
Månadssammandrag: Januari - Oktober  2021
Hälso- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)

Andel väntande till besök inom 90 dagar Andel väntande till operationer/åtgärder inom 90 dagar

Vård i rimlig tid - väntande till besök och operation/åtgärd forts

Vård i rimlig tid - väntande till besök och operation/åtgärd 

Besök: Något lägre andel inom 90 dagar till besök jämfört med okt 2020 

men förbättrat mot föregående månad.

Andelen väntande inom 90 dagar till besök är 77,4% för okt 2021 ( 78,9% 

okt-20, 78,2% dec-20, 77,7% mars-21 och 79% maj-21 ). Totalt antal 

väntande är 62 972 jmf med 55 148 okt-20 (+12,4%). Antal väntande >90 

dagar, inkl BUP, är 14 205 (ökning med 18,2% jmf samma period 2020).

Operation/åtgärd: Försämrat läge jmf med okt-20 men förbättrat mot 

föregående månad.

Andelen väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd är 52,6% (57,7% 

okt-20, 54,1% dec -20, 46% mars-21 och 51,2% maj-21). Totalt antal 

väntande är 25 498 (+10,6% jmf okt -20). Antal väntande >90 dagar är 12 

074 (+20% jmf samma period föregående år). Vårdutbudsgrupper med 

flest antal patienter som väntat mer än 90 dagar för operation/åtgärd är:

Ortopedi (3 675 patienter), kirurgi (1 964 patienter) och ÖNH (1 709 

patienter).

Tillgängligheten till BUP inom 30 dagar har försämrats jmf mot okt-20 men 

förbättrats mot föregående månad. Tillgängligheten inom 30 dagar är 74% 

(78,6% okt-20) exkl patientvald väntan och totala antalet väntade är 836  

patienter. 

Samordning: Under jan-okt 2021 har 36 175 patienter (egen regi och 

privata vårdgivare) hänvisats för samordning (2 148 patienter inom 

BUP/VUP) och utav dessa så har 19 309 patienter samordnats via VG-

avtal. Det är en ökning med 771 patienter (4%) jmf med samma period 

2020. Samordning till VG-avtal av andra regioner är inte medtagna i 

materialet. From 2020 så registreras det för VG-avtal när Region Skåne 

använder annan regions vårdgarantiavtal.

Återbesök: 61% av de genomförda återbesöken var inom måldatum jmf 

med 62,1% samma månad 2020. Andelen genomförda återbesök inom 

medicinskt måldatum är lägre än månaden innan 63,1% sep -21. Antalet 

genomförda återbesök totalt är något lägre än sep-21 (41 826 -okt-21 jmf 

med 42 890 sep -21).

Produktion Somatik, Inkl vårdval, ASiH/palliativ vård, Primärvård och Psykiatri

Diagrammet ovan illustrerar den procentuella förändringen jämfört med samma period föregående år. Antalet besök inom somantik öppenvården och 

primärvården har ökat markant jämfört med 2020, men då inkluderar detta vaccinationer. Det har gjorts xx vaccinationer inom öppenvården och xx inom 

primärvården.

Inom somantik har det skett en ökning under året och för perioden jan-okt så har antalet individer ökat jämfört med 2020.

Där är en mindre ökning inom ASIH/Palliativ vård jämfört med 2020 både för antal individer och antal vårddagar.

Inom psykiatrin har antalet utskrivningar och individer inom slutenvården minskat, medans antalet individer inom öppenvården har ökat.
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Månadssammandrag: Januari - Oktober  2021
Hälso- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)

Resultat Hälso- och sjukvården totalt (mkr) Resultatutveckling Hälso- och sjukvården totalt (mkr)

Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvårdssektorn blev 1 334,9 mkr vilket är 1 095,3 mkr jämfört med den periodiserade budgeten. Utfallet är 

1 967,8 mkr bättre än samma period föregående år. En helårsbedömning (prognos) av utfallet för 2021 ger ett negativt resultat på 342,7 mkr vilket är 380,2 

mkr sämre än budget.  

För HSN är resultatet 404 miljoner kronor efter oktober.

Köpt vård: Vårdval: Kostnaderna för Hälsovalet överskrider beslutade budgetmedel med 248 mkr. Rörliga ersättningar till Vårdcentraler ligger över budget 

varav en stor del är från ny modell för ersättning Bild och Funktionsmedicin. 

BVC har lägre antal listade och lägre volymer och övriga ersättningar jmf budget. 

Vårdvalet för Psykoterapi överskrider också budget men ligger på nivå med föregående år.

Köpt vård: Andra regioner: Köpt vård från andra regioner är 17 mkr lägre än jämfört med 2020, dock fortfarande 225 miljoner kronor över budget efter 

oktober. Prognosen för helår är på 716 miljonor kronor.

VG-avtal: Fortsatt högt nyttjandet av vårdgarantiavtalen. Politisk kösatsning under året har också varit drivande. Avtalen används även av andra regioner 

vilket också har ökat med nästan det dubbla jämfört med föregående år. From med 2021 kommer sjukhusstyrelserna att bära kostnader för 

samordningspatienter samt att andra regioner har kraftigt ökat användningen av vårdgarantiavtalen vilket ger en ökning på intäktssidan.

Ambulans: Ökar något jämfört med 2020 med 4 mkr. Ett nytt avtal för distrikt 2 har startat 1 maj som har en högre ersättningar än tidigare avtal samt att 

IVPA och SOS Alarm ökar jämfört med föregående år. Prognos för helår är 8,5 miljoner kronor mer än budget.

Specialistvårdval: Prognosen för LARO har sänkts med 8 mkr, främst på grund av färre fysiska besök till följd av pandemin. Där har även införts digitala 

besök under pandemin som ersättningsgrundande åtgärd vilket har påverkat kostnaderna. Övriga vårdval, Ögon, Hud och Grå starr har oförändrad prognos 

på helår.

Läkemedel: Under prognosarbete för budget 2022 så revideras även prognos för utfall 2021 som har sänkts med 110 mkr till 4 472 mkr. Främsta orsaken är 

sådant som ligger inom ramen för HSNs finansieringsansvar inom ackrediterad LOV. Under pandemin har vårdproduktionen inte varit i linje med förväntat 

2021, därav så blir även läkemedelskostnader också lägre.

EU-vården överskrider budget men ser även ut att ha ökat jämfört med föregående år. Posten är påverkad i stort av pandemin så överskridandet är troligen 

en effekt av fördröjning av fakturering från försäkringskassan.  

Prognos: Bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ha ett överskott på 300 mkr vid utgången av 2021 dock med stora skillnader mellan 

budgetområden. Det är ökade kostnader för köp från andra regioner samt för hälsovalet och vårdvalet för psykoterapi. En del av ökningen i köpt vård från 

andra regioner är för att öka tillgängligheten och kan ställas mot det överskott som finns på tillgänglighetsmedel. Även läkemedel och innovationsmedel har 

överskott jämfört med budget. 

Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - Okt Helår 2021 Budgetavv helår

Utfall Budget diff. Budget Prognos Mkr

Övr Sjukhusstyrelser o nämnder HS 930,1 239,2 690,9 37,5 -642,7 -680,2 

Regionbidrag 13 995,2 13 973,3 21,9 16 768,0 16 789,9 21,8

Hälsoval -5 028,5 -4 780,3 -248,3 -5 736,5 -5 851,5 -115,0 

Vårdval Psykoterapi -147,4 -109,8 -37,7 -131,7 -181,7 -50,0 

Specialistvårdval (sjukvård) -598,0 -635,8 37,8 -762,9 -724,0 38,9

Köpt vård (Andra regioner) -595,8 -370,2 -225,7 -444,2 -716,4 -272,2 

EU vård -68,1 -44,1 -24,1 -52,9 -82,9 -30,0 

Extern regi (LoU mm) -1 472,7 -1 555,4 82,7 -1 867,0 -1 782,9 84,2

Asyl 30,0 0,0 30,0 0,0 13,5 13,5

Tandvård inkl vårdval -771,3 -781,8 10,6 -938,2 -943,5 -5,3 

Läkemedel -3 584,6 -3 819,0 234,4 -4 582,8 -4 472,8 110,0

AT/ST -608,7 -596,5 -12,2 -715,8 -730,8 -15,0 

Omkostnader nya sjukhusomr -28,8 -40,83 12,1 -49,00 -49,0 0,0

Incitament-, utv-, innovationspaket -35,4 -179,17 143,8 -215,00 -85,3 129,7

Tillgänglighetsmedel normalisering -118,0 -445,57 327,6 -534,00 -192,0 342,0

FoU -254,2 -249,33 -4,8 -299,20 -299,2 0,0

Övrigt HSN -309,1 -365,2 56,1 -438,8 -391,4 47,4

Hälso- och sjukvårdsn tot 404,8 0,4 404,4 0,0 300,0 300,0

Hälso- och sjukvård totalt 1 334,9 239,6 1095,3 37,5 -342,7 -380,2 
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