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Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 
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Mål: Antal anställda ej fler än budget  

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid  

 

 

 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska  
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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 

I budgeten för år 2021 har Digitalisering IT och MT en beräknad obalans uppgående till knappt -60 mkr. Inledningsvis i 
budgetprocessen planerades att 29 mkr av utvecklingsmedlen för E-hälsa skulle bidra till finansiering av SDV-projektet och den 
linjeorganisation inom DigITMT som behövs för att kunna planera och driva projekt inom E-hälsa. I sent skede i budgetprocessen 
drogs dock denna finansiering bort. Vidare har uppbyggnaden av SDV förvaltningsorganisation hamnat på en högre kostnadsnivå 
än som kunde beräknas innan budgeten behövde fastställas. I uppbyggnadsskedet inför driftutrullning av SDV har 
förvaltningsorganisationen planerats om och anpassats i takt med att kunskapen om de framtida behoven växer fram i projektet. 
Medarbetarna som anställs redan nu i förvaltningorganisationen arbetar på resurskontrakt i SDV-projektet men utan 
kostnadstäckning från projektet. 

SDV-projektet förklarar förändringen i antal arbetade timmar (+15,6%). Per april återfinns 76 medarbetare inom SDV 
Förvaltiningsorganisation, vilket är en ökning med 39 AOH jämfört samma period föregående år.    

SDV är också den enskilt största förklaringen till kostnadsutvecklingen. Förvaltningsorganisationen plus projektrelaterade 
kostnader utgör 5,5%-enheter av den totala kostnadsutvecklingen per maj som totalt uppgår till 15,6 %. Resterande delar av 
kostnadsutvecklingen består av: 

• Inköp hårdvara till PC-arbetsplats (1,3%-enheter) 

• Nyinrättad pumpbank inom Medicinsk teknik (2,1%-enheter) 

• Ny printlösning föranledd av SDV (0,6%-enheter) 
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• Volymökning inom Multimedia (0,5%-enheter) 

• Utbyggnad Wifi (5,5 %-enheter) 

• Nya applikationer i drift (CAFM mfl) (1,2%-enheter) 

• PMO. Nya moduler och vaccinationsanpassning (0,4%-enheter) 

• Telefoni. Volymökningar Call-guide mm (0,4%-enheter) 

• Taligenkänning. Volymökning antal användare (0,3%-enheter) 

• Smartphone som tjänst (0,3%-enheter) 

• Konsultkostnader. Ersättare för anställda som deltar i utvecklingsprojekt (1,0%-enhet) 

Totalt förklarar ovanstående poster 14,4%-enheter av den totala kostnadsutvecklingen på 15,6%. Det ska noteras att merparten av 
de listade kostnadsökningarna är budgeterade. Det totala kostnadsutfallet ligger per maj drygt 10 mkr lägre än budget, i huvudsak 

till följd av vakanser i personalbudgeten.  

Resultatprognosen har efter maj månad försämrats från tidigare -40 Mkr till ny prognos – 50 mkr. Prognosen bygger i huvudsak på 
kännedom av ovan angivna obalanser i budgeten. Vidare har en bedömning gjorts att den föreslagna förskjutningen av 
införandetidplanen för SDV kommer medföra lägre projektrelaterade kostnader i år än tidigare beräknat. Det finns en risk att 
prognosuppdateringar kommande månader kommer att innebära ytterligare försämringar av resultatet.  

Utöver de avvikelser som var kända vid ingången av året belastas resultatutvecklingen även av lägre intäkter än förväntat för 
Medicinsk teknik. Detta beror i huvudsak på en teknisk felaktighet i beräkningen av timpriserna som debiteras rörligt för utförda 
arbeten. Prisberäkningen baserades på helårsutfall 2019 i antal timmar. Detta underlag innehöll dock korrigeringsposter avseende 
år 2018 som inte är debiterbara timmar. Den totala kostnadsvolymen fördelades därmed på ett för stort antal timmar i kalkylen. 
Denna effekt uppskattas i årets prognos till -23,5 Mkr som därmed blir minskad interndebitering till andra motparter inom Region 
Skåne. I arbetet med budget år 2022 kommer felaktigheten rättas till. 

Som åtgärder för att begränsa årets negativa resultat ingår det i uppföljningsarbetet inom förvaltningen att se över 
konsultkostnader och där det bedöms lämpligt växla över konsulter till egen anställd personal till lägre kostnad. Vidare är 
regionalisering och konsolidering till färre applikationer den metod som på sikt kan ge större kostnadsreduceringar. Ett förslag är 
framtaget för att förstärka avvecklingsorganisationen för att få tydligare framdrift i att identifiera applikationer som kan vara 
kandidater att avveckla och leda avvecklingsprocesserna i mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


