
Månadssammandrag: Januari - Maj  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: Någon jämförelse med maj 2021 är inte möjlig då 

rapporteringsunderlaget skiljer sig markant åt. Rapportering av väntande 

till besök för maj 2022 har skett via automatisk rapportering till SKR (den 

nya modellen) som bygger på medicinskt verksamhetsområde (MVO) och 

alla vårdgivarkategorier.  Källan till analysen för besök bygger på 

automatisk rapportering enligt prestationskraven för Kömiljard 2022 till 

SKR. Något försämrat resultat i maj jämfört med april 2022. 

Tillgängligheten för väntande till besök inom 60 dagar har sjunkit från april 

med 56,3% till 55% för maj 2022 (BUP exkluderat). Andelen väntande inom 

60 dagar var 56,9%. Totalt antal väntande är 73 659 jmf med 71 145 i april 

och 68 182 för mars-22.  

Analysen bygger rapportering för Kömiljard 2022 till SKR. Andel väntande 

inom 30 dagar till utredning inom BUP är 72,3% (425 patienter) och till 

behandling 86,2% (30 patienter) enl den automatiska rapporteringen.   

Återbesök: Analysen för återbesök bygger på den manuella 

rapporteringen av återbesök till SKR. 

60,7% av de genomförda återbesöken i maj-22 genomfördes inom 

medicinskt måldatum jmf med 64,6% samma månad 2021. Andelen 

genomförda återbesök inom medicinskt måldatum för april-22 var 

60,2%. Totalt antal genomförda återbesök är fler i maj-22 jmf med april-

22, 41 592 mot 38 137. Totalt antal genomförda återbesök maj-21 var 37 

524 st.

Tillgängligheten till besök inom Barn-och ungdomspsykiatri inom 30 dagar 

baserat på den automatiska rapporteringen till SKR är 71,3% exkl 

patientvald väntan för maj-22 jfm 69,6% april-22 och 81%% mars-22. Antal 

väntande till BUP är 557 patienter. Tillgängligheten inom 60 dagar för 

Vuxenpsykiatri är 63,4% maj-22 jmf med 65,2% för april-22 och 70,8% för 

mars-22. Antal väntade till Vuxenpsykiatrin är 1 625 patienter i maj-22.

Samordning: Under jan-maj 2022 har 21 474 patienter hänvisats för 

samordning (avser egenregi) jämfört med 17 234 samma period 2021. Av 

21 474 patienter har BUP och VUP hänvisat 1 487 patienter. Av antalet 

hänvisade patienter så har 11 194 patienter samordnats till ett 

vårdgarantiavtal, VG-avtal. Det är en ökning med 2 363 patienter 

(+26,8%) jmf med samma period 2021. Samordning till Region Skånes VG-

avtal av andra regioner är inte medtagna i materialet. 

Operation/åtgärd: Rapportering av väntande till operation/åtgärd sker 

både via automatisk rapportering samt manuell rapportering till SKR. 

Andelen väntande inom 90 dagar till operation/åtgärd är 54,3% (51,2% maj -

21, 52,6% okt -21, 53,9% dec -21 och 54,1% mars-22). Totalt antal väntande 

är 22 668 jfm med 22 731 maj-21 (- 0,2%). Antal väntande >90 dagar är 10 

370. Vårdutbudsgrupper med flest antal patienter som väntat mer än 90 

dagar för operation/åtgärd är: Ortopedi (3 315 patienter), kirurgi (1 565 

patienter) och ÖNH (1 475 patienter). Alla tre vårdutbudsgrupperna har 

färre antal väntande patienter > 90 dagar jfm med mars-22.

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 de första månaderna 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 - Maj  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 -493,5 miljoner kronor vilket är 441,8 miljoner kronor sämre jämfört med den 

periodiserade budgeten. Utfallet är 320 miljoner kronor sämre än samma period föregående år. En helårsbedömning (prognos) av utfallet för 2022 ger ett 

negativt resultat på 951 miljoner kronor. För HSN är resultatet 144,0 miljoner kronor efter maj. 

Köpt vård: Vårdval: Kostnaderna för Hälsovalet överskrider beslutade budgetmedel med 94 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 45 miljoner kronor för hälsovalet. Vårdvalet för Psykoterapi överskrider också budget och ersättningar ligger ca 

3 miljoner kronor högre än budget per månad. 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. Nytt LOU-avtal har startat för NPU under 2022 

vilket också bör påverka utfallet för psykiatri med lägre kostnader än under 2021. Prognos 105 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 77,8 miljoner kronor mer än budgeterat. Del av kostnad är eftersläpning från 2021. 

Specialistvårdval: Sammantaget så ligger vårdvalen över budget, det är främst LARO som överskrider sin budget medan hud ligger under sin budget. Flera 

vårdval har infört digitala besök, men det är än så länge för få besök för att påverka utfallet. Tandvård: Utfallet tom maj är 444,5 miljoner kronor vilket är 

35,5 miljoner kronor högre än budget. Produktionen fortsätter var mycket hög i jämförelse mot tidigare år framförallt för specialisttandvård för barn och 

ungdomar, ortodonti, samt regionens s-tandvårdsstöd och f-tandvårdsstöd. Prognosen för helår är 71,7 miljoner kronor över budget.

Läkemedel: Utfall för läkemedel är under budget och prognosen för helår är 150 miljoner kronor under budget. Största prognosändring görs på 

förmånsläkemedel. Bidragande orsak till detta är lägre generikapriser än vad prognostiserat inför 2022 samt att patentutgångar resulterat i lägre priser än 

prognos.

EU-vården ligger 15 miljoner kronor lägre än 2021 och något under 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, för hälsovalet och vårdvalet för psykoterapi samt för tandvård. Där är lägre 

kostnader än budgeterat inom läkemedel, tillgänglighetsatsningar, innovations- och normaliseringsmedel samt incitaments- och utvecklingsmedel och det 

är svårt att prognostisera när sjukvården kan komma i gång med dylika satsningar till fullo. 

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

Utfall Budget diff.

Övr Sjukhusstyrelser o nämnder HS -637,5 -49,3 -588,2 

Regionbidrag 7 431,7 7 431,7 0,0

Hälsoval -2 627,7 -2 533,6 -94,1 

Vårdval Psykoterapi -77,6 -56,7 -20,9 

Specialistvårdval (sjukvård) -363,1 -325,5 -37,6 

Köpt vård (Andra regioner) -296,9 -189,5 -107,4 

EU vård -20,0 -22,6 2,6

Extern regi (LoU mm) -832,1 -816,4 -15,7 

Asyl 14,3 0,0 14,3

Tandvård inkl vårdval -444,5 -409,0 -35,5 

Läkemedel -1 954,7 -2 015,8 61,1

AT/ST -323,2 -319,6 -3,6 

Omkostnader nya sjukhusomr -21,4 -24,60 3,2

Incitament-, utv-, innovationspaket -26,4 -56,30 29,9

Innovations och normaliseringsarbete -0,2 -23,00 22,8

Tillgänglighetsmedel normalisering -49,8 -291,70 241,9

FoU -131,3 -126,80 -4,5 

Övrigt HSN -133,1 -223,0 89,9

Hälso- och sjukvårdsn tot 144,0 -2,4 146,4
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