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Inledning 

Verksamhetens uppdrag och omfång
Medicinsk service ansvarar för en rad tjänster till den skånska hälso- och sjukvården. 
Utbudet omfattar alltifrån tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och laboratorieteknik 
till uppdrag inom prehospital sjukvård, Prioritering, råd och stöd samt smittskyddsarbete. 
Det bedrivs även utbildnings- och forskningsverksamhet i samarbete främst med de skånska 
lärosätena.

Inom laboratoriemedicin finns verksamhet inom områdena klinisk kemi och farmakologi, 
laboratoriemedicin bas, klinisk genetik och patologi, klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin samt klinisk mikrobiologi och vårdhygien. Medicinsk service driver också 
av södra sjukvårdsregionens solidariskt finansierade verksamheter inom områdena genetisk 
mottagning, arbets- och miljömedicin, centrum för sällsynta diagnoser samt regionalt 
biobankscentrum och Smittskydd Skåne.  Vidare är förvaltningen ansvarig för såväl 
laboratorieverksamhet i egen regi som för att kvalitetssäkra den patientnära 
analysverksamheten som utförs inom Region Skåne.  

Området bild- och laboratorieteknik innefattar flera delar, exempelvis ansvar för 
funktionalitet och utveckling av sjukvårdens bild- och laboratorietekniska produkter och 
utrustning.
 
Medicinsk service har det övergripande ansvaret för driften av Region Skånes prehospitala 
vård som är en del av första linjens vård i Region Skåne. Den prehospitala verksamheten 
inkluderar prioriteringsfunktionen av ambulansresurser vid Skånes Larmcentral, drift av 
ambulanssjukvården i två av Region Skånes fyra distrikt, Sydvästra Skåne (distrikt 1) och 
Nordvästra Skåne (distrikt 3), samt 1177 vårdguiden på telefon. I ambulansuppdraget ingår 
att samordna driften av ambulanssjukvården för de fyra ambulansdistrikten, utarbeta och 
fastställa regionala vårdprogram och riktlinjer samt att säkerställa att utbildnings- och 
utvecklingsinsatser samordnas för samtliga fyra ambulansdistrikt i Region Skåne. Uppdraget 
innefattar även att hålla samman det prehospitala regionala läkarstödet. 

Medicinsk service har också ansvar för Practicum som driver kliniska träningscentra vid de 
fyra största sjukhusen i Skåne.
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Året som gått – viktiga händelser

Covid-19
Under året har verksamheterna inom Medicinsk service fortsatt präglats av covid-19-
pandemin. Klinisk verksamhet har så lång som möjligt bedrivits enligt ordinarie premisser 
med följsamhet till den gällande situationen. Till exempel har utbildningsinsatser och möten 
så lång som möjligt genomförts på distans. 

Medicinsk service har för hälso- och sjukvårdens behov ansvarat för:
 Vårdhygien – rutiner för att undvika smittspridning samt rådgivning.
 Laboratorieanalyser för detektion av SARS-CoV-2 via ordinarie PCR- och 

antikroppsdiagnostik samt molekylär analys (sekvensering) för identifiering av 
virusvarianter. Egentillverkning av provtagningsmaterial har genomförts för detta 
ändamål på grund av brist hos leverantörer.

 Upphandling av antigentester, så kallade snabbtester.

Medicinsk service har för invånarnas behov ansvarat för:
 Smittskydd – samlad information och uppföljning av coronasituationen i Skåne. 
 Sjukvårdsrådgivning via telefon (1177) via specifik telefonlinje relaterade till Covid-19 

pandemin
 Upphandlad egenprovtagning - även tillgänglig via cykel- och PCR-analys via externa 

laboratorier. 
 Upphandling av externa vaccinatörer.
 Smittspårning.
 Vaccinationsmottagning i Perstorp.

Ambulansverksamheten har fått ökade krav vad gäller patientsäkerhet avseende 
smittspridning och därmed fått ta in extern personal för smittstädning under tiden 
ambulanspersonalen överlämnar patienter vid sjukhusens akutmottagningar.

Andra viktiga händelser

Laboratoriemedicin

 Nya laboratorieanalyser och tjänster har fortsatt att införas, i flera fall tillsammans med 
automation eller som snabbtester vilket har ökat vårdgivarens tillgång till diagnostiskt 
underlag för behandling av patienter. 

 Digital bildhantering har införts inom Klinisk patologi. Patologiavdelningarna i Helsingborg, 
Kristianstad, Malmö och Lund använder ett helt digitalt arbetsflöde för vävnadsdiagnostik 
(histopatologi). Förberedelser pågår även för digitalisering av celldiagnostik (cytologi). Klinisk 
patologi i Region Skåne är bland de internationellt ledande verksamheterna inom 
digitaliserad diagnostik.

 Ny automatisk instrumentering för kliniskt kemiska analyser samt hematologi- och 
koagulationsanalyser ersätter över tid utdaterad instrumentering vid samtliga sjukhusorter i 
Skåne. Utbytet startade 2020 och slutförs under 2022. 

 I samband med denna automation införs direkt rörpost, så kallad Point-to-Point, mellan 
beställare och laboratorier.
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 Byggnation av nya laboratorielokaler i Malmö, ”Servicehuset” och ombyggnad i Lund (E-F-
blocket) pågår enligt plan.

 Åldrade produktionsdatasystem byts ut. Laboratorieinformationssystem (LIMS RS) är nu 
infört inom berörda specialiteter. Ett nytt IT-system för blodhantering och 
transplantationsverksamhet (ProSang) införs tidigt 2022. 

 Medicinsk service deltar i arbetet för en sammanhållen digital vårdmiljö (SDV) samtidigt som 
införande av moderna produktionssystem inom laboratoriemedicin pågår. Nya system är en 
förutsättning för att digitalisera beställningar och svar. 

 Provlogistiken i regionen ses kontinuerligt över och flera initiativ för snabbare hantering har 
genomförts under året och ytterligare planeras inför 2022. 

 Samtliga externa tillsynsbesök av de ackrediterade laboratorierna har genomförts med 
godkänt resultat. Även godkänd tillsyn avseende den certifierade substrattillverkningen som 
utförs vid klinisk mikrobiologi.

 Organisationsförändringar har genomförts inom laboratoriemedicin, i syfte att ytterligare 
utveckla samordningen mellan olika processer.

Prehospital vård 

Översyn av prehospital vård i Skåne
Under året har det på hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag genomförts en översyn av Region 
Skånes prehospitala organisation och verksamhet. Representanter från VO ambulans och VO 
prioritering, råd och stöd har aktivt deltagit i arbetet med rapporten, som ska resultera i förslag som 
kan bidra till hög kvalitet, effektiva processer och god måluppfyllelse i den prehospitala vården.

Verksamhets- och organisationsförändringar
Från och med maj 2021 har VO ambulans övertagit verksamheten i Landskrona (inklusive Ven) och 
Svalöv i distrikt 2, medan Skurup i distrikt 1 inte längre ingår. I och med detta är ambulansdistrikt 3 
det största i Skåne baserat på antal ambulanser och medarbetare.

Verksamhet Tidpunkt Antal 
anställda

Uppdrags- 
förändring 

(Mkr)Ambulansverksamhet Landskrona och Svalöv (tjänster) 2021-05-01 63 54,1
Ambulansverksamhet Skurup (tjänster) 2021-05-01 -12 -9,7

44,4

Externa verksamhetsförändringar 2021

Summa externa verksamhetsförändringar 2021

Hösten 2020 och våren 2021 genomfördes en förändring av VO ambulans organisation. De två 
tidigare områdescheferna ersattes av en biträdande verksamhetschef, som leder samtliga 
enhetschefer. Målet med förändringen är att säkra informationsflödet mellan alla delar av 
verksamhetsområdet och att verksamheten ska bedrivas på ett mera enhetligt sätt. 
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Ambulanssjukvård

Övertagande av specialtransporter
Under året har VO ambulans tagit över ansvaret för kuvös- och IVA-transporter inom Region 
Skåne.

Vägburen neonatalvård - kuvöstransporter
Transporter av neonatalpatienter i kuvös kännetecknas av att patienterna är mycket 
ömtåliga, samt att den tunga utrustningen innebär risker i arbetsmiljön vid förflyttning 
mellan avdelning och ambulans.

Under året genomfördes ett utvecklings- och utbildningsarbete i samarbete med 
neonatalavdelningarna för att kuvöserna ska kunna transporteras från avdelningarna till 
ambulansen utan omlastning. Det förbättrar arbetsmiljön och minskar riskerna för 
patienterna. Utfallet av förändringen är genomgående positiv. En fördjupad analys planeras 
att genomföras maj 2022.

Vägburen IVA-vård.
Förberedelser för övertaget av IVA-transporterna genomfördes under första halvåret och 
fokuserade på samverkan och flöden. Checklistor har utarbetats för ambulans- och IVA-
personal. VO ambulans har genomfört utbildning riktad till sjukhuspersonal som kan 
förväntas arbeta med vägburen IVA-vård. 

I samband med övertagandet inleddes även arbetet med att bygga upp STARS-flottan 
(Special-Transport-Ambulans i Region Skåne).

Ambulansapp
VO Ambulans infördes i mars 2021 en app som arbetsverktyg för ambulansbesättningarna, 
som stöd i patientomhändertagandet. En kvalitativ enkätundersökning avseende appen och 
behandlingsriktlinjerna genomfördes under hösten 2021, vilken kommer att ligga till grund 
för det fortsatta arbetet med utveckling.

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Med modern logistisk infrastruktur och automatiserade analysprocesser kan den 
laborerande verksamheten bättre samutnyttja investeringar och ytterligare utvecklas i att ge 
övriga hälso- och sjukvården snabba och kvalitetssäkrade underlag fördiagnos, vård och 
behandling.

Arbetet med att försatt utveckla Laboratoriemedicin har fokus varit på:
 Modern instrumentering med hög grad av automation 

Ny Analysplattform införs där gamla instrument ersätts med nya som också kopplas 
ihop via en analysbana (transportband för prover) och direkt rörpost. 
Även utanför Analysplattformen införs modern och så långt som möjligt 
automatiserad instrumentering.
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 IT-system
Nya IT-system införs samtidigt som äldre fasas ut. LIMS RS är infört för analyser inom 
kemi, mikrobiologi, immunologi samt arbets- och miljömedicin. ProSang förbereds 
för transfusion och transplantation. Båda systemen ska samverka med Skånes digitala 
vårdinformation (SDV) via digital beställnings- och svarshantering. 
Förvaltningsmodellen för IT/MT-system tillämpas och förvaltningsgrupper tillsätts allt 
eftersom nya system driftsätts.

 Moderna laboratorielokaler
Moderna laboratorielokaler, både ur arbetsmiljö och produktionsoptimering skapas i 
samband med installation av ny analysplattform samt i planeringen av att 
laboratorierna på sju av Region Skånes nio laboratorier byggs om, ”Nya 
sjukhusområden”. 

 Optimering av provflöden och resurser
Optimering av såväl externa som interna provflöden sker kontinuerligt. Målet är 
snabba, säkra samutnyttjade transporter, provmottagningar, 
analyslokaler/instrument och en högre grad av sömlösa samarbeten mellan 
laboratoriespecialiteterna. Under 2021 har en förändrad provlogistik för 
Primärvården i Mellanskåne introducerats. Detta innebär att primärvården erhåller 
svar senast morgonen efter provet tagits.

 Diagnostiskt stöd för personaliserad medicinsk behandling av cancerpatienter blir 
allt viktigare och nya molekylära analysmetoder införs.

Smittskydd har fortsatt sitt arbete med lägesbevakning och rekommendationer baserat på 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av covid-19.

Vårdhygien har kontinuerligt tagit fram rutiner i samband med covid-19, och justerat dessa 
baserat på situationen (smittspridning, materialtillgång osv).

Prehospital akut psykiatri (PAP) inom ambulansverksamheten startades hösten 2019 i 
sydvästra Skåne. Projektet har fallit väl ut och är uppskattat av såväl medarbetare, 
vårdgrannar och brukare. Projektet avslutades hösten 2021 varefter arbete med att säkra 
fortsatt drift tagit vid.

Under 2021 sökte och erhöll VO Ambulans ekonomisk stimulans via Socialstyrelsen för att 
starta ett liknande projekt som skall utgå från Helsingborg.
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Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet 

Tillgänglighet

Trots covid-19 har provtagningsenheter, mottagningar och blodcentraler bibehållen 
tillgänglighet. Dock har tidbokning ersatt drop in-möjligheten på provtagningsenheterna som 
är lokaliserade på sjukhusområdena.

Klinisk patologi har generellt förbättrat sina svarstider under 2021 trots ett fortsatt ökat 
inflöde av prover under pandemin. Målen för svarstider för standardiserade vårdförlopp, 
(SVF)  uppnås för majoriteten av diagnostikområden. Förbättringarna är en konsekvens av 
digitalisering, effektivare arbetssätt med bl. a. regionala pulsmöten och fördelning av prover 
i Skåne utifrån aktuell kapacitet.
Tillgängligheten till onkogenetisk mottagning har förbättrats och väntetiden är nu under tre 
månader. Interna arbetsflöden har effektiviserats och första patientkontakten hanteras i 
utvalda fall via telefon.
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Sektor Hälso- och sjukvård

Alla kvalitetsområden ska ha en positiv utveckling

Kvalitetssäkrad laboratoriemedicin
En stor andel analyser vid laboratorierna är ackrediterade och verksamheterna deltar i såväl 
nationella, internationella och interna kontrollprogram. Tillsyn sker regelbundet via externa 
kontrollorgan som t ex Swedac, Inspektionen för vård och omsorg samt Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Samtliga tillsynsbesök under året har resulterat i fortsatt godkännande. 
Ett gemensamt kvalitetsledningssystem för Laboratoriemedicin är under införande. 

En belastad ambulanssjukvård
Belastningen på ambulanssjukvården har kontinuerligt ökat under ett antal år, vilket lett till 
försämrad akutberedskap. Covid-19-pandemin med rådande karensregler och tidvis 
begränsad provtagningskapacitet har utgjort ytterligare en påtaglig utmaning.  

Införandet av SOS nya triageringsstöd STEP har under vintern medfört stora utmaningar för 
ambulanssjukvården med ökat antal högprioriterade patienter och inledningsvis svårtolkade 
utlarmningar. Ett nära och tätt samarbete med SOS inleddes i samband med uppstarten.

Lättvårdsambulans
Ett koncept med lättvårdsambulans testades av VO ambulans mellan maj och augusti. 
Utvärdering av resursen gjordes i början av hösten med gott resultat, varefter beslut om att 
permanenta resursen fattades. 

First Responder
First Responder har testats av VO ambulans under maj och juni i Trelleborg.. Preliminära 
resultat visar att resursen ökade tillgängligheten på de mest kritiska larmen, men att 
konceptet troligen behöver kompletteras med andra resurser.  Beslut om eventuell 
fortsättning fattas under 2022.

Utbildning inom ambulanssjukvården
Utbildningarna inom VO Ambulans har som för all verksamhet påverkats av den rådande 
pandemin. En stor del av utbildningarna har anpassats till digital undervisning för att 
bibehålla kompetensen. Viss utbildning har genomförts med fysisk närvaro där framför allt 
där teamarbete är nödvändigt såsom A-HLR och prehospital sjukvårdsledning (PS).

Utvecklat samarbete mellan Laboratorieteknik och laboratoriemedicinska 
verksamhetsområdena 
I samband med förändringar av den organisatoriska strukturen har dokumentet ”Ansvar som 
Laboratorieteknik har gentemot de laboratoriemedicinska verksamhetsområdena inom 
Medicinsk service” uppdaterats. Uppdateringen under våren baserar sig på erfarenheter 
under 2020 och innebär ytterligare fördjupat samarbete mellan laboratorieverksamheterna 
och laboratorieteknik för ökad effektivitet och även hantering av fokusområdet Covid-19. 
Bl.a. har LIMS förvaltning etablerats fullt ut. Fortsatt utveckling av förvaltning av kring 
system har påbörjats, såsom förvaltning av lösningen inom Digital Patologi.

Segmentering av MT utrustning
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Under första halvåret av 2021 har arbetet med segmentering av datanätverket, som kopplas 
till medicinteknisk utrustning, fortsatt. Avsikten är att skapa en stabilare driftmiljö och ge ett 
högre skydd av den information verksamheten hanterar. Fokus under 2021 har varit att 
hantera de sista enheterna på det oskyddade nätet för att slutligen kunna stänga av detta 
helt. Nuvarande beslut är att total nedstängning av det oskyddade nätet skall ske 28/2 2022.

Hantering av s.k. egendrift
Under 2021 har arbetet med långsiktiga åtgärder startats och fortgått, i dialog med IT 
verksamheten samt laboratoriemedicin och de bild- och funktionsmedicinska 
verksamheterna. Syftet är att ytterligare öka säkerhet och tillgängligheten för verksamheterna 
och innebär framför allt en förbättring av den rena driftsmiljön genom överflyttning till lokala 
datorhallar alternativt till outsourcingpartners. Projektet beräknas fortgå även under 2022.

Översyn av ärendehantering kopplat till SDV
BoLT och medicinsk teknik har uppföljningssystemet (inventarier, ärenden mm), Medusa och i 
samband med införande av SDV behöver detta bytas ut, bl.a. för att få ett sammanhängande 
ärendeflöde och fungerande helhet avseende support och service av medicinskteknisk utrustning och 
system. Under 2021 har ett projekt med syfte att kartlägga funktioner, GAP och möjlig 
implementationsplan genomförts med gott resultat. Nuvarande planer innebär en succesiv övergång 
till ServiceNow plattformen under 2022, vilket är ett arbete som sker i nära samarbete med både IT 
och MT.

Nytt MDR direktiv 2021
Gällande lagstiftning för medicintekniska produkter har förändrats under2021, och det nya MDR 
direktivet gäller från 291526. För att personal som arbetar med medicintekniska produkter (inkl. 
system) skall ha en viktig basal kunskap om detta, har hela området Bild och Laboratorieteknik 
deltagit i en utbildning i MDR samt IVDR (medicintekniska produkter för in vitro diagnostik).

Etablering av Projektportfölj och processer
Arbete för att etablera hantering av Projektportfölj och tillhörande processer har genomförts under 
2021. Syftet är att skapa en bättre översikt och ökad struktur för hanteringen av projekt och resurser 
inom Bild- och Laboratorieteknik, vilket har lett till effektivare planering och bättre nyttoeffekt av 
projektsatsningar. Detta blir allt viktigare då medarbetare är inblandade i allt fler projekt, både 
interna och projekt initierade av IT, laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin. Under 2021 
har fokus legat på att implementera överenskomna processer och säkerställa förväntad nytta.

Semibemanning i samband med Covid -19
Under Covid-19 pandemin har en s.k. semibemanning införts inom Bild och Funktionsteknik. Detta 
har skett i samråd med verksamheten och varit ett sätt att säkerställa att kompetens alltid finns på 
plats, specifikt vid kritiska situationer. Konkret har det inneburit att personal har varit delade i två 
team som arbetat isolerat från varandra för att minska risken för att stora delar av personalstyrkan 
skall bli smittade. Utfallet av detta har uteslutande varit positivt och sedan början av sommaren har 
personalen återgått till en normal bemanningssituation.

Förbättrad uppföljning av utrustning
Under senare delen av 2021 har arbete startats upp för att ta fram en förbättrad metod och verktyg 
för uppföljning av utrustning och service. Inledningsvis har fokus legat på Bild och Funktionsteknik, 
och kommer innebära ett enklare och mer effektivt sätt att följa bl.a. utrustnings kvalitet och 
arbetsinsatser. Framförallt kommer detta vara ett ledningsverktyg som skall underlätta 
leverantörsstyrning, ekonomisk bedömning av serviceavtal och dialog med verksamheten. Första 
version av detta beräknas vara klart under Q1 2022.
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God Vård 

Gynekologiskt cellprov
Kvinnor har tidigare kallats till barnmorskemottagning för sitt gynekologiska cellprov. 
Självtest (egenprovtagning) för vaginal HPV analys infördes hösten 2021 i Region Skåne och 
erbjuds nu samtliga kvinnor mellan 23 och 70 år boende i regionen.

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne 

Enligt den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”erbjuder Medicinsk service 
jämlika välfärdstjänster av hög kvalitet som är tillgängliga för alla. Den laboratoriemedicinska 
delen av Medicinsk service har ett utbud av regionalt jämförbara tjänster, anpassade efter 
sjukhusen och primärvårdens behov, och ger ett enhetligt stöd oavsett var i Skåne 
beställning av tjänst begärs. Den laboratoriemedicinska analysproduktionen är uppbyggd i 
ett regionalt koncept som omfattar allt ifrån patientnära analyser till avancerade tjänster 
och specialanalyser som utförs vid starka kompetenscentra, främst lokaliserade till Lund. 
Exempel på detta är Centrum för molekylär diagnostik (CMD), Centrum för sällsynta 
diagnoser och Centrum för aferes/stamcellstransplantation där den senare ingår i regionens 
rikssjukvård. Inom samtliga dessa områden sker en kraftig utveckling och verksamheterna 
har i flera fall uppdrag att även verka för Södra sjukvårdsregionen och i vissa fall även 
nationellt. 

Satsningar på centrumbildningar har medfört möjligheten att samla kompetens, tillskapa 
ändamålsenliga lokaler och investera i dyr instrumentering. Men även fortsättningsvis 
behövs kontinuerlig anpassning av generiska laboratorielokaler i syfte att ge utrymme och en 
god arbetsmiljö för mer automatiserade flöden avseende provlogistik och analys.

Den prehospitala delen av Medicinsk service har ett nära samarbete med den privata 
ambulansverksamheten i Skåne avseende direktiv, riktlinjer, utbildningar och utveckling i 
syfte att uppnå jämlik vård. 

Sektor hälso- och sjukvård

Klinisk forskning

Region Skånes FoUU-verksamhet har i uppdrag är att stimulera, stödja och initiera forskning 
och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos chefer och 
medarbetare för att på så sätt främja en evidensbaserad god, effektiv och säker vård. Fem av 
Medicinsk service verksamhetsområden, samtliga inom den laboratoriemedicinska delen, 
har status som universitetssjukvårdenheter och arbetet fortsätter att utveckla detta. 
Dessutom finns en målsättning att på fem års sikt få verksamhetsområde ambulans att 
uppnå status som universitetssjukvårdenhet genom planering med stärkt akademisk kultur 
och struktur samt stödja med pedagogiska och forskningsmässiga kompetenser och meriter.

Förutom samarbete med universitet och högskolor inom Sverige men också internationellt 
har Medicinsk service samarbete med andra forskningsaktörer. Som exempel kan nämnas 
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samarbetsorganet Genomic Medicin Sweden (GSM), som dessutom koordineras av Region 
Skåne, och Biobank Sverige. Syftet är att utveckla Sverige till en ledande nation inom 
precisionsmedicin. Samarbete finns också med innovationsprogrammet Swelife som arbetar 
brett med att öka samverkan för mer utveckling och innovation inom life science i Sverige. 
Ett exempel, där både Medicinsk service och SUS deltar, är projektet SwelifeATMP, som ska 
skapa konkurrenskraftig cell och genterapi, utveckla nya affärsmodeller samt regulatoriska 
stödsystem för innovativa läkemedel tillsammans med Centre for Advanced Medical 
products. Även ett Comprehensive Cancer Centre (CCC) håller på att byggas upp tillsammans 
med SUS, Primärvården och Lunds universitet.

Förvaltningen belyser nedan ett urval av de aktiviteter med implementering av egen 
forskning som genomförts under året:

-Expressionsanalys för olika cancerdiagnoser t ex bröstcancer.
-Helgenomsekvensering för patienter där det misstänks ärftlig sällsynt sjukdom.
 -Metod för analys av Alzheimer-markörer (proteinprocessen).

Akademiska titlar, disputationer och forskningstid
- Antal disputerade var 118 (totalt) varav 14 professorer och 40 docenter (masters kan 

inte kontrolleras i systemet)
- Antal disputationer under 2021 var 0
- Uttag av forskningstid enligt plan men en viss modifikation har förkommit pga Covid-19
- Antal undertecknade uppdragsavtal var 5
- Totalt antal registrerade forskningsprojekt var 32 med budget för ALF, regionalt 

forskningsstöd och externa anslag samt utdelning ur stiftelser och donationer med 
omslutning 46 mkr

- Antal projektansvar var 17
- Regelbunden handledning för ST-läkare har förekommit i princip utan anmärkning men 

enligt begreppet universitetssjukvårdenhet saknar en del medarbetare adekvat 
handledarutbildning

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Attraktiv arbetsgivare

Resultat från medarbetarenkät
I Region Skåne genomförs årligen en medarbetarenkät. Resultatet ger ett underlag för dialog 
på arbetsplatsen och är en del i arbetsmiljöarbetet. 

Resultatet av 2021 år medarbetarenkät är på totalen oförändrat i jämförelse med 2020. 
Hållbart medarbetarengageman (HME) Index: 76 
Hållbart Säkerhets engagemang (HSE) Index: 74 

Frågan om upplevd diskriminering eller trakasserier har minskat från 6 % till 5 %. Orsaken 
anges i främst handla om ålder, kön samt etnisk tillhörighet. 2020 var etnisk tillhörighet 
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högst, vilket följdes av kön och ålder. Hur förvaltningen arbetat med lika rättighet och 
möjligheter, se vidare under det avsnittet.

Enheterna har arbetat aktivt med resultatet från tidigare medarbetarenkät, år 2020, genom 
att chef tillsammans med medarbetare tagit fram handlingsplaner med 
förbättringsaktiviteter. 

Trygga anställningar 
Förvaltningen arbetar fortsatt med att erbjuda tillsvidareanställning framför 
visstidsanställning. Med anledning av stora projekt inom förvaltningen, vilket har medfört ett 
tillfälligt utökat behov av resurser, har dock andelen tillsvidareanställda minskat försumbart 
med 0,4 % mellan 2020 och 2021. I takt med att projekten avslutas ser vi dock att andelen 
tillsvidareanställda åter kommer att öka inom förvaltningen. 
 
Andel tillsvidareanställda
Kön Andel 2021-12-31 Andel 2020-12-31
K 93,7% 94,3%
M 93,4% 93,3%
Totalt 93,6% 94,0%

Av samtliga månadsanställda är andelen heltidsanställda 95,2 % vilket är en ökning med 0,3 
% jämfört med 2020. Andelen män som har en heltidsanställning är högre än andelen 
kvinnor.

Andel heltidsanställda
Kön Andel 2021-12-31 Andel 2020-12-31
K 94,4% 94,2%
M 97,3% 96,7%
Totalt 95,2% 94,9%

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer
Förvaltningens chefer har i uppdrag att varje år genomföra ett medarbetarsamtal med varje 
medarbetare. I detta samtal ska en individuell handlingsplan upprättas.

Medicinsk Service har under 2021 fyra medarbetare som deltar i det regionala 
utbildningsprogrammet, framtida chefer. Två av dessa har slutfört programmet. 

Befintliga chefer erbjuds kontinuerligt ledarskapsutbildning, både regional och med 
förvaltningsspecifika insatser.

Utveckling av regioninterna resursteam 
Förvaltningens verksamhet är geografiskt spridd och kompetensbehovet skiftar, varför 
förvaltningen inte har behov av ett gemensamt resursteam. 
I stället arbetar verksamheterna med att stärka grundbemanningen för att klara frånvaro.
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Jämställda löner
Uppföljning av lönekartläggning 2020 genomfördes för första gången gemensamt i Region 
Skåne. Handlingsplanens fokus var att ta fram ett nytt värderingsinstrument för att ersätta 
instrumentet VIRS (Värderingsinstrument Region Skåne). Detta arbete har hanterats 
gemensamt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Lönekartläggning 2021 kommer 
att påbörjas i januari 2022.

Arbete med lika rättigheter och möjligheter
Region Skånes gemensamma värderingar ska ligga till grund för hur förvaltningens 
förhållningssätt är mellan kollegor, patienter och andra samarbetspartners. För att hålla 
värderingarna levande behövs kontinuerliga insatser. Under hösten 2021 genomfördes en 
utbildning för chefer och fackliga representanter i den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen. Utbildningen ”En arbetsplats för alla” fokuserade på 
diskrimineringslagen samt aktiva åtgärder för arbete med likabehandling i vardagen. Det var 
Malmö mot Diskriminering som genomförde utbildningen.

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Den årliga enkätuppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visade att arbetet i 
förvaltningen i stora delar bedrivs systematiskt. 
Förvaltningen behöver dock arbeta vidare med vissa åtgärder enligt handlingsplanen:

 Region Skånes policy för hälsofrämjande arbetsmiljö är känd.
Åtgärd: Presentera policyn på APT

 De som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga resurser och befogenheter för 
uppdraget.
Åtgärd: Digital grundutbildning som repetition för alla chefer

 En skriftlig handlingsplan görs för de åtgärder som inte omedelbart vidtas för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
Åtgärd: Använd Region Skånes mall vid arbetsmiljöronder och riskbedömning

 Dokumenterade handlingsplaner följs upp systematiskt (inklusive kontroll av att 
vidtagna åtgärder fått avsedd effekt).
Åtgärd: Planera in i årshjul

 Region Skånes rutin kränkande särbehandling och trakasserier är känd för alla 
medarbetare. 
Åtgärd: Information APT

Samverkan med personalorganisationer under pandemin
Arbetsmiljöfrågor har diskuterats kontinuerligt i ordinarie samverkans struktur. Extra 
skyddskommittémöten har genomförts vid verksamhetsområdena 
när läget krävt det och när specifika frågeställningar uppkommit.

Arbetet med arbetsmiljö under pandemin
Det regiongemensamma arbetsmiljöarbetet har stärkts under pandemin. HR vid 
förvaltningen har fortlöpande informerat om förändringar och de regler som för närvarande 
gäller som påverkar personalen med anledning av Covid 19. Även information om Region 
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Skånes stöd till chefer och medarbetare har förmedlats, t.ex. vad man ska tänka på vid 
hemarbete, tips att leda på distans, krisstöd, medarbetarstöd och stresshantering
En kontinuerlig dialog har förts kring risker i arbetsmiljön pga. Covid 19 i skyddskommitté på 
alla nivåer i förvaltningen. 
När gravida började räknas som riskgrupp efter vecka 20 marknadsförde Medicinsk service 
att våra arbetsplatser vid telefonsupport (1177 Vårdguiden på telefon, Central Smittspårning 
och RS Larmcentral) kan vara ett bra alternativ för gravida sjuksköterskor. Detta har gjort att 
fler gravida kunnat fortsätta arbeta utan risk för smitta.

Återhämtning för vårdens medarbetare 
Verksamheterna inom Medicinsk service har påverkats i olika omfattning av pandemin med 
ökad arbetsbelastning vid vissa enheter såsom ambulans och smittskydd. 

Förvaltningens sammanlagda övertid under perioden januari-november 2021 är på samma 
nivåer som innan pandemins start.
Semesteruttaget har ökat mellan 2020 och 2021 och i jämförelse mellan 2021 och 2019 är 
den snart tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Endast i undantagsfall har 
medarbetarna inte kunnat få önskad omfattning på huvudsemestern. 
Uttag av övertid och semester se tabell under rubriken ” Utvecklingen av använda timmar”.

Sjukfrånvaro
Inom förvaltningen görs ett kontinuerligt arbete för att minska sjukfrånvaron. Exempel på 
insatser är planeringen av rehabilitering och återgång i arbete som sker i nära samarbete 
mellan chef, HR och medarbetare. Inga specifika utbildningsinsatser har genomförts under 
året. Fullt fokus har varit att hantera och minimera risker i arbetsmiljön med anledning av 
Covid-19.

Sjukfrånvaro 2021 
2101–2111

2020 
2001–2011

2019 
1901–1911

Skillnad 
2021 mot 2020

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 5,6 % 5,8 % 5,1 % -0,2 %
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,3 % 6,5 % 5,6 % -0,2 %
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 3,6 % 3,8 % 4,0 % -0,2 %
 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i 
Åldersgruppen 29 eller yngre

5,3 % 4,5 % 5,1 % 0,7 %

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i 
Åldersgruppen 30–49 år

5,5 % 5,7 % 5,1 % -0,2 %

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i 
Åldersgruppen 50 eller äldre

5,9 % 6,5 % 5,1 % -0,6 %

 
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av 
samtlig sjukfrånvaro 

40,3 % 32,8 % 41,4 % 7,5 %

Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 % jämfört med 2020. Minskningen syns i åldersgrupperna över 30 
år, tillskillnad från 29 år och yngre där sjukfrånvaron ökat. Både kvinnor och mäns sjukfrånvaro har 
minskat. Kvinnorna har dock fortsatt avsevärt högre sjukfrånvaro än männen. Siffrorna för 
sjukfrånvaro avseende perioder längre än 60 dagar är ej tillförlitliga på grund av felkälla i 
statistikprogrammet.
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Sjukfrånvaro AID_PersonalGrupp Månadsavlönade 
medarbetare per 
2106

2021 
2101-2106

2020 
2001-2006

Skillnad 
2021 mot 
2020

2128 5,7% 6,3% -0,6%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Biomedicinska analytiker 677 7,4% 7,7% -0,3%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Sjuksköterskor 378 5,4% 5,3% 0,1%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Övr. specialiteter inom hälso- och sjukvård 320 5,0% 5,1% -0,1%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Undersköterskor, skötare m.fl. 192 6,9% 7,6% -0,8%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Läkare specialistkompetenta 135 2,4% 3,6% -1,2%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Handläggare 98 2,7% 2,8% -0,2%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Ledningsarbete 93 2,3% 1,7% 0,6%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Administratörer 69 5,4% 9,4% -4,0%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Läkare icke specialistkompetenta 57 5,5% 8,2% -2,6%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Administratörer, vård 37 7,6% 11,1% -3,5%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Ingenjörer 36 1,9% 3,3% -1,4%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Tekniker 12 11,2% 8,8% 2,4%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Övriga personalgrupper * 24 3,0% 4,6% -1,7%

*Samtliga personalgrupper som innehar mindre än 10 anställda samlas ihop till denna uppsamlingsgrupp

Tabellen redovisar sjukfrånvaron per personalgrupp. De flesta yrkesgrupper har en minskad 
sjukfrånvaro mellan åren. Administratörer är den yrkesgrupp där sjukfrånvaron minskat 
mest, vilket kan delvis förklaras med utökade möjligheter till distansarbete. Den yrkesgrupp 
som har ökad sjukfrånvaro mellan åren är tekniker. 

Avser tillsvidare- och visstidsanställda 
respektive period.   

2021 %
2101-2111

2020 %
2001-2011

2019 %
1901-1911

Totalt - % av antal anställda 57% 53% 60%

Kvinnor  - % av antal anställda kvinnor 53% 50% 55%

Män - % av antal anställda män 67% 61% 75%

Hälsotalet redovisar andelen medarbetare som har sammanlagt 5 eller färre sjukdagar under 
året. Hälsotalet 2021 har ökat i jämförelse med året innan.
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Kompetensförsörjning

Medicinsk Service har sammantaget fortsatt svårt att anställa till flertalet yrken som kräver 
högskoleutbildning. Det handlar främst om biomedicinska analytiker, specialistutbildade 
sjuksköterskor, medicintekniska ingenjörer och specialistkompetenta läkare. Förvaltningen 
arbetar med årliga revideringar av kompetensförsörjningsplanen. 

Yrke Verksamhetsområde Balans Obalans Brist
Laboratoriespecialister (biomedicinare, 
cytodiagnostiker, sjukhuskemister, 
statistiker, mikrobiologer m.fl.)

 FV Medicinsk service  

Biomedicinare lab FV Medicinsk service   
Biomedicinsk analytiker FV Medicinsk service  
Specialist-biomedicinsk analytiker FV Medicinsk service   
Enhetschefer FV Medicinsk service  
Tekniska befattningar 
(medicinsktekniska ingenjörer, 
medicintekniker, systemspecialister och 
systemansvariga)

Bild- och 
laboratorieteknik   

Laboratoriebiträde FV Medicinsk service   
Specialist- och överläkare FV Medicinsk service   
Allmänsjuksköterskor FV Medicinsk service
Specialistsjuksköterskor FV Medicinsk Service   
Undersköterskor FV Medicinsk service   

Konkurrensen på arbetsmarknaden har hårdnat och förvaltningen har fått ökad konkurrens, 
framför allt från privat sektor och främst när det gäller att anställa och behålla ingenjörer, 
specialistsjuksköterskor ambulans och laboratoriepersonal. Detta i kombination med att 
examinationsgraden vid högskolorna minskar leder till svårigheter att rekrytera. 
Förvaltningen satsar på att behålla och utveckla befintliga medarbetare genom 
utbildningsinsatser och deltagande i utvecklingsprojekt.

Rätt använd kompetens

Inom förvaltningens verksamheter pågår en snabb teknisk utveckling. Verksamheterna 
genomför ett aktivt arbete med att se över kompetensbehov, identifiera vilka yrkesgrupper 
på arbetsmarknaden som kan ha denna kompetens och hur arbetsuppgifterna ska fördelas 
mellan yrkesgrupperna. Där vi hittat kompetenser som saknas i förvaltningen, exempelvis 
inom projektledning, har vi genomfört utbildningsinsatser för befintliga medarbetare så att 
de kan ta sig an nya arbetsuppgifter. 

Kompetensutvecklingsinsatser för sjuksköterskor
Förvaltningen har prioriterat utbildning av allmänsjuksköterskor till ambulanssjuksköterskor. 
Elva allmänsjuksköterskor har under våren och hösten genomgått specialistutbildning till 
ambulanssjuksköterska med bibehållen grundlön. Ytterligare sju har påbörjat sin utbildning 
på samma villkor under hösten 2021.

Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare med flera
Medicinsk Service deltar tillsammans med andra ambulansdistrikt och Lernia i en ett-årig 
KY -utbildning till ambulanssjukvårdare. Några av dessa studenter har erbjudits arbete inom 
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VO ambulans. Under 2020 hade förvaltningen en medarbetare som läst med 
utbildningsförmån.
 
Kompetensförsörjning; äldre medarbetare
Medicinsk Service har ca 29 månads- och intermittenta anställda medarbetare som arbetar 
vidare efter att de har fyllt 65 år. Under medarbetarsamtal håller chefer och medarbetare 
dialog om sysselsättningsgraden vid behov. Medelsysselsättningsgraden sjunker som 
tydligast från åldersgruppen 60–64 år och sjunker lägre längre upp i åldrarna därifrån. Inom 
åldersgrupperna nedan har kvinnor i regel en lägre sysselsättningsgrad än män i samma 
åldersgrupp. 

Ålder_5 Anställda Medelsyss gr Kvinnor Män

60–64 180 95,4% 95,2% 96,0%

65–69 27 80,2% 76,4% 87,8%

70–74 1 50,0% 50,0%

75–79 1 70,0% 70,0%

Förvaltningen arbetar efter principen individuell och differentierad lönesättning. 
Medarbetare som uppnått pensionsålder och väljer att stanna kvar i anställning erbjuds 
enligt Regionens riktlinjer om enstaka anställningar av äldre medarbetare med specifik 
kompetens en lönerevidering för att uppmuntra till ett längre arbetsliv. I 
kompetensförsörjningsplanen finns aktiviteter för att strukturera kompetensöverföring och 
tillvaratagande och kompetensöverföring från äldre medarbetare.

Utbildningsuppdraget
Medicinsk Service tillhandahåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för Biomedicinska 
analytiker (BMA) och ambulans specialistsjuksköterskor. 
Reglerna och åtaganden för VFU sker enligt Ramavtalet mellan Region Skåne och lärosätena.  
BMA studenter (71 st) har haft sammanlagt 638 veckor sVFU inom laboratoriemedicin. 
Dessutom har ambulans tagit emot 30 studenter för VFU vid specialistutbildningen till 
ambulanssjuksköterska. Inom ambulansverksamheten har även kortare praktik för totalt 60 
studenter inom utbildning till läkare, polis, brandkår och militär genomförts och LIA (lärande 
i arbetet) för 30 studenter vid ambulanssjukvårdarutbildningen.

Jämfört med föregående år hade BMA-studerande som gick kompletteringsutbildning med 
utländsk eller svensk examen minskat under 2021. 

Inom alla verksamheter pågår en snabb teknisk utveckling där man parallellt ser över 
kompetensbehov. Rätt använd kompetens kan innebära exempelvis uppgiftsväxling mellan 
yrkeskategorier och införande av nya kompetenser. Under våren 2021 och i samarbete med 
Högskolan i Kristianstad samt representanter från alla VO inom Labmedicin utformades 
därför en kursprogramansökan till YH-utbildning för undersköterskor mot laborativt arbete. 
Besked om godkännande inväntas. 
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Efterfrågan på genetiska vägledare ökar och därför startade Linköpings universitet Sveriges 
första masterutbildning i genetisk vägledning hösten 2021 som inkluderar VFU. Ett avtal för 
VFU-placering vid VO Klinisk genetik och patologi Region Skåne är på gång.

VFU-förfrågningar från externa studenter/lärosäten samt snabbspår har minskat något 
under 2021 i jämförelse med tidigare år. Bildandet av International Office under 2021 har 
medfört betydligt kortare svarstider och snabbare hantering och vägledning avseende alla 
inkomna förfrågningar om språkpraktik, praktisk tjänstgöring och rekryteringar av både BMA 
och läkare på väg mot svensk legitimation inom Medicinsk Service. 

Utvärderingar från VFU-studerande 2020/2021 visar god nöjdhet och kvalitet inom Klinisk 
Kemi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Patologi och Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin.

Bemanning av verksamheten under pandemin
För att möta trycket på PCR-test förstärkte Klinisk Mikrobiologi sin bemanning med 
laboratoriebiträden redan initialt under pandemin. Under första halvåret 2021 har den 
bemanningen minskat i takt med att antalet inkommande prov minskat. I december 2021 
utökades bemanningen återigen när provantalet ökade. 
Under sommaren-tidig höst 2021 hade förvaltningen ett vaccinationsteam i Perstorp där 
verksamheten huvudsakligen bemannas av nyanställda/återanställda pensionerade 
sjuksköterskor och läkare. Såväl 1177 vårdguiden på telefon som Region Skånes larmcentral 
har kunnat erbjuda arbete till gravida sjuksköterskor som på grund av restriktionerna kring 
Covid-19 inte kunnat arbeta patientnära efter 20:e graviditetsveckan.

Oberoende av inhyrning från bemanningsföretag
Förvaltningen har inte använt sig av bemanningsföretag 2021. I slutet av året har det funnits 
behov av inhyrning av sjuksköterskor, men bristande tillgång till bemanningssjuksköterskor 
har gjort att ingen inhyrning skett.
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Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Utvecklingen av anställningsvolym

Antalet anställda AOH (Använda resurser omvandlade till heltid) för Medicinsk service är för 
närvarande högre än budgeterad volym, bl.a. till följd av förvaltningens pågående projekt 
som inneburit ett tillfälligt ökat behov av extra resurser som tillsatts utanför beslutade 
budgetramar. Året inleddes med ett underskott i relation till budgeterad volym som 
successivt övergått till ett överskott. Variationer förekommer dock inom Medicinsk service 
olika verksamhetsområden, där en del verksamhetsområden har ett större antal vakanser i 
relation till sin budgeterade volym, trots att helheten visar en motsatt bild. 

AID_HuvudGrupp Budget 
Anst 
AOH

Utfall 
Anst 
AOH

Diff 
Anst 
AOH

Diff %

Totalt 1 978 1 994 16 0,8%
Ledning / Administration 244 248 4 1,7%
Medicinsk sekreterare 37 35 -2 -5,5%
Läkare 193 192 -2 -0,9%
Sjuksköterska inkl. Biomedicinska analytiker 1 092 1 070 -21 -2,0%
Undersköterska / Skötare 157 177 20 12,9%
Övrig Vård / Rehab / Social 183 206 22 12,2%
Övrig personal 71 66 -5 -7,3%

Under 2021 har det bl.a. anställts fler undersköterskor än budgeterad volym. Detta kan dels 
förklaras av omfördelning av arbetsuppgifterna mellan yrkesgrupper men även av att man 
under en period av teknikskifte behövt tillfälligt öka resurserna. Anställda AOH i relation till 
budgeterad volym inom huvudgruppen Övrig Vård/Rehab/Social har också ökat, inom vilken 
yrkesgruppen biomedicinare lab återfinns.
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Utvecklingen av använda timmar

2021 
jan-nov

2020 
jan-nov

2019
jan-nov

Diff. Timmar 
2020–2021

Diff. %
2020–2021

Diff. 
Timmar 

2019–2021

Diff. % 
2019–2021

        

Anst timmar 3 615 
144,9

3 499 
683,8

3 570 
475,1 115 461,1 3,30% 44 669,8 1,25%

Sjukledighet -207 
277,5

-208 
095,7

-187 
694,3 818,1 -0,39% -19 583,2 10,43%

Tjl med lön -9 696,5 -12 764,4 -43 969,7 3 068,0 -24,04% 34 273,2 -77,95%

Tjl u lön -362 
823,2

-355 
238,4

-339 
782,7 -7 584,8 2,14% -23 040,5 6,78%

Kompledighet -9 508,4 -9 577,5 -11 225,4 69,1 -0,72% 1 717,0 -15,30%

Semesterled -361 
097,5

-339 
023,2

-367 
795,3 -22 074,3 6,51% 6 697,8 -1,82%

Timlön 105 978,0 91 099,2 106 963,0 14 878,8 16,33% -985,0 -0,92%
Fyll/övertid 45 433,0 41 043,6 45 618,4 4 389,3 10,69% -185,5 -0,41%
Arb 
jour/bered 9 282,6 7 611,4 7 177,2 1 671,2 21,96% 2 105,4 29,33%

Anv timmar 2 825 
435,4

2 714 
738,9

2 779 
766,3 110 696,4 4,08% 45 669,1 1,64%

Medan både anställda och använda timmar under 2020 minskade i jämförelse med 2019 pga 
en organisationsförändring samt vakanta tjänster, går det att se en ökning vid jämförelse av 
2021 och 2019. Både övertid och timavlönade inom Medicinsk service är 2021 tillbaka på 
samma nivåer som innan pandemins start. 

Antalet timmar i sjukledighet har sjunkit 2021 i jämförelse med 2020 men är fortfarande inte 
tillbaka på nivåerna från 2019. Detta kan förklaras av att rekommendationerna om att hålla 
sig hemma även vid lättare luftvägsinfektioner har legat kvar under större delen av 2021. 
Precis som mellan 2019 och 2020 så har även Vård av barn (VAB) fortsatt öka med anledning 
av pandemins restriktioner och rekommendationer, vilket till stor del förklarar utvecklingen 
av ”tjänstledighet utan lön.”

Semesteruttaget har ökat mellan 2020 och 2021 och i jämförelse mellan 2021 och 2019 är 
Medicinsk service snart tillbaka på samma nivåer som före pandemin.
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Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin

 

Grafen visar uttag av vård av barn. VAB nådde sin högsta nivå i mars 2020. Under perioden 
januari - november minskade snittfrånvaron för VAB marginellt från 2,69 dagar/anställd 
2020 till 2,65 dagar/anställd 2021. I jämförelse mellan 2021 och 2019 är har VAB ökat med 
0,2.

Grafen visar en jämförelse av frånvaro för vård av barn per kön mellan åren 2019 och 2021. 
Kvinnor har under perioden januari - november 2019 i genomsnitt 2,61 frånvarodagar på 
grund av VAB, vilket är 0,54 dagar mer än männen. Kvinnors andel av frånvaro pga VAB har 
ökat något mellan 2019 och 2021, kvinnorna har 1,02 fler VAB dagar än männen 2021. 
Skillnaden är tydligast i oktober 2021.
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Bisysslor

Antalet medgivna respektive avslagna bisysslor inom ska redovisas. AID 
(Arbetsidentifikation) huvudgrupperna Läkare respektive Sjuksköterska (inkluderande 
specialistsjuksköterska, barnmorska och biomedicinsk analytiker) redovisas för sig, övriga 
huvudgrupper summeras under ”Övriga”.

 Medgivna bisysslor Avslagna bisysslor

 Antal med 
koppling till 

RS

Antal utan 
koppling 

till RS

Antal med 
koppling till 

RS

Antal utan 
koppling 

till RS

Läkare 7 1
Förtroendeskadlig
Arbetshindrande

Konkurrerande

Sjuksköterskor 28 2

Förtroendeskadlig

Arbetshindrande

Konkurrerande 9
Övriga 4 2

Förtroendeskadlig

Arbetshindrande

Konkurrerande 1

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

Resultatmål
Medicinsk service redovisar 2021 ett positivt resultat på 51,0 mkr vilket också är en positiv 
budgetavvikelse eftersom förvaltningens resultatmål är ett resultat där kostnaderna täcks av 
intäkter, dvs. är +/-0.
Medicinsk service har under 2021, vilket även var fallet 2020, administrerat kostnader och 
ersättningar för testnings- och vaccinationsresurser avseende Covid-19 som tillhandahållits 
via Folkhälsomyndigheten. Detta har påverkat förvaltningens likvida flöden under året men 
dessa poster är reglerade i bokslutet för 2021.

Resultat (inklusive prognos)
Förvaltningens resultat för 2021 ett positivt resultat på 51,0 mkr vilket också är en positiv 
budgetavvikelse eftersom förvaltningens resultatmål är ett resultat där kostnaderna täcks av 
intäkter, dvs. är +/-0.
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Resultatet innebär också en avvikelse från den prognos som Medicinsk service lämnade 
under året. Denna prognos var ett resultat där kostnaderna skulle täckas av intäkter, dvs. är 
+/-0, men resultatet blev således bättre. Förklaringarna till avvikelsen mellan resultatet och 
prognosen är i huvudsak att analysvolymen för Covid-19 relaterade analyser inte avtog 
under årets senare del då pandemin fortsatte, förvaltningen tilldelades en delkompensation 
för utökat ambulansuppdrag under hösten, samt att förvaltningen fortsatt har en positiv 
avvikelse för personalkostnader pga. rekryteringssvårigheter (exkl. 
verksamhetsförändringar). I övrigt stannade minskningen för laboratoriemedicins 
produktion exkl. Covid-19 relaterade analyser vid - 0,9 % jämfört med 2019 vilket inte var 
lika stor minskning som år 2020 då effekten av pandemin var större. Att den s.k. 
pandemieffekten var mindre 2021 än 2020 bidrog till att begränsa intäktsbortfallet som 
följer av lägre beställningsvolym för laboratorieanalyser.

Medicinsk service ekonomiska resultat påverkas av verksamhetsförändringar vilket påverkar 
tolkningen av förvaltningens utveckling. Region Skånes ambulansverksamhet inom 
Medicinsk service inkluderar fr.o.m. maj 2021 även Landskrona och Svalöv i distrikt 2 medan 
Skurup i distrikt 1 inte längre ingår. Fr.o.m. juni 2021 har förvaltningen ett utökat uppdrag 
för central smittspårning relaterad till Covid-19. Dessutom ingår verksamheterna Vårdhygien 
och Smittskydd i förvaltningen fr.o.m. oktober 2020.

Medicinsk service har under 2021, vilket även var fallet 2020, administrerat kostnader och 
ersättningar för testnings- och vaccinationsresurser avseende Covid-19 som tillhandahållits 
via Folkhälsomyndigheten. Detta har påverkat förvaltningens likvida flöden under året men 
dessa poster är reglerade i bokslutet för 2021.

Se i övrigt avsnittet ”Ekonomiska effekter på grund av Covid-19” nedan.
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MEDICINSK SERVICE
Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget
motpart 1-3 2020 2021 2021 Mkr Procent
Regionbidrag 490,6 514,5 514,5 0,0 0,0%
Försäljning av varor och tjänster 1 724,9 1 795,1 1 631,4 163,7 10,0%
Specialdestinerade statsbidrag 8,0 669,0 50,2 618,8 1231,6%
Bidrag och övr intäkter 82,3 114,1 55,1 59,0 107,1%
Verksamhetens intäkter 2 305,9 3 092,8 2 251,3 841,5 37,4%
Lönekostnader -843,2 -902,3 -874,8 -27,4 3,1%
Arbetsgivaravg o pensioner -385,8 -411,4 -404,8 -6,6 1,6%
Övriga personalkostnader -11,3 -11,4 -12,8 1,4 -11,0%
Kostnader för inhyrd personal -2,6 -0,2 -3,2 3,0 -94,3%
Läkemedel -5,5 -6,4 -6,0 -0,4 6,0%
Material och tjänster -420,2 -1 074,5 -321,4 -753,1 234,3%
Fastighetskostnader -154,4 -170,5 -159,6 -10,9 6,8%
Övriga omkostnader -432,5 -411,8 -407,5 -4,3 1,1%
Verksamhetens kostnader -2 255,6 -2 988,4 -2 190,1 -798,3 36,5%
Avskrivningar -47,2 -49,8 -56,6 6,8 -12,0%
Verksamhetens nettokostnader -2 302,8 -3 038,2 -2 246,7 -791,5 35,2%
Resultat före finansiella poster 3,1 54,5 4,5 50,0 1109,1%
Finansiella kostnader -3,1 -3,5 -4,5 1,0 -22,5%
Finansnetto -3,1 -3,5 -4,5 1,0 -23,0%
Resultat efter finansiella poster 0,0 51,0 0,0 51,0 -
RESULTAT 0,0 51,0 0,0 51,0 -

Budgetavvikelse

Resultaträkning laboratoriemedicin
Inom Medicinsk service har Covid-19 framför allt medfört färre beställningar av 
laboratorieanalyser när stora delar av den planerade hälso- och sjukvården omprioriteras 
och skjuts fram. Färre beställningar resulterar i utebliven kostnadstäckning när intäkterna 
faller. Denna effekt har dock uppvägts av att laboratoriemedicin producerat 
laboratorieanalyser relaterade till Covid-19. Under 2021 har cirka 296 tusen Covid-19 
relaterade analyser, dvs. PCR-tester och antikroppstester, utförts. Dessutom avtog inte 
analysvolymen för Covid-19 relaterade analyser under årets senare del då pandemin 
fortsatte. Resultatet för laboratoriemedicin har därmed blivit positivt för 2021.
Bland produktionskostnaderna märks framför allt material och tjänster som t.ex. kits och 
reagenser. I de högre intäkterna ingår också kompensation från staten för de ekonomiska 
konsekvenserna av Covid-19. Försäkringskassan gav bidrag för sjuklönekostnader och 
Socialstyrelsen har kompenserat för Covid-19 relaterade merkostnader.

Se i övrigt avsnittet ”Ekonomiska effekter på grund av Covid-19” nedan.
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MEDICINSK SERVICE 
Laboratoriemedicin
Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget
motpart 1-4 2020 2021 2021 Mkr Procent
Regionbidrag 71,1 73,3 73,3 0,0 0,0%
Försäljning av varor och tjänster 1 988,9 2 015,1 1 760,0 255,1 14,5%
Specialdestinerade statsbidrag 43,7 58,4 42,8 15,6 36,4%
Bidrag och övr intäkter 34,0 61,6 53,2 8,4 15,7%
Verksamhetens intäkter 2 137,9 2 208,4 1 929,4 279,1 14,5%
Lönekostnader -600,5 -615,9 -620,7 4,9 -0,8%
Arbetsgivaravg o pensioner -275,7 -282,2 -287,2 5,0 -1,7%
Övriga personalkostnader -7,8 -7,0 -9,6 2,6 -27,5%
Kostnader för inhyrd personal -11,7 -9,4 -12,6 3,2 -25,5%
Läkemedel -4,8 -5,2 -4,8 -0,4 7,9%
Material och tjänster -504,8 -546,3 -372,2 -174,1 46,8%
Fastighetskostnader -128,0 -138,9 -134,9 -4,0 3,0%
Övriga omkostnader -509,8 -442,9 -432,2 -10,7 2,5%
Verksamhetens kostnader -2 043,2 -2 047,9 -1 874,3 -173,6 9,3%
Avskrivningar -44,2 -46,8 -50,8 4,0 -7,9%
Verksamhetens nettokostnader -2 087,4 -2 094,7 -1 925,1 -169,6 8,8%
Resultat före finansiella poster 50,5 113,7 4,2 109,5 2579,0%
Finansiella kostnader -2,9 -3,3 -4,2 1,0 -22,9%
Finansnetto -2,9 -3,3 -4,2 1,0 -22,7%
Resultat efter finansiella poster 47,6 110,5 0,0 110,5 -
RESULTAT 47,6 110,5 0,0 110,5 -

Budgetavvikelse

Resultaträkning Prehospital sjukvård 
Resultatet för Prehospital sjukvård är negativt vilket är sämre än budgeterat. Den negativa 
avvikelsen förklaras främst av att ambulansverksamheten den 1 maj 2021 fick utökat 
uppdrag då drift av ambulanssjukvården i Landskrona (inklusive Ven) och Svalöv överfördes 
till ambulansdistrikt 3 (nordväst) medan Skurups kommun överfördes till ambulansdistrikt 2 
(mellersta). Denna verksamhetsutökning ingick inte i budgetförutsättningarna för 2021. 
Denna verksamhet beräknades omfatta 54,1 mkr för ett helt år och 36,1 mkr för de åtta 
månaderna från och med maj till och med december 2021. Regionstyrelsen beslutade sedan 
den 9 september att tillföra Medicinsk Service 14 mkr i budget 2021 vilket innebar en 
delkompensation för det utökade ambulansuppdraget. I övrigt har den negativa ekonomiska 
avvikelsen till följd av det utökade ambulansuppdraget uppvägts av lägre personalkostnader 
än budgeterat då förvaltningen har rekryteringssvårigheter inom de större yrkesgrupperna 
och därmed vakanser.

Effekterna av pandemin för den prehospitala sjukvården består främst av att 1177 
Vårdguiden på telefon mottagit en större mängd telefonsamtal. Detta har gjort att 
förvaltningen omprioriterat personella resurser till 1177 Vårdguiden på telefon. Den kliniska 
träningsverksamheten på Practicum har påverkats genom att flertalet planerade 
utbildningar ställts in medan andra utbildningar tagits fram med kort varsel. 
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Se i övrigt avsnittet ”Ekonomiska effekter på grund av Covid-19” nedan.

MEDICINSK SERVICE                   
Prehospital sjukvård
Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget
motpart 1-4 2020 2021 2021 Mkr Procent
Regionbidrag 369,3 373,9 373,9 0,0 0,0%
Försäljning av varor och tjänster 24,3 23,9 23,4 0,5 2,1%
Specialdestinerade statsbidrag 12,1 24,9 7,4 17,5 235,5%
Bidrag och övr intäkter 18,0 38,4 11,5 26,9 234,4%
Verksamhetens intäkter 423,7 461,1 416,2 44,9 10,8%
Lönekostnader -210,6 -246,6 -222,9 -23,7 10,6%
Arbetsgivaravg o pensioner -95,6 -111,6 -103,7 -8,0 7,7%
Övriga personalkostnader -3,0 -3,4 -2,3 -1,1 50,0%
Läkemedel -0,6 -0,7 -0,8 0,1 -7,8%
Material och tjänster -7,2 -15,5 -9,7 -5,8 59,5%
Fastighetskostnader -24,9 -29,4 -24,1 -5,3 22,2%
Övriga omkostnader -53,1 -64,8 -46,7 -18,1 38,9%
Verksamhetens kostnader -395,0 -472,1 -410,1 -62,0 15,1%
Avskrivningar -3,0 -3,0 -5,8 2,8 -48,5%
Verksamhetens nettokostnader -398,0 -475,1 -415,9 -59,2 14,2%
Resultat före finansiella poster 25,7 -14,0 0,3 -14,3 -5438,6%
Finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,3 0,1 -21,1%
Finansnetto -0,2 -0,2 -0,3 0,1 -21,1%
Resultat efter finansiella poster 25,5 -14,2 0,0 -14,2 -
RESULTAT 25,5 -14,2 0,0 -14,2 -

Budgetavvikelse

Ekonomiska effekter på grund av Covid-19 
Inom Medicinsk service har Covid-19 framför allt medfört färre beställningar av 
laboratorieanalyser när stora delar av den planerade hälso- och sjukvården omprioriteras 
och skjuts fram. Färre beställningar resulterar i utebliven kostnadstäckning när intäkterna 
faller. Denna effekt har dock uppvägts av att laboratoriemedicin producerat 
laboratorieanalyser relaterade till Covid-19. Under 2021 har cirka 296 tusen Covid-19 
relaterade analyser, dvs. PCR-tester och antikroppstester, utförts. Dessutom avtog inte 
analysvolymen för Covid-19 relaterade analyser under årets senare del då pandemin 
fortsatte. De ekonomiska effekterna av Covid-19 är svåra att prognostisera eftersom det för 
närvarande inte finns en klar bild över när och hur hälso- och sjukvården kommer att återgå 
till ordinarie verksamhetsnivåer.

Laboratoriemedicins analysvolym har minskat till följd av att stora delar av den planerade 
hälso- och sjukvården omprioriterats och skjutits fram vilket i sig orsakats av Covid-19. 
Produktionen exkl. Covid-19 relaterade analyser var 2021 högre än 2020 (+5,5 %) men lägre 
än 2019 (-0,9 %).
1177 Vårdguiden på telefon påverkas av en större mängd telefonsamtal. Medelväntetiden 
för samtal har ökat senare år men förbättrades successivt under 2019 varefter den under ett 
antal av pandemins månader varit betydligt längre. Inom verksamheterna har 
omprioriteringar av personella resurser gjorts. T.ex. har Klinisk mikrobiologi och 1177 
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Vårdguiden på telefon förstärkts med medarbetare från Practicum, Arbets- och miljömedicin 
Syd samt Laboratoriemedicin Bas. Den kliniska träningsverksamheten på Practicum påverkas 
genom att flertalet planerade utbildningar ställts in medan andra utbildningar tagits fram 
med kort varsel. De nyinsatta kurserna har handlat om sjuksköterskor och andningsvård, 
lokalvårdare och smittstädning, basalomvårdnad för sjukhuspersonal, lokala utbildningar i 
respiratorvård samt arbetsterapeut utbildning. Dessutom har möjligheterna till HPV-
egenprovtagning i stället för inställda gynhälsokontroller förstärkts.
Sammanställningen över negativa och positiva effekter på grund av Covid-19 nedan visar en 
sammanlagd nettopåverkan som framför allt består av följden av färre beställningar av 
laboratorieanalyser som resulterar i uteblivna intäkter.

Medicinsk service ekonomiska effekter till följd av Covid-19 år 2021
Resultaträkning motpart 1-3 (mkr) Positiva Negativa Netto Kommentar

Intäkter
Regionbidrag 6,4 6,4 Beslut om tilläggsbudget i 

Regionfullmäktige
Försäljning av verksamhet -12,7 -12,7 Intäktsbortfall pga. minskad produktion av 

laboratorieanalyser
Socialstyrelsen merkostnader Covid-19 2,1 2,1 Statlig ersättning för merkostnader
Statligt Covid-bidrag för Sjuklön 3,7 3,7 Försäkringskassan bidrag för sjuklön
Folkhälsomyndigheten ersättning analyser 346,9 346,9 Folkhälsomyndighetens ersättning för 

analyser
Verksamhetens intäkter 359,1 -12,7 346,4

Kostnader
Analysproduktion -153,1 -153,1 Analyser utförda av Klinisk mikrobiologi och 

Laboratoriemedicin bas
Köp av verksamhet -185,7 -185,7 Externa leverantörer av analyser
Personalkostnader -5,2 -5,2 Ökad bemanning pga. pandemi och 

sjuklönekostnader, m.m.
Smittskyddsåtgärder -2,1 -2,1 Smittskyddsåtgärder inom 

ambulansverksamheten
Skyndsamma transporter -2,3 -2,3 Skyndsamma transporter av patienter till-, 

inom- eller mellan sjukhus
Skyddsutrustning -2,4 -2,4 Personlig skyddsutrustning, m.m.
Verksamhetens kostnader 0,0 -350,8 -350,8

Resultat 359,1 -363,5 -4,4

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans 
Inom Medicinsk service syftar ett flertal åtgärder till kontroll och begränsning av 
kostnadernas utveckling. Den ekonomiska situationen för Medicinsk service är i balans och 
budgetmålet för 2021 är uppnått. Förvaltningen arbetar ständigt med förbättringar och 
effektiviseringar för att nå och upprätthålla en ekonomi i balans. Olika åtgärder har vidtagits 
och exempel är automatiseringar, gemensamt verksamhetssystem och modernisering av 
lokaler för samarbeten över specialitetsgränserna inom laboratoriemedicin. 
Ambulansverksamheten t ex har arbetet. med olika resursformer som utveckling av Single 
Responders. 1177 Vårdguiden på telefon har tagit fram möjligheter för medarbetare att 
arbeta på olika orter i Skåne samt hemifrån. Bild- och funktionsteknik har bl. a arbetat med 
översyn av serviceavtal och regiongemensamma lösningar. Förvaltningen har också arbetat 
med kompetensförsörjning och i nära samverkan med klinisk forskning, universitet och 
högskolor. Under 2021 har dessutom förvaltningen iakttagit restriktivitet när det gäller 
rekrytering av personal för att begränsa kostnadsutvecklingen.
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Nyckeltal 

Laboratoriemedicin
Laboratoriemedicins analysvolym har minskat till följd av att stora delar av den planerade 
hälso- och sjukvården omprioriterats och skjutits fram vilket i sig orsakats av Covid-19. 
Produktionen exkl. Covid-19 relaterade analyser var 2021 högre än 2020 (+5,5 %) men lägre 
än 2019 (-0,9 %). 2021 hade en arbetsdag mer än 2020 och tre arbetsdagar fler än 2019, 
vilket sannolikt medfört att produktionsminskningen 2021 jämfört med 2019 annars skulle 
ha varit större.

Laboratoriemedicins produktion per verksamhet för förvaltningsexterna kunder och exkl. 
Covid-19 relaterade analyser. Sammanställningen visar att Klinisk genetik och patologi samt 
Laboratoriemedicin bas har högre produktion än 2019 medan övriga har lägre produktion än 
2019.

Under 2021 utfördes cirka 296 tusen Covid-19 relaterade analyser, dvs. PCR-tester och 
antikroppstester, inom laboratoriemedicin. 2020 var motsvarande antal cirka 328 analyser.
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Ambulansverksamheten
För den prehospitala akuta sjukvården finns väntetidsmål som Regionfullmäktige beslutade 
om den 29 november 2016. Dessa tillgänglighetsmål anger att insatstid i Region Skåne som 
helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter och på kommunnivå högst 18 
minuter. Dessa mål nås för samtliga kommuner med undantag för Örkelljunga kommun.

I tabellen nedan redovisas uppdrag med Prio 1 samt mediantider för de kommuner som 
ingår i Region Skånes ambulansverksamhet samt en total för Skåne. Prio 1 uppdragen 2021 
är 9 % högre än 2020 och 10 % högre än 2019.

1177 Vårdguiden på telefon
Under 2020 och 2021 har 1177 Vårdguiden på telefon påverkats av en större mängd 
telefonsamtal. Under pandemin har medelväntetiden ökat. Det är fortfarande flera vakanta 
sjukskötersketjänster. Verksamheten har även filial i Kristianstad, vilket medgett ökad 
bemanning och fler sökande till tjänsterna.
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Investeringar

Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar
Den lokala byggpotten har använts till anpassning av lokalerna inom t.ex. Klinisk mikrobiologi 
som är ett exempel på lokalinvesteringar liksom det pågående arbetet med annan 
samlokalisering av verksamhet inom Laboratoriemedicin. Se i övrigt bilaga med information 
om investeringar.

Utrustningsinvesteringar
Investeringar inom Medicinsk service har skett inom samtliga verksamheter. 
Laboratoriemedicin har en instrumentintensiv verksamhet med omfattande utveckling 
baserad på ny teknik.  Investeringarna har därför syftat till att införa än mer effektiva och 
rationella processer för snabbare och säkrare diagnostik. Vid utbyte av teknik eftersträvas 
övergång till automation för att uppnå förbättrad arbetsmiljö genom minskat statiskt och 
monotont manuellt arbete och därmed skapa bättre ergonomiskt anpassade arbetsplatser.
Lokal pott för 2021 var budgeterad till 51 mkr. Potterna är fördelade på äskade objekt men 
Covid-19 pandemin har påverkat hela anskaffningsprocessen som omfattar allt från 
upphandling, inköp, leverans, installation och fakturering har dragit ut på tiden. 
En större upphandling av ambulansutrustning avslutades hösten 2021 men överklagades, 
finansieringsplanen flyttades därmed till 2022. Se i övrigt bilaga med information om 
investeringar.
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Miljöredovisning

Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
Ambulanssjukvården i Region Skåne har fortsatt med att öka andelen fossilbränslefria 
drivmedel, där särskilt fokus läggs på att ersätta diesel med fossilfria alternativ. Trenden är 
försiktigt positiv med flytande fossilfria drivmedel på nästan 24 procent av totala 
drivmedelsförbrukningen (HVO 100, perioden jan-okt). Under året har reduktionsplikten för 
diesel utökats, med ökad inblandning av fossilfria bränslen, till 26 procent, vilket även 
minskar växthusgasutsläppen.

Hälsosam miljö
Fokus har legat på säker kemikaliehantering samt att minska utsläpp av kemikalier till 
avloppsvatten. Det behövs en kontinuitet och resurser för att bibehålla och fortsätta 
förbättringsarbetet med säker kemikaliehantering. Under 2021 har pandemin och 
personalomsättning delvis påverkat arbetstakten och förmågan att fortsätta med 
förändringsarbetet. 
Miljökraven i upphandlingen av analysplattformen har följts upp i tät dialog med 
leverantören, främst rörande utsläpp till avlopp där leverantören inte lever upp till avtal. 
Mycket resurser har lagts på att utreda alternativa lösningar för att minimera utsläpp samt 
diskutera möjlighet/eventuell tidsplan för utfasning av särskilt farliga ämnen i produkter som 
används vid analyserna. Beräkningar på analysplattformen utsläpp för samtliga kemikalier, 
på ämnesbasis, har gjorts för samtliga orter.
Arbetet fortlöper med att identifiera och minska vår miljöpåverkan med utsläpp av 
kemikalier till avloppsvatten. Det identifieras och vidtas åtgärder som innebär att nya 
processfraktioner samlas upp. Delar av verksamheten har idag nollutsläpp till vatten men i 
de automatiserade verksamheterna återstår alltså att hitta en tillfredställande lösning.  För 
att lyckas, behövs dels tuffare krav i framtida upphandlingar, dels intern utveckling mot 
metoder och utrustning som använder mindre mängd farliga ämnen, gärna i dialog med 
leverantörer.  

Kartläggning pågår i Lund av vilka kemikalier som släpps ut till spillvattennätet och i vilka 
mängder. Resultatet rapporteras till tillsynsmyndigheten i kommande miljörapport.
Arbete mot en kultur där riskbedömningar är en naturlig del i planering/implementering av 
nya kemikaliehanteringar, fortgår. Ett utbildningsmaterial är framtaget. Möjlighet till 
workshops och information om gällande lagkrav har kommunicerats i olika forum på olika 
nivå. Flera verksamheter jobbar ambitiöst med riskbedömningar, men vi har ändå en bra bit 
kvar till en god riskbedömningskultur.

Antalet produkter som innehåller CMR-ämnen har fortsatt att minska under 2021 från 167 
till 155 ämnen. Vi är nära den nivå där vi endast hanterar produkter med de CMR-ämnen 
som krävs för att upprätthålla analysverksamheten. Framöver handlar det om att bevaka och 
arbeta mot att undvika fler CMR-ämnen i nya kemiska produkter som behövs vid analys. 
Arbete med utrensning och kassation av kemikalier som inte används fortgår. Flera 
produkter har bytts ut mot likvärdiga produkter som innehåller mindre farliga ämnen. Under 
hösten har det exempelvis genomförts en extra insats gällande drifts- och 
underhållskemikalier och en stor mängd onödiga eller gamla kemikalier har kasserats. 
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Hållbar resursanvändning
I fokus för kunskapsmålet är arbete med att samordna och optimera avfallshanteringen, 
med översyn och enhetliga avfallsbenämningar. Utbildningsmaterial finns tillgängligt, dels 
förvaltningsspecifikt dels i Utbildningsportalen. Manuell administration har möjliggjort att 
behandlingsuppgifter om konvertering av smittförande avfall rapporteras till 
Naturvårdsverket kvartalsvis. En trend som identifierats är att mängden kemiskt farligt avfall 
som tas omhand på ett säkert sätt ökar i volym i faktiska siffor. Det går ännu inte att dra 
några säkra slutsatser kring detta men stärker sambandet med att vi samlar upp mer 
flytande avfall från laboratorierna. 

Stark miljöprofil
Vid upphandling är det viktig att miljö-och kemikaliekrav ställs. Även i tider med snabba krav 
på upphandling har förvaltningen ställt miljö- och kemikaliekrav, t.ex. i upphandling av PCR-
instrument och Covid-19-testkit. Det är positivt är att information och kommunikation kring 
att få med miljökompetens vid upphandlingar fungerar bättre och bättre, där strateger blir 
kontaktade och kan ingå i expertgruppen.

Utbildning, dels genom att nyanställda ombeds att göra Hållbara val (218 stycken 2021), dels 
genom utbildningsaktiviteter kring avfall och riskbedömningar bidrar till en ökad 
kunskapsbas. Det har inte gått att genomföra förvaltningsövergripande 
introduktionstillfällen i miljö och kemikalier för nyanställda, vilket kan innebära ett mindre 
kunskapstapp som kan behöva tas igen under kommande år. Kompetensbehov behöver 
identifieras i samband med medarbetarsamtalet. 

Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet

Medicinsk service har en nyligen revidera Krishanterings- och kriskommunikationsplan.

En modell för kontinuitetsplanering är framtagen och arbetet med att införa densamma är 
påbörjat.

Utbildning av förvaltningsstab genomfördes före pandemin och erfarenheter har 
tillvaratagits i förvaltningens covid-kris-gruppering. Verksamheterna övar regelbunden t.ex. 
utför blodverksamheten årliga krigsövningar baserade på olika scenarios. Ingen 
förvaltningsövergripande övning har genomförts under 2021.
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Intern kontroll

Processen för arbetet med framtagande av planen för intern kontroll
Inom Medicinsk service har förvaltningen arbetat fram plan för intern kontroll och målfokus 
för 2021. I detta arbete har ett flertal målsättningar identifierats som viktiga för 
verksamheten och som kopplade till de obligatoriska kontrollområden som framgår av 
anvisningarna för interna kontrollplaner.
Inom Medicinsk service har förvaltningschefen beslutat om planen för intern kontroll. 
Ekonomichefen ansvarar på uppdrag av förvaltningschefen för arbetet med intern kontroll. 
Den interna kontrollplanen är upprättad i samarbete med ledningsgruppen och 
verksamhetsföreträdare. I detta samarbete har också ingått att göra en risk- och 
väsentlighetsbedömning. Regionservice gemensamma servicefunktion (GSF) utför den 
interna kontrollen avseende ett flertal kamerala kontroller och obligatoriska 
internkontrollmoment.

Uppföljning av intern kontroll och målfokus
Uppföljningen av målen i internkontrollplanen visar endast en avvikelse och ett mål där det 
återstår förbättringar. Nedan och i bilaga redogörs för dessa.
Avvikelsen berör redovisningen av fakturor för representation. Stickprovskontrollen visar att 
reglerna inte alltid efterlevs. I några fall saknas det tillräckliga uppgifter för att i efterhand 
kunna bedöma kostnadens kontering och korrekthet. Delvis förekommer brister i 
redovisning av deltagare, syfte och moms bland de kontrollerade verifikationerna. 
Förvaltningens ekonomiavdelning arbetar kontinuerligt tillsammans med den gemensamma 
servicefunktionen (GSF) med att informera ansvariga sak- och beslutsattestanter om 
riktlinjerna för fakturor för representation.
När det gäller att leveransen skall vara säker och tillgänglig vilket följs med hjälp av 
identifierade kritiska svarstider och mått på tillgänglighet är målet till största del uppnått 
men det kvarstår förbättringar att göra inom svarstiderna till cancerprocesserna inom hälso- 
och sjukvården. För Klinisk patologi har svarstiderna inom de flesta SVF förbättrats. Det 
ökande inflödet av prover gör dock att kapacitet i verksamheten inte räcker till för att 
förbättra svarstiderna för samtliga prover.
Viruspandemin Covid-19 har medfört färre presentationer av utvecklings- eller vetenskapliga 
arbeten, vetenskapliga publikationer samt abstrakts som ingår i målen för drivande 
utvecklingsaktör.

Kontrollmiljö, riskbedömning och kontrollaktiviteter
Medicinsk service har i förvaltningens ledningsgrupp utfört en risk- och 
väsentlighetsbedömning vilken kommunicerats genom förvaltningens ledningsorganisation. 
Risk- och väsentlighetsbedömning innebär i korthet att identifiera organisationens viktigaste 
processer, rutiner och system. I analysen ingår att identifiera potentiella risker och felkällor, 
bedöma konsekvenserna och i vilken grad riskerna kan kontrolleras. Riskbedömning innebär 
en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och 
sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur 
riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger 
en beskrivning av risk och väsentlighet.
Kontrollutförare samt kontrollmetod och frekvens framgår av planen för internkontroll. 
Uppföljningen av planen för intern kontroll är integrerad med förvaltningens ordinarie 
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uppföljning och resultatet diskuteras i samband med uppföljningsmöten med 
förvaltningschef och respektive verksamhetschef som kontinuerligt genomförs.
Regionservice gemensamma servicefunktion (GSF) utför sedan tidigare den interna 
kontrollen avseende ett flertal kamerala kontroller och obligatoriska internkontrollmoment.

Information/kommunikation inom organisationen
Information om internkontrollplanen kommuniceras inom förvaltningen via linejansvariga 
chefer genom ledningsgrupper med mera som t.ex. chefsdagar och intranät. Vidare 
presenteras resultaten av kontrollerna i internkontrollarbetet.

Åtgärder som vidtagits med hänsyn till det interna kontrollarbetet och bidrag till 
organisationens måluppfyllelse
Förvaltningen har lagt vikt vid att internkontrollarbetet skall inkludera både 
verksamhetsrelaterade kontrollmoment som mer traditionellt ekonomiska kontrollmoment.
Arbetet med intern kontroll har förstärkt fokus på svarstiderna inom bl.a. laboratoriemedicin 
vilket bidragit till förbättrad måluppfyllelse och kortare svarstider inom t.ex. Klinisk Patologi 
som ingår i hälso- och sjukvårdens cancerprocesser. Åtgärder som vidtagits med hänsyn till 
resultatet av det interna kontrollarbetet är framtagande av tal för kritiska svarstider och 
tillgänglighetsfaktorer för att bidra till en förbättrad servicenivå.

Se även redovisning av intern kontroll och målfokus i bilaga.

Bilagor

 Balansräkning
 Intern kontroll
 Investeringsuppföljning
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