
Månadssammandrag: Januari - Mars  2022
Hälso- och sjukvårdssektorn (egen och extern regi)

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

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

Besök: Något försämrat resultat jämfört med mars 2021 men förbättrat 

mot föregående månad avseende andel inom 90 dagar. Statistiken bygger 

på den manuella rapporteringen vilket innebär att Vuxenpsykiatri (VUP) och 

Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) är exkluderade. Orsaker till detta är att 

verksamheterna har övergått till automatisk rapportering from mars 2022.

Andelen väntande inom 90 dagar till besök är 76,8% mars-22 (77,7% i mars -

21, 79,1% maj -21, 77,3% okt -21 och 79,2% dec -21). Totalt antal väntande 

är 61 784 jmf med 48 807 mars -21 (+26,6%). 

Andel väntande inom 30 dagar till utredning inom BUP är 82,2% (456 

patienter) och till behandling 94,7% (58 patienter) enl den automatiska 

rapporteringen.  

Återbesök: 58,9% av de genomförda återbesöken i mars-22 var inom 

måldatum jmf med 61% samma månad 2021. Andelen genomförda 

återbesök inom medicinskt måldatum för feb-22 var 59%. Totalt antal 

genomförda återbesök är fler i mars-22 jmf med feb-22, 45 096 mot 35 

532. Totalt antal genomförda återbesök mars-21 var 40 528 st.

Tillgängligheten till besök inom Barn-och ungdomspsykiatri inom 30 dagar 

baserat på den automatiska rapporteringen till SKR är 81,1% exkl 

patientvald väntan för mars-22. Tillgängligheten inom 90 dagar för 

Vuxenpsykiatri är 82,3% mars-22. Jämförelser med föregående år är ej 

genomförbar då rapporteringsunderlagen skiljer sig kraftigt åt. Manuell 

rapportering har byggt på vårdutbud jämfört med medicinskt 

verksamhetsområde (MVO) som ligger till grund för den automatiska 

rapporteringen. 

Samordning: Under jan-mars 2022 har 13 035 patienter hänvisats för 

samordning (avser egenregi) jämfört med 10 204 samma period 2021. Av 

13 035 patienter har BUP och VUP hänvisat 1 022 patienter av dessa. Av 

antalet hänvisade patienter så har 6 452 patienter samordnats till ett 

vårdgarantiavtal, VG-avtal. Det är en ökning med 1 135 patienter 

(+21,3%) jmf med samma period 2021. Samordning till Region Skånes VG-

avtal av andra regioner är inte inkluderade.

Operation/åtgärd: Förbättrad tillgänglighet jmf med mars 2021 och även 

förbättrat mot föregående månad. I operation/åtgärd ingår inte BUP och 

VUP i underlaget, enligt samma princip som finns beskrivet för besök.

Andelen väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd är 54,1% (45,9% 

mars -21, 51,2 maj -21, 52,6% okt -21 och 53,9% dec -21). Totalt antal 

väntande är 24 172 jfm med 22 155 mars-21 (+9,1%). Antal väntande >90 

dagar är 11 099 (-7,3% jmf samma period föregående år). 

Kögeneralsfunktion: I Region Skåne finns det ett regionalt nätverk med 

tillgänglighetskoordinatorer (TK) som har ett regionalt uppdrag att stödja 

förvaltningarna med samordning av vårdgarantipatienter. TK-nätverket 

har god kännedom om gällande avtal samt ledig kapacitet hos både 

offentliga och privata vårdgivare, inom och utanför Region Skåne. 

Funktion regional tillgänglighet ingår i TK-nätverket. I TK-nätverkets 

uppdrag ingår även ansvar för God klinisk praxis, Praxis för väntande 

patienter i Region Skåne samt Praxis samordning av patient i Region 

Skåne och därtill hörande tillämpningsanvisningar och rutinbeskrivningar. 

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

Diagrammet ovan illustrerar den procentuella förändringen jämfört med samma period föregående år. Under det första kvartalet 2022 har antalet unika 

individer inom primärvården och öppenvården ökat. Ökningarna är för besök till övriga vårdgivare och kan till stor del kopplas till vaccinationer. 

Antal läkarbesök är på ungefär samma nivå som föregående år både för öppenvård och för primärvården. Om man tittar på distanskontakter så har de  för 

läkarkontakter minskat något jämfört med 2021 medans det för övriga vårdgivare är mer i linje med antal för 2021 inom primärvård och öppenvård. 

Inom psykiatrin har antalet distanskontakter minskat en del både för läkare och övriga vårdgivare men är fortfarande betydligt högre än 2020.   

ASIH/Palliativ verksamhet är på ungefär samma nivå som tidigare år.                         
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Månadssammandrag: Januari - Mars  2022
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 -26,1 miljoner kronor vilket är 24,6 miljoner kronor bättre jämfört med den 

periodiserade budgeten. Utfallet är 2,4 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. En helårsbedömning (prognos) av utfallet för 2022 ger ett 

negativt resultat på 806,7 miljoner kronor.

För HSN är resultatet 142,4 miljoner kronor efter mars.

Köpt vård: Vårdval: Kostnaderna för Hälsovalet överskrider beslutade budgetmedel med 77 miljoner kronor. Den främsta anledningen är högre kostnader 

för köpt Bild och Funktionsmedicinska tjänster pga fördröjd upphandling. Det nya avtalet, och lägre priser, kan i bästa fall komma i gång sista kvartalet 

2022. Prognosen har ökat kostnaderna med 30 miljoner kronor för detta.

Vårdvalet för Psykoterapi överskrider också budget och ersättningar ligger ca 3 miljoner kronor högre än budget per månad. Det ligger dock något lägre än 

2021. Prognosen har ökat kostnaderna med 30 miljoner kronor för 2022.

Köpt vård: Andra regioner: Köpt vård från andra regioner är på samma nivå som 2021, dock fortfarande 57 miljoner kronor över budget efter mars. 

Prognosen för helår är på 652 miljoner kronor.

LOU/LOL-avtal kommer att ha ett lägre utfall än budget. Ännu en tidig prognos som kan komma att ändras beroende på om LOU/LOL/LOF kommer att öka 

sin produktion under 2022. Prognos 52 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Ambulans: Volymökningar ökar jämfört med 2021. Ett nytt avtal för distrikt 2 startade 1 maj 2021 som har en högre ersättning än tidigare avtal samt att 

IVPA och SOS Alarm ökar jämfört med föregående år. Prognosen är lagd med 71,9 miljoner kronor mer än budgeterat. Del av kostnad är eftersläpning från 

2021.

Specialistvårdval: Sammantaget så ligger vårdvalen i nivå med budget och har haft en ökning jämfört med 2021. Flera vårdval har infört digitala besök, men 

det är för tidigt på året att veta hur det kommer påverka utfallet.

Tandvård: Utfallet efter mars är 262,2 miljoner kronor vilket är 16,8 miljoner kronor högre än budget. Produktionen under mars var mycket hög för 

specialisttandvård (barn och ungdomar) samt regionens s-tandvårdsstöd som både låg tydligt över budget.

Läkemedel: Efter mars finns ett överskott jämfört med budget och på helår så är prognosen nu att utfall kommer vara i balans med budget. Där har varit en 

ökning av DDD (definierad dygnsdos) jämfört med 2020 (innan pandemin), detta ses som ett tecken att produktion är nära ett normaltillstånd. 

EU-vården ligger 5 miljoner kronor lägre än 2021 och nära sin budget. Posten är har påverkats av pandemin kostnaderna förväntas vara lägre under 2022 än 

under 2021. Det är en fördröjning i fakturering från Försäkringskassan som gör den svårbedömd.

Prognos: Bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ha ett överskott på 250 miljoner kronor vid utgången av 2022 dock med skillnader 

mellan budgetområden. Det är ökade kostnader för köp från andra regioner samt för hälsovalet och vårdvalet för psykoterapi. Där är lägre kostnader än 

budgeterat inom tillgänglighetsatsningar, innovations- och normaliseringsmedel samt incitaments- och utvecklingsmedel och det är svårt att prognostisera 

när sjukvården kan komma igång med dylika satsningar till fullo.

Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - Mar Helår 2022

Utfall Budget diff.

Övr Sjukhusstyrelser o nämnder HS -168,5 -49,3 -119,2 

Regionbidrag 4 459,0 4 459,0 0,0

Hälsoval -1 597,4 -1 520,1 -77,3 

Vårdval Psykoterapi -44,6 -34,0 -10,6 

Specialistvårdval (sjukvård) -193,5 -195,3 1,8

Köpt vård (Andra regioner) -170,3 -113,7 -56,6 

EU vård -15,9 -13,6 -2,3 

Extern regi (LoU mm) -496,8 -489,8 -7,0 

Asyl 5,0 0,0 5,0

Tandvård inkl vårdval -262,3 -245,4 -16,9 

Läkemedel -1 159,2 -1 209,5 50,3

AT/ST -193,1 -191,7 -1,4 

Omkostnader nya sjukhusomr -7,5 -14,80 7,3

Incitament-, utv-, innovationspaket -16,4 -33,80 17,5

Innovations och normaliseringsarbete 0,0 -13,80 13,8

Tillgänglighetsmedel normalisering -28,9 -175,00 146,2

FoU -78,6 -76,10 -2,5 

Övrigt HSN -57,2 -133,8 76,6

Hälso- och sjukvårdsn tot 142,4 -1,4 143,8
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