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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  

(Grundkälla:Ace CallGuide) (Grundkälla:Automatisk rapportering till SKR) 

Antal fysiska besök (NY, ÅB) v 1-21 2019-2022 
inom Hälsovalet (VC, BVC och BMM) 

Produktion ackrediterad verksamhet  (avvikelse 

jämfört med föregående år, antal och procent) 

Ack diff -67 550 vs 2021 och -47 679 vs 2019 

 

 

 

Produktion ASiH och Palliativ vård (avvikelse 

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

 

Listning Vårdcentral Förändring marknadsandel i procentenhet  
maj-22 vs dec-21   

  

 

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid GSG (genomsnittlig sysselsättningsgrad) 

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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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 
Tillgängligheten ökade under våren av några samverkande faktorer. Antalet inkommande samtal minskade något, till stor del 
sannolikt som en följd av att antalet samtal för vaccinationsbokningar minskade efter årsskiftet och sedan har detta hanterats av 
centralt av GSF istället samt att ett antal enheter lade om sina planeringar, vilket lett till färre missade samtal, och därmed färre 
personer som ringer flera gånger.  
Antalet slutförda rådgivningssamtal har trots detta inte ändrats påtagligt under våren, det ligger stadigt på ca 37-38 000 per vecka. 
Tillgängligheten per telefon avgörs av två faktorer, planering och prioritering. Genom planerade och nyligen genomförda 
utbildningsinsatser och genomförda förändringar har tillgängligheten ökat markant på vissa enheter, främst genom förändrad 
planering och arbetssätt. Det ligger i planen för hösten att bredda och utvidga dessa utbildningsinsatser. 
 
Ackrediterad verksamhet 
Antalet fysiska besök inom den ackrediterade verksamheten har minskat mellan åren med ca 13 000 varav vaccinationerna har 
minskat med ca 43 000 besök. Kvalificerade indirekta vårdkontakter minskar med ca 40 700. När det gäller antalet unika individer 
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Region Skåne  

 

som fått vård inom den ackrediterade verksamheten så minskar antalet nu p.g.a. att det är färre vaccinationer för Covid-19 2022 
jämfört med 2021. 
 
ASiH & Palliativ vård 
Öppenvårdsproduktionen inom ASiH och den Palliativa vården ökar något. Slutenvårdsproduktionen av vårddagar ökar avseende 
både den Palliativa vården och ASiH medan antal vårdtillfällen minskar vilket gör att medelvårdtiden stiger.  
 
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 minskar 
produktionen något. 
Produktionen för MBHV-psykologerna minskar kraftigt enligt siffrorna i systemen men detta beror på att man inte är i fas med sin 
registrering. 
Barnmottagningen i Eslöv redovisar en något minskad produktion både avseende fysiska besök och indirekta vårdkontakter. 
 
 

Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen ligger i storleksordningen på budgeterad volym när det gäller anställda och använder totalt färre timmar i jämförelse 
med förgående år. Minskningen är inom samtliga huvudgrupper och framför allt inom ledning/administration, läkare och 
sjuksköterskor. Uttag av olika former av ledighet har ökat, normaliseringseffekt efter covid, men också sjukfrånvaro har ökat i 
jämförelse med föregående år. Förvaltningen har haft behov av fler timanställda men tagit ut mindre fyllnads och övertid med tanke 
på bland annat att vaccinationsuppdraget har minskat i omfattning.  
 
Inhyrningskostnaderna i relation till våra totala personalkostnader är fortsatt hög och högre än 2021, 19 AOH. Inhyrningen har ökat 
inom hela hälsovalet förutom i sydvästra delen av Skåne. Inhyrningen är nu i stort sett lika stor i öst som i nordväst och 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. Arbetet med att behålla och rekrytera 
bristkompetenserna parallellt med att minska inhyrningen behöver fortsätta. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög och högre 2022 än 2021. Dock har sjukfrånvaron minskat sedan årsskiftet, 0,5%, maj 2021/2020. 
Hög sjukfrånvaro är inte enbart negativt utan är också ett tecken på högt ansvarstagande av våra medarbetare då de ska stanna 
hemma vid symtom på ohälsa. Förvaltningens arbete är inriktat mot rehabiliteringsinsatser och hälsosatsningar. Detta arbete 
kommer att fortsätta och under hösten kommer 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. 
 
Vi är idag 38 personer fler anställda i jämförelse med 2021 men håller budgeterad nivå. Personalökningen består av medicinska 
sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor inom östra delen av Skåne och anslagsfinansierad verksamhet. När det gäller 
använda AOH så ligger vi under budgeterad nivå, använder färre timmar. Förvaltningen har ingen personalkostnadsökning med 
viss reservation då måttet anställda GSG utgår från anställningskontraktet och att delar av löneöversyn 2021 finns med i 
underlaget men kostnaden för löneöversyn 2022 finns inte med. 
 
 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatet uppgår efter maj till 42 mkr vilket är en positiv avvikelse med 70 mkr mot budget. Både intäkter och kostnader är bättre 
än budgeterad nivå.  
 
Intäkterna är 50 mkr bättre än periodiserad budget. Främsta anledningen till den positiva avvikelsen är vaccinationsintäkter (31 
mkr), sjuklönekompensation (14 mkr) samt ersättning för vaccinationssamordning (3 mkr). Dessa poster finns inte med i fastställd 
budget. Samtidigt som intäkterna är högre tappar vi listningsersättning kopplat till minskad marknadsandel.  
 
Kostnaderna ligger 20 mkr lägre än budgeterad nivå. Främsta anledningen är lägre läkemedelskostnader med 9 mkr mot budget 
vilket då även bidrar till ett positivt läkemedelsnetto. Den låga kostnaden är till viss del kopplad till regionens uppbokningsprincip 
som kommer att förändras från augusti. Kostnaderna för röntgenundersökningar är lägre än budget vilket beror på 
kompensationsersättning med 8 mkr mot flatrate som betalades ut i januari från HSN men som avsåg 2021. Även de 
sammantagna personalkostnaderna (inkl inhyrning) är 3 mkr lägre än budget.  
 
Kostnadsutvecklingen är låg och uppgår till 1,6 %. Vilket är nödvändigt för att kompensera för den minskade listningen inom 
vårdvalen. 
 
Prognosbedömningen är fortsatt lite svårbedömd men vi räknar med att helårs resultatet landar på ca 65 mkr vilket är 28 mkr 
bättre avkastningskravet. 
 

 


