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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 1-43 2019-2022 
inom Hälsovalet (VC, BVC och BMM) 

Produktion ackrediterad verksamhet  (avvikelse 

jämfört med föregående år, antal och procent) 

 

 

 

Produktion ASiH och Palliativ vård (avvikelse 

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

 

 

 

VC BVC BMM S:a

Jmf 2021 -109 318 200 -11 912 -121 030

Jmf 2019 -41 032 -31 897 -23 973 -96 902
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ÖV- Mixpoäng (NY, ÅB, KT, VK): -1 529

ÖV- Antal besök: -104 820
varav vacc: -153 773

ÖV- Ant distanskont. (KT, VK): -76 998

ÖV- Unika individer: -28 252
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SV (P)-Medelvårdtid: 0,16

SV (P)-Vårddagar: -122

SV (P)-Vårdtillfällen: -2

SV (P)-Unika individer: 0

SV (A)-Medelvårdtid: 2,42

SV (A)-Vårddagar: 1 704

SV (A)-Vårdtillfällen: -37

SV (A)-Unika individer: -49

ÖV-Antal besök: -347

ÖV-Unika individer: -30

9,0%

21,8%

-13,8%
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ÖV- Mixpoäng (NY, ÅB, VK): 58

ÖV- Antal besök: 7 393

ÖV- Ant distanskont. (KT, VK): -6 152

ÖV- Unika individer: 3 207
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Region Skåne  

 

Listning Vårdcentral Förändring marknadsandelar i procentenhet  
okt-22 vs okt-21  

  

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 88,3%. Antal samtal per arbetsdag har gått från 11 095 i januari till 8 814 i oktober. 

Vid årsskiftet genomfördes ett pilotprojekt i sydvästra Skåne för att höja tillgängligheten till telefonrådgivning. I slutet på september 
utökades detta projekt även till mellersta Skåne. 

På helheten har tillgängligheten ökat ca 5 %, från 85% till 90%, men tittar man djupare på detta ser man att det är 7 enheter i 
mellersta Skåne som har höjt sin tillgänglighet med mellan 25 och 50%. 

Antalet uppringda eller inkommande samtal har inte ändrats nämnvärt utan ligger tämligen stabilt på 36-38 000 samtal per vecka, 
så ändringen beror främst på ändrade arbetssätt där patienten oftare kommer fram och blir uppringd på första försöket och inte 
behöver ringa många gånger. 
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Region Skåne  

 

Ackrediterad verksamhet 
Antalet fysiska besök inom den ackrediterade verksamheten har minskat mellan åren med ca 104 800 varav vaccinationer står för 
en minskning med ca 153 700 besök. Även kvalificerade indirekta vårdkontakter minskar. 
När det gäller antalet unika individer som fått vård inom den ackrediterade verksamheten så är det en minskning jämfört med 
föregående år vilket beror på färre 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 är antalet 
vårdtillfällen oförändrat medan antalet vårddagar minskar vilket gör att medelvårdtiden stiger något.  
 
Anslagsfinansierad verksamhet 
I den anslagsfinansierade verksamheten ingår ungdomsmottagningar, MBHV-psykologer, Barnmottagningen i Eslöv och 
Flyktinghälsan.  

De fysiska besök inom Ungdomsmottagningarna ökar nu igen samtidigt som videokontakterna minskar. Totalt sett 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 vilket det pågår arbete med att lösa. 

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

Flyktinghälsan var under 2021 en del i hälsovalet varför det inte finns jämförelsesiffror för 2021 års produktion. Totalt uppgår 
produktionen till drygt 4 800 besök. 

Listning Vårdcentral 
Antalet listade på vårdcentralerna ökade i oktober med 373 individer men samtidigt så sjönk marknadsandelen med 0,1% enhet till 
54,6%.   
 

Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen ligger fortsatt under budgeterad volym när det gäller anställda vilket beror på rekryteringssvårigheter, framför allt 
avseende sjuksköterskor och läkare, men också på en anpassning av bemanningen i förhållande till listningsutvecklingen. 
Förvaltningen har också färre använda AOH jämfört med budget och 2021. 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, högre sjukfrånvaro och ökning av tjänstledighet. 

Inhyrningskostnaderna i relation till våra totala personalkostnader är fortsatt hög och tyvärr högre än 2021. Minskningen under 
oktober är positivt men faktureringen har en viss eftersläpning. Inhyrningen har ökat inom hela hälsovalet både avseende 
sjuksköterskor och läkare förutom i sydvästra delen av Skåne. 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 fortsatt minska sedan årsskiftet. Hög sjukfrånvaro finns framför allt bland undersköterskor, 
medicinska sekreterare och sjuksköterskor. Förvaltningens arbete är inriktat mot hälsosatsningar och rehabiliteringsinsatser. Detta 
arbete kommer att fortsätta. Under oktober pågår bland annat en hälsosatsning med bland annat olika digitala lunchföreläsningar. 
Målet att minska vår sjukfrånvaro till 5,0 % är nåbart på längre sikt, 2023.  

Förvaltningen har totalt sett en lägre produktion vilket dels beror på minskad listning men framförallt på färre vaccinationer. Detta 
innebär i sin tur att vi också har använt färre timmar. När det gäller personalkostnadsutvecklingen uppgår den till 0,4 % och är 
samtidigt 0,9 % lägre än budget.  
 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatet uppgår efter oktober till 149 mkr vilket är en positiv avvikelse med 85 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 (51 
mkr), sjuklönekompensation (14 mkr) samt ersättning för vaccinationssamordning (4 mkr). Dessa poster finns inte med i fastställd 
budget. Undantaget dessa ”extra” intäkter så är utfallet sämre än budget och då främst kopplat till det listningstapp vi har inom HV, 
BVC och BMM. I samtliga dessa tappar vi marknadsandelar.  
 
Kostnaderna ligger 60 mkr lägre än budgeterad nivå. Främsta anledningen är lägre läkemedelskostnader med 19 mkr mot budget 
vilket även bidrar till ett positivt läkemedelsnetto. Vi ser emellertid en ökande kostnad de sista månaderna som ligger i nivå med 
ersättningen varför detta netto inte kommer att förbättras. 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 13 mkr lägre än budget vilket är nödvändigt kopplat till det listningstapp vi 
har.  
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Kostnadsutvecklingen är låg och uppgår till 2,4 %. Den minskade listningen inom vårdvalen samt inflationen i övrigt kräver att vi 
framöver har fortsatt stort fokus på våra utgifter. 
 
Prognosbedömningen är densamma som gjordes efter augusti så den lämnas oförändrad på 87,5 mkr vilket är 50 mkr bättre 
avkastningskravet. 
 

 


