta att förbättra hälso- och arbetsmiljöarbetet inom våra verksamheter. 

Personalrörligheten ha växlat något de senaste tre åren, vilket ses i nedanstående tabeller. Genomgående är det sjuksköterskor 
och till viss del läkare som har hög rörlighet och där man lämnar regionen för i första hand privata arbetsgivare vilket inte är 
förvånade med tanke på antalet nyetableringar inom hälsovalet. Medicinska sekreterare har också hög personalrörlighet och då 
framför allt 2020 och 2021. Denna yrkesgrupp byter till största del inom regionen. Övrig Vård / Rehab / Social har i år haft en hög 
rörlighet där man lämnar regionen men också byter inom regionen i samma omfattning. Genomgående under dessa tre år har 
fysioterapeuterna haft hög rörlighet men också arbetsterapeuter och kuratorer har haft lite högre rörlighet. Geografisk sett går det 
inte att urskilja något område som har större eller mindre rörlighet då detta växlar mellan åren och de olika befattningarna. 
Huvuddelen av personalrörligheten är inom hälsovalet men rörligheten bland sjuksköterskorna är spridd inom hela förvaltningens 
verksamheter. Behålla perspektivet är viktigt och via förvaltningens gemensamma målbild, nära ledarskap och ett aktivt hälso- och 
arbetsmiljöarbete fortsätter förvaltningen det påbörjade arbete med att behålla våra medarbetare.   

AID Huvudgrupp Anst i början Lämnar RS Lämnar inom RS Personalrörlighet avgångar 

2022 (jan-febr) 4052 91 26 2,9 % 

Läkare 769 13 4 2,2 % 

Ledning / Administration 408 4 4 2,0 % 

Medicinsk sekreterare 353 7 0 2,0 % 

Övrig personal 5 0 0 0,0 % 

Övrig Vård / Rehab / Social 628 15 7 3,5 % 

Sjuksköterska 1483 51 9 4,1 % 

Undersköterska / Skötare 427 1 2 0,7 % 

  
        

AID Huvudgrupp Anst i början Lämnar RS Lämnar inom RS Personalrörlighet avgångar 

2021 (jan-febr) 4034 59 26 2,1 % 

Läkare 771 9 7 2,1 % 

Ledning / Administration 400 3 5 2,0 % 

Medicinsk sekreterare 361 7 5 3,3 % 

Övrig personal 4 0 0 0,0 % 

Övrig Vård / Rehab / Social 630 9 1 1,6 % 

Sjuksköterska 1482 26 6 2,2 % 

Undersköterska / Skötare 405 5 2 2,0 % 

         

AID Huvudgrupp Anst i början Lämnar RS Lämnar inom RS Personalrörlighet avgångar 

2020 (jan-febr) 3932 91 24 3,0 % 

Läkare 730 17 0 2,3 % 

Ledning / Administration 385 6 4 2,6 % 

Medicinsk sekreterare 376 7 7 3,7 % 

Övrig personal 3 0 0 0,0 % 

Övrig Vård / Rehab / Social 600 11 1 2,0 % 

Sjuksköterska 1477 47 8 3,8 % 

Undersköterska / Skötare 382 3 4 1,8 % 
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Region Skåne  

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatet uppgår efter mars till 68 mkr vilket är en positiv avvikelse med 64 mkr mot budget. Både intäkter och kostnader är bättre 
än budgeterad nivå.  

Intäkterna är 25 mkr bättre än periodiserad budget. Främsta anledningen till den positiva avvikelsen är vaccinationsintäkter (18 
mkr), sjuklönekompensation (13 mkr) samt ersättning för vaccinationssamordning (2 mkr). Dessa poster finns inte med i fastställd 
budget. Samtidigt som intäkterna är högre tappar vi listningsersättning kopplat till minskad marknadsandel.  

Kostnaderna ligger 39 mkr lägre än budgeterad nivå. Främsta anledningen är låga läkemedelskostnader vilket just nu ger ett rejält 
läkemedelsnetto. Den låga kostnaden är till viss del kopplad till regionens uppbokningsprincip som behöver förändras. 
Kostnaderna för röntgenundersökningar är lägre än budgeterat vilket beror på kompensationsersättning med 8 mkr mot flatrate 
som betalades ut i januari från HSN men som avsåg 2021. Kopplat till pandemin är produktionen fortsatt något lägre vilket även 

det bidrar till lägre lab- och röntgenkostnader med 3 mkr mot budgeterat.  

Kostnadsutvecklingen är låg och uppgår till 0,4 %. Främsta anledningen är kopplad till flatrate kompensationen ovan samt de låga 
läkemedelskostnaderna.  

Prognosbedömningen är lite svårbedömd med anledning av rådande pandemi. Vi räknar med att resultatet landar på ca 50 mkr 
vilket är 12 mkr bättre avkastningskravet. Prognosen är baserad på vaccinationsintäkter till siste juni vilket är så långt det finns 
ersättningsbeslut. 

 


