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Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021 

Från 2021 har Region Skånes vision och övergripande mål reviderats (enligt beslutad 

Verksamhetsplan och budget 2021–23, regionfullmäktiges beslut 2–3 nov 2020). Visionen, 

som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är Framtidstro och livskvalitet. 

Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är 

medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de 

gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt 

ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med. 

 

 

 

Bättre liv och hälsa för fler: Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, 

patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister med flera 

Tillgänglighet och kvalitet: Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på 

våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar. 

Hållbar utveckling i hela Skåne: Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, 

hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne. 

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, 

utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter 

Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi 

som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten. 

 

  

https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Publikationer/politik-organisation/budget-2021/
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Ordföranden har ordet  

Ytterligare ett år har passerat med en global pandemi. Hela samhället har påverkats men 

effekterna har varit som tydligast inom vården och på Skånes universitetssjukhus där året 

2021 har präglats av omställning och anpassning.  

Under årets inledande och avslutande månader såg vi ett enormt tryck på sjukhuset där stora 

patientinflöden och hög smittspridning innebar svåra arbetsförhållanden oavsett var i 

organisationen man verkar. Ett mer normalt läge under sommarmånaderna innebar att de 

flesta fick en välförtjänt semester och att vi kunde hjälpa fler skåningar under höstmånaderna. 

Det oerhörda trycket som låg på sjukhuset under stora delar av 2021 visade vilken kraft det 

finns i organisationen. Alla – medarbetare, chefer och sjukhusledningen – har under året visat 

på en enorm yrkeskunnighet och skicklighet. Som ordförande är jag stolt och som skåning är 

jag tacksam.  

Mitt och styrelsens arbete har under 2021 präglats av hur sjukhuset kan möta de behov som 

finns inom vården. Jag är glad att vi lyckades återstarta flera goda projekt som pausades under 

pandemin, såsom projektet Core Curriculum som kommer skapa bättre lönestegar och 

tydligare karriärvägar inne på sjukhuset.  

Sjukhuset har under året fokuserat på vårdköer och tillgänglighet, ett arbete som måste 

fortsätta även kommande år. Det har varit och kommer fortsätta vara en stor utmaning. Som 

ordförande och som medmänniska är min ingångsvinkel tydlig: alla som behöver hjälp ska 

kunna få det i rätt tid. Köerna måste dock arbetas av systematiskt och med omtanke till 

arbetsmiljö och förutsättningar efter en svår tid.   

Bland stora utmaningar finns också stora framgångar – Skånes universitetssjukhus har under 

2021 fortsatt att producera världsledande vård, utbildning och forskning, inte minst genom 

sina många uppdrag inom nationell högspecialiserad vård. Listan över sjukhusets bedrifter 

kan göras lång, men mot slutet av året blev sjukhuset även först i världen med att operera in 

egna 3D-utskrivna skallimplantat. Under 2022 ska vi fortsätta att se till så att den ofantliga 

kompetens som finns inne på sjukhuset ska kunna fortsätta växa och sikta ännu högre.  

Både bakom och framför oss har vi en utmanande tid. Det kommande året kräver att vi arbetar 

målmedvetet och tar vara på all den kompetens som finns inne på sjukhuset. Mitt fokus under 

2022 kommer därför vara att arbeta för ett sjukhus där både medarbetare och patienter trivs, 

med god tillgänglighet och med en forskning i världsklass.  

  

Camilla Mårtensen (L) 

Ordförande i Skånes universitetssjukhus styrelse 
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Förvaltningschefen har ordet 

Vi ser tillbaka på ännu ett mycket annorlunda år. 2021 har präglats kraftigt av pandemin och 

dess konsekvenser för samhället i stort och kanske inte minst för oss inom sjukvården. Alla 

medarbetare och chefer inom vården har burit ett tungt lass, och gjort det på ett helt fantastiskt 

sätt. Förmågan till snabba omställningar har varit oerhört imponerande. Vi har också lärt oss 

väldigt mycket, kunskaper som vi tar med oss och kommer att ha nytta av i den framtida 

utvecklingen. Det finns anledning för er alla att känna stolthet över det som ni åstadkommit 

och över vårdens förmåga att finnas där för de som behövt hjälp. Samtidigt är det klart för alla 

att dessa ansträngningar haft ett pris. Stoltheten kombineras med trötthet, och tyvärr ibland av 

viss känsla av uppgivenhet, när man inte ser något slut på den tuffa situationen. Här tror jag 

att vi har en av de kommande årens största utmaningar, att hitta en rimlig balans mellan 

behovet av återhämtning och behoven hos alla de patienter som väntar på vår hjälp. Det är 

viktigt att se långsiktigt på denna uppgift, att inte förlita sig på kortsiktiga kraftinsatser.    

Årets början utmärktes av minskade akuta vårdbehov för icke covid-relaterade tillstånd, eller 

kanske snarare färre patienter som sökte vård akut. Det är inte självklart att detta berodde på 

minskade behov, även om samhällsåtgärderna sannolikt påverkade exempelvis spridningen av 

infektionssjukdomar. När pandemins intensitet avtog ökades de akuta behoven åter, samtidigt 

som sjukhuset hade fortsatt höga behov inom elektiv vård, inklusive den uppskjutna vården. 

När jag skriver detta är vi åter i en pandemivåg, dock inte av samma magnitud som den vi 

upplevde vid årsskiftet 2020/2021. Det framgångsrika vaccinationsarbetet är en viktig 

förklaring till varför vi kunnat begränsa effekterna av covid-19, på ett helt annat sätt än vi 

kunde initialt. Vi har dessutom påtagligt utvecklat omhändertagandet av sjukdomen, vilket 

tydligt illustrerar vikten av forskning och utveckling inom vården. Glädjande är också att den 

helt centrala utbildningsverksamheten kunnat upprätthållas på ett bra sätt. Även om det finns 

mycket att ta igen inom området har många arbetat framgångsrikt med anpassning och 

omställning utifrån nya förutsättningar och det har skett mycket framgångsrik utveckling 

under det gångna året. De nya sjukhusbyggnaderna i Malmö börjar alltmer ta form, och vi är 

nu i den fas när vi ännu mer aktivt måste förbereda oss för både inflyttning och arbetssätt i de 

nya lokalerna. Upphandling av utrustning pågår för fullt. Det blir alltmer tydligt för alla 

inblandade att detta verkligen inte bara är ett byggprojekt, utan ännu mer ett verksamhets-

utvecklingsprojekt. Även i Lund går processen framåt. Vi är mycket glada för de beslut som 

tagits om lösningar för förlossnings- och neonatalsjukvården respektive infektionssjukvården. 

Under våren hoppas vi på ett inriktningsbeslut för hela sjukhusvården i Lund. 

Många av våra forskande kollegor har varit oerhört framgångsrika och uppmärksammats såväl 

nationellt som internationellt, något som givetvis är helt avgörande för vår framtid som 

universitetssjukhus. Under 2021 har vi tilldelats ansvaret inom ytterligare fem områden inom 

nationell högspecialiserad vård, ett mycket gott bevis på vår styrka inom såväl klinisk 

verksamhet som forskning och utveckling. Denna bild förstärks ytterligare av de omdömen vi 

fått i den pågående ackrediteringsprocessen som Comprehensive Cancer Centre. Personligen 

gladdes jag inte minst av det beröm som alla medarbetare fick: ”highly skilled and 

motivated”. Jag vill verkligen instämma i detta. Ni har genom era insatser gjort det nästan 

omöjliga möjligt. Stort tack! 

Björn Ekmehag 

Förvaltnings- och sjukhuschef  
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Inledning  

VERKSAMHETENS UPPDRAG OCH OMFÅNG 

Skånes universitetssjukhus (Sus) är Sveriges tredje största sjukhus. Sus bedriver akut- och 

planerad hälso- och sjukvård och specialistsjukvård i Malmö och Lund samt 

rehabiliteringsvård på sjukhuset Orup. 

Sjukhusstyrelse Sus ansvarar för vissa verksamheter som bedrivs på andra orter i Skåne, i 

nuläget exempelvis käkkirurgi i Helsingborg och Kristianstad samt onkologi i Helsingborg 

och Kristianstad. Sus tillhandahåller högspecialiserad vård för såväl hela Skåne som Södra 

sjukvårdsregionen och ansvarar för nationell högspecialiserad vård inom flera områden.  

I samarbete med de skånska lärosätena bedrivs utbildningsverksamhet för samtliga 

vårdprofessioner. Omfattande forskning bedrivs i samarbete med lärosäten, där Lunds 

universitet och Malmö universitet är viktiga samarbetspartners. 

 

ÅRET SOM GÅTT – VIKTIGA HÄNDELSER  

Covid-19: Hur det har påverkat verksamheten 

Pandemin har fortsatt haft mycket stor påverkan på hela sjukhuset och för samtliga 

medarbetare. Verksamheter och medarbetare har även under 2021 genomfört omfattande 

omställningar. Nya rutiner, beslut, arbetssätt och utbildningar har tagits fram och genomförts 

på ett fokuserat och effektivt sätt. Arbetssätt har förändrats, andra professioner likväl som 

andra kompetenser har introducerats i slutenvården. Genom detta har sjukhuset kunnat 

säkerställa vårdbehovet vid covid-19, andra akuta och högprioriterade tillstånd samt erbjudit 

patienterna avancerad vård av hög kvalitet.  

Eskalering och bemanning 

• Det blev en tuff start på det nya året, med en enorm ökning av covid. Den kraftiga 

ökningen av antal inneliggande patienter med covid-19-infektion som inleddes under 

slutet av oktober 2020, kulminerade i början av januari 2021. Den 7 januari vårdades 

463 patienter inom förvaltningen, varav 45 inom intensivvård. 

• Den fjärde vågen, som fortfarande pågår, kom snabbt och med påtaglig 

stegringshastighet. Sjukhuset var berett och hade planer på plats men det krävdes 

fortsatt neddragning av viss elektiv vård samt omfattande ombemanning till 

slutenvård/covid-vård. Bemanningsgruppen och grupperna som inrättats för 

infrastruktur och stöd och service var aktiva under hela perioden. För att klara 

bemanningen behövde beslut fattas om tjänstgöring varannan helg och omställning 

från mottagning/dagvård. Många medarbetare behövde än en gång ställas om till att 

arbeta på nya ställen, med nya kollegor och med nya diagnoser. 

• Som ett led i att använda vårdutbildad personal på ett så optimalt sätt som möjligt 

stärktes bemanningen genom omfattande anställning av studenter, vårdbiträden, 

servicevärdar och logistiker genom bemanningscentralen, som nu också etablerats som 

permanent funktion.  
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• Totalt har Sus under fjärde vågen genomfört omkring 350 förflyttningar av personal, 

så kallade ombemanningar, mellan olika verksamhetsområden, vilket innebär att 

sjukhuset ombemannat nästan lika många medarbetare som när vi vid motsvarande 

period under andra vågen (januari till februari 2021) öppnade 400 vårdplatser. 

• Regional krisledning (RMKL) aktiverades den 29 november och särskild krisledning 

Sus aktiverades åter dagen efter. Samtidigt aktiverades även “eskaleringsgrupp daglig 

styrning” och ledningsgruppen för Anestesi/Operation/IVA startades. Även det 

psykosociala krisstödet (PKL) har aktiverats. 

• Fram till årets slut hade Sus ökat cirka 50 vuxensomatiska vårdplatser för såväl icke-

covid som covid, ställt om eller nyöppnat 200 vårdplatser för covid-vård (icke-IVA), 

omvandlat fyra vårdavdelningar och två intensivvårdsavdelningar från icke-covid till 

vård av patienter med covid samt nyöppnat ytterligare fyra avdelningar. I Landskrona 

respektive Trelleborg har platser för icke-covid öppnats för att avlasta Sus. 

• Patienter med behov av cirkulations- och andningsstöd i form av hjärt-lungmaskin 

(ECMO) vårdades i en för ändamålet utformad del av thoraxavdelning intensivvård 

inom verksamhetsområde thorax och kärl. 

• Det har funnits såväl bättre som sämre förutsättningar i samband med den fjärde vågen 

jämfört med tidigare. Fördelar har varit god tillgång av skyddsutrustning, medicinsk-

teknisk utrustning och läkemedel samt även god kunskap och kompetens i samtliga 

yrkesgrupper – verksamheterna har lärt sig mycket om hur covid-patienter vårdas. Den 

relativt höge vaccinationstäckningen har givetvis, tillsammans med uppbyggd 

provtagningsverksamhet, varit av mycket stor betydelse. Utmaningar har utgjorts av 

trötthet hos personalen, höga patientflöden, hög belastning på vården under sommar 

och höst redan innan covid ökade på nytt. Dessutom har det varit en hög omsättning 

av medarbetare vilket krävt stödinsatser på ett annat sätt. Under senare delen av 

december och in i januari när Omikronvarianten av Covid tog över har även korttids 

sjukfrånvaro påverkat bemanningssituationen i samtliga verksamheter.  

• Lärdomar som dragits under året är att vård av patienter som läggs in av andra 

anledningar men dessutom har covid, kräver planering inom respektive 

verksamhetsområde, framtagande av övergripande principer, ventilationskontroll av 

verksamhetsområdets avdelningar och fördelning av viss utrustning för vård av covid-

smittade. Vidare kräver fortsatt uppstart av nya vårdavdelningar ännu mer effektiva 

bemanningslösningar.  

• Diagrammet nedan visar konstaterade covid-19 fall på vårdavdelning och inom 

intensivvård. Totalt har 2 628 patienter vårdats på vårdavdelning (utskrivna) och 318 

inom intensivvård för covid-19-infektion på Sus sjukhus under 2021.  
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Diagrammet nedan visar konstaterade fall med covid-19 på Sus i korrelation till antal 

omställda medarbetare (icke-IVA). Som mest var det cirka 500 omställda medarbetare, under 

årets början och en ökning upp emot cirka 350 medarbetare mot årets slut efter en lugnare 

period under sommar och tidig höst. 

 

Personalprovtagning 

• Provtagning av Sus medarbetare vid misstänkt covid har varit en viktig åtgärd såväl 

för att minska smittspridningen inom vården som för att vid varje given tidpunkt ha så 

många medarbetare som möjligt i tjänst. Personalprovtagningen i Lund och Malmö 

rapporterar fortlöpande in antal provtagna samt antal och andel positiva fall. Långt 

över 40 000 PCR-prover har genomförts under året och närmare 90 000 prover sett 

över hela pandemin. 
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• Inledningsvis genomfördes personalprovtagningen i tält, som under vintern fick 

ersättas av bodar. Huskropparna har anpassats för att kunna utföra säker och snabb 

provtagning. I Lund har det etablerats två linjer bredvid varandra och i Malmö har det 

varit en linje. Bodarna har bemannats med hjälp av bemanningscentralen. 

Sjuksköterskor från vården har inte involverats i processen utan bemanning har utförts 

med hjälp av timanställda, studenter, pensionärer, frivilliga samt andra medarbetare. 

Totalt antal medarbetare i projektet har varit 120 stycken varav cirka 40 aktiva. Stor 

flexibilitet har behövts och bemanningen har anpassats efter behov på nästan daglig 

basis. Med hjälp av gemensam lagringsyta och logg har flexibilitet kunnat 

upprätthållas gällande snabbt föränderliga rutiner, arbetsförändringar och nya 

riktlinjer. 

• Genom lärdomar och effektiviseringar har personalprovtagningen kunnat skalas upp, 

från fyra provtagningar per kvart till, i slutet av 2021, 14–16 provtagningar per kvart i 

Lund, utan att reducera vare sig patientsäkerheten eller säkerheten kring smittskydd. 

Inga covid-utbrott har skett i bodarna trots icke legitimerade arbetare och en stor andel 

positiva för covid. 

• Ledarskap och kommunikation har varit nyckelfaktorer för effektiva samarbeten och 

möten. Regionalt möte med Smittskydd och andra provtagningsenheter inom Region 

Skåne har genomförts en gång per vecka och projektmöten en till två gånger per 

vecka. Ständig utveckling har skett utifrån nya riktlinjer. Processer och rutiner har 

skapats tillsammans med medarbetare i personalprovtagningen, vilket har stärkt 

delaktighet och inflytande. 

Personalprovtagning Sus sjukhus 

 

Diagrammet visar antalet provtagningar på medarbetare (Malmö i gult och Lund i blått) samt 

andel positiva testsvar (den streckade linjen) från vecka 20 år 2020 fram till vecka 2 år 2022. 

Tidigare topp i provtagning och andel positiva testsvar vid årsskiftet 2020/2021 överträffades 

vid årsskiftet 2021/2022, med cirka 35 procent positiva testsvar av totalt närmare 2 500 tester. 
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Genomförande av vaccinationer mot covid-19 

I början av december 2020 meddelades att sjukhusförvaltningarna i Region Skåne skulle få i 

uppdrag att genomföra viss vaccination av vårdpersonal med start i början av januari 2021. 

Uppdragets omfattning var inte klar och inte heller hur länge vaccinationsverksamheten skulle 

pågå. Sjukhusens uppdrag kom att i fas 2 omfatta all patientnära personal i region, kommuner 

och hos privata vårdgivare. Därefter lades även personer med stöd i enlighet med LSS till i 

vårt uppdrag och i fas 3 en stor del av patienterna med förhöjd risk för svår sjukdom vid 

covid-infektion. Under våren fick vi även ansvar för att vaccinera alla patienter i regionen 

med förhöjd risk för allergisk reaktion i samband med vaccination. Vidare fick Sus ansvaret 

att från och med juni till augusti vaccinera nytillkommen vårdpersonal (sommarvikarier och 

nyanställda) inom framför allt kommunerna, barn 12–15 år i riskgrupp, internationella 

studenter, rekryter från P7, personer utan personnummer, med flera. För att minimera 

kassation av vaccin och som service till medborgare har också drop-in verksamhet erbjudits 

och mobila enheter använts.  

Sus skapade omedelbart en projektorganisation för utveckling och genomförande av 

vaccinationerna (se figur ovan), i syfte att förbereda uppstart av verksamhet på samtliga 

sjukhus och eventuellt någon mer utbudspunkt. 

Att vaccinera personer på LSS-gruppbostäder var en av de största utmaningarna för projektet. 

I dialog med kommunerna framkom tydligt att just den grupp som bor på särskilt LSS-boende 

har mycket stora svårigheter med att komma in till sjukhusen för vaccination. Den enda 

lösning som bedömdes etiskt och medicinskt försvarbar, var att erbjuda dem vaccination i 

hemmet. Det innebar att Sus fick inrätta ett antal mobila team bemannade med en läkare och 

en sjuksköterska som skulle kunna ta sig till samtliga boenden i alla kommuner i Sus 

informella upptagningsområde. Även vaccinationerna av patienter med förhöjd risk för 

allergisk reaktion i samband med vaccination krävde extra mycket tid och en dubbel 

läkarbemanning för att kunna upprätthålla en god patientsäkerhet. Arbetet med vaccinationer 

fortsatte under hösten med mobila insatser för grupper som är svåra att nå, tilläggsdoser till 
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immunsupprimerade patienter, och tredje dos till, initialt, personal inom vård och omsorg, och 

sedan till allmänheten. Vaccinationsmottagningarna har även bedrivit drop-in verksamhet för 

dos 1 och 2, såväl vardagar som helger. Vaccination av barn 5–12 år som tillhör vissa 

riskgrupper har genomförts på sjukhusets barnmottagningar. Vaccinationsteamet på Sus hade 

fram till december gett 178 000 doser under året, till både personal, riskpatienter och äldre.  

Forskning och utveckling 

• Covid-19 har påverkat hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen under hela 

2021. Sus har arbetat med att säkerställa säkerhet och hälsa för patienter, vårdpersonal 

och forskningspersonal involverade i vård och forskning. Planerade kliniska studier 

som har direkt betydelse för patienter, hälso- och sjukvården samt forskarsamhället har 

kunnat genomföras på Sus trots pandemin. En separat prioriteringsprocess för studier 

som gäller sjukdomen covid-19 och dess konsekvenser har skapats.  

• Sjukhuset har dedikerat flera heltidstjänster till att besvara och bygga upp en 

informationsservice inklusive webbplats med länkar till vetenskapliga artiklar, 

kunskapsöversikter, riktlinjer och kliniska kunskapsstöd kring covid-19. Dessa 

stödfunktioner från bland annat HTA Syd och Bibliotek på Sus har ytterligare 

utvecklats. Under mars månad genomfördes dialoger kring pandemins påverkan på 

forskning och utbildning med alla verksamhetsområden och erfarenheterna, både 

positiva och negativa, har diskuterats i sjukhusets ledningsgrupp.  

• Covid-19-pandemin har inneburit ett ökat fokus på kliniknära utveckling i samtliga 

verksamheter. De förändringar av arbetssätt som tidigare varit svåra att genomföra, har 

nu kunnat genomföras på många sätt. Ett exempel är videokommunikation inne på 

enheter som vårdar covid-19-patienter. Ett annat är involvering av närstående med 

digitala hjälpmedel (med anledning av besöksförbudet).  

• Sus har under året publicerat ett stort antal arbeten angående covid-19 med minst en 

huvudförfattare på Skånes universitetssjukvård. Det rör såväl originalarbeten som 

handlar om covid-19, fallrapporter om covid-19 samt originalarbeten som berör covid-

19s och pandemins effekter på andra tillstånd. 

• Under våren togs en rutin tagits fram för tillstånd att starta/återstarta kliniska studier 

på Sus. Instruktionen, som uppdaterats vid behov, innefattar råd till forskare om 

säkerhet för patienter och personal med mera. 

• Från och med september 2021 föreligger inga restriktioner på forskning under covid-

pandemin. Varje verksamhetsområde har befogenhet att själv avgöra om 

forskningsprojekt kan fortgå eller inte. 

• Även utbildningsuppdraget har påverkats avsevärt under 2021 med anledning av 

covid-19-pandemin. Genom ett nära samarbete med aktuella lärosäten och med 

regionen har dock den verksamhetsförlagda utbildningen i hög grad kunnat 

upprätthållas för samtliga yrkeskategorier. Studenter har även varit en viktig del i att 

stötta upp vården. 

Andra viktiga händelser under året som gått 

• Sus har under året rönt stora framgångar inom 3D: Som första sjukhus i världen 

opererades en patient med ett 3D-printat skallimplantat som gjorts på Sus. Sjukhuset 

har även lanserat ett nytt och rekordsnabbt sätt att beräkna blodflödet inför avancerad 

barnhjärtkirurgi som gör ingreppen säkrare och får patienterna att återhämta sig 
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fortare. Vidare har 3D-mammografin framgångsrikt bidragit till att minska antalet fall 

av intervallcancer. Dessutom har två sjuksköterskor på Bäckenbottencentrum blivit 

certifierade för 3D-ultraljudsundersökning och på så sätt avlastat läkarnas arbete och 

kortat köerna.  

• Ny utrustning inom vården har bidragit till förbättringar. Bland annat har sjukhuset fått 

en ny typ av CT (skiktröntgen) som ger patienten en betydligt mindre stråldos. Inom 

barnsjukvården infördes en ny typ av hjärtpump för barn som väntar på 

hjärttransplantation. Neurokirurgin har både fått en mobil CT samt blivit först i 

världen med att använda en ny typ av inopererad elektrod som kan hjälpa människor 

med Parkinsons sjukdom eller Tourettes syndrom.  

• På cancerområdet har flera obotliga sjukdomar blivit av med sitt ”o” de senaste åren, 

delvis tack vare CAR-T som omprogrammerar patientens immunförsvar. Under 2021 

blev Sus första sjukhus i Sverige att behandla en patient med myelom med metoden, 

som förhoppningsvis kan innebära långvarig sjukdomskontroll. 

• Under året bildades Skåne University Hospital Cancer Centre (SUHCC), som genom 

mer strukturerad samverkan ska verka för snabbare tillgång till nya 

behandlingsmetoder, ökad delaktighet för patienten, ännu högre kvalitet i 

cancervården samt ett gemensamt ansvar för den heltäckande cancervården. Det är ett 

samarbete mellan Sus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk 

Service och Palliativ vård samt ASIH inom Primärvården. Centrat är inne i en process 

att bli ackrediterad av Organisation of European Cancer Institute (OECI). 

• Under sommaren startade en helt ny vårdform inom ramen för projektet ”Akut 

sjukhusvård i hemmet” och Mobilt sjukhusteam Malmö. Syftet med försöket är att 

testa om de goda erfarenheter som finns av ”Hospital at home” internationellt är 

överförbara på den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen.  I projektuppdraget ingår 

att bygga en struktur där lämpliga patienter, i behov av akut medicinsk vård som 

kräver specialistvård inom internmedicin eller infektion, kan erbjudas vård i hemmet. 

Detta istället för att vara inskrivna inom traditionell slutenvård. Genomförd 

utvärdering kommer att ligga till grund för utformning av en modell som kan skalas 

upp och implementeras i övriga Region Skåne.  

• Ett nytt blodprov för Alzheimers sjukdom togs fram under 2020, som bidrar till att 

man med hög säkerhet kan upptäcka personer som har Alzheimers sjukdom men ännu 

inte utvecklat demens. Blodprovet har under 2021 använts i forskningssammanhang 

och ett projekt för att studera dess användbarhet i klinisk vardag har påbörjats i nära 

samverkan mellan Lunds universitet och Region Skåne/Sus.  

• En stor internationell randomiserad studie som samordnats från Sus samt sjukhuset i 

Helsingborg avseende effekterna av nedkylning av kroppen efter hjärtstopp 

presenterades våren 2021 med mycket stor nationell och internationell 

uppmärksamhet. Studien visade att nedkylningen inte ledde till minskade 

komplikationer eller snabbare tillfrisknande. 

• Arbetet med att inrätta ett center för gen- och cellterapi, Advanced Therapies and 

Medicinal Products (ATMP), har nystartats. En byggplan har lämnats in, byggstart har 

planerats till juni 2022 och invigning till juli 2023. Tillsammans med StemTherapy, 

stamcellscentret vid Lunds universitet, beviljades Sus i oktober en ansökan för att 

utveckla ATMP på 40 miljoner kronor. 

• Sus har under året tilldelats fem nya uppdrag inom ramarna för nationell 

högspecialiserad vård (NHV). Under hösten fick Sus ansvaret för primär rehabilitering 
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vid ryggmärgsskador och nätkirurgi vid framfall. I slutet av året fick sjukhuset två 

uppdrag inom avancerad diagnostik, behandling och kirurgi vid vissa leversjukdomar; 

avancerad diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangit (PSC) samt 

behandling med transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (Tips). Slutligen fick 

Sus ett uppdrag för viss typ av kirurgi vid peniscancer. 

• Under 2021 permanentades Sus Barnskyddsteam. Teamet ger stöd vid exempelvis 

anmälningsprocesser och råd om skadedokumentation. Vidare är arbete är på gång 

med metodutveckling och forskning inom barnskyddsområdet. Parallellt med detta har 

den framgångsrika metoden Child check införts på sjukhusets akutmottagningar. 

• Neonatalvården inom Sus blev under hösten, efter uthållig strävan, ett Nidcap-

träningscentrum. Nidcap-metoden utgår från barnets reaktioner i olika situationer och 

involverar föräldrarna. 

• Under våren bildades Transplantationscentrum Sus, vilket innebär ett stärkt samarbete 

i form av att verksamheter som utför eller följer upp organtransplantationer knyts 

samman. Det medför såväl bättre förutsättningar för en sammanhållen vård för 

patienterna som ett kliv framåt för Sus som transplantationssjukhus. 

• Nya sjukhuset i Malmö (NSM) har tagit form under året. Sus arbete inom ramen för 

detta har inneburit kravställning samt granskning och uppföljning i projektering för att 

säkerställa att krav tillgodoses. Parallellt med bygg- och utrustningsprojekten har 

projekt NSM omställning skapats och fastställts av styrgrupp. Projektet är placerat i 

Sus, sträcker sig från 2021–2026 och finansieras av medel inom hälso- och 

sjukvårdsnämnden (HSN). 

• Sus har under året deltagit i utredning, avseende lokalisering av Nya sjukhuset i Lund 

(NSL), som Regionfastigheter leder på uppdrag från regionstyrelsen. Detta arbete 

ledde till att regionstyrelsen i december beslöt att avsätta medel för framtagande av 

programhandling för modullösningar, på befintligt sjukhusområde, för neonatal, - 

förlossnings och mödravårds- och infektionsverksamheterna i avvaktan på ny 

lokalisering. Detta är en välkommen patientsäkerhetssatsning som utretts i många år. 

• Sus utvecklingsarbete med magnetmodellen (Magnet4Europe) har påbörjats under 

året. En av åtgärderna är att starta ett pilotprojekt med konceptavdelningar. Studier 

från USA har visat att magnetmodellen gynnar en god arbetsmiljö genom arbetssätt 

som skapar kontinuitet och hälsa, minskad personalomsättning och ökad kvalitet på 

vården.  

• Projektet Core Curriculum har trappats upp. En del i att förbättra arbetsmiljön och 

vården på Sus är att erbjuda utveckling för medarbetare. Under 2021 blev Sus första 

sjukvårdsförvaltning i Sverige med tjänstestrukturer för sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor. Core Curriculum kommer att fortsätta som en del av 

Magnet4Europe. 
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR/-ÖVERGÅNGAR  

Externa verksamhetsförändringar 2021     

 
Verksamhet Tidpunkt Antal 

anställda 
Uppdrags-     

förändr (Mkr) 

VO njurmedicin och reumatologi 

Förstärkning dialysplatser (Njursatsning) 
2021  41  25,0  

Avdelning strategi vårdutveckling och säkerhet 

Prostatacancercentrum 
2018-ff 4  2,6  

Sus  

Specialistvård utomlands (SPUT) 
2021  3  2,0  

VO bild och funktion 

Utvecklings- och innovationsmedel 3D-print 
2021  1,8 

VO akutsjukvård och internmed 

Utvecklings- och innovationsmedel AI 
2021  0,9 

VO endokrin, hud, reproduktion och ögon 

Utvecklings- och innovationsmedel ANDIS 
2021 1,5 1,7 

VO barnkirurgi o neonatalvård 

Utvecklings- och innovationsmedel Barnhjärtkirurgi 
2021 3 1,9 

VO specialiserad kirurgi 

Utvecklings- och innovationsmedel Benförankrad 
hörapparat i lokalanestesi 

2021 0,5 0,3 

VO urologi 

Utvecklings- och innovationsmedel Blåscancer 2021 
2021 0,2 0,1 

VO kirurgi och gastroenterologi 

Utvecklings- och innovationsmedel Buksmärta 
2021 0,3 0,2 

VO hjärt- och lungmedicin 

Utvecklings- och innovationsmedel Flimmerpat HLM 
2021 0,8 0,5 

VO neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar 
och geriatrik 

Utvecklings- och innovationsmedel Parkinson i hem 

2021 1,75 2,0 

VO kvinnosjukvård samt VO barnkirurgi och 
neonatalvård 

Mödrahälso- och förlossningsvård samt förstärkta 
insatser för kvinnors hälsa 

2021 32 21,0 

VO hematologi, onkologi och strålningsfysik med flera. 

Cancermedel 2021 
2016-ff 33 19,9 

VO intensiv och perioperativ vård 

IVA platser Lund 
2021 7 5,7 
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Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler 

Under delmålen nedan visas tabeller kopplade till nationell patientenkät (NPE). Mätningar 

görs vartannat år för sluten- och öppenvården och varje år för akutmottagningarna. För 

akutmottagningarna finns inget resultat för 2021 då detta blir klart först under senare delen av 

januari. 

Svarsfrekvens var 46 procent för öppenvården och 48 procent för slutenvården. Nyheter för år 

2021 var frågor som gäller covid-19 och läkemedel. 

Sammanfattningsvis är resultatet något bättre under 2021 vid jämförelse med 2018 när förra 

mätningen genomfördes, särskilt beträffande öppenvården. 

 

HÖGT FÖRTROENDE FÖR GOD OCH JÄMLIK VÅRD 

Förbättra patienternas upplevelse av hälso- och sjukvård  

I tabellen nedan delas utfallet upp på NPE för öppenvården (ÖV) samt slutenvården (SV). 

Patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården har genomgående förbättrats under 2021 

jämfört med 2018 när den senaste mätningen gjordes, både gällande öppenvården och 

slutenvården. 

Indikator Målnivå Utfall 2018 Utfall 2021 

Tillgänglighet (NPE)  ÖV 88,7 

SV 85,6 

ÖV 90,0 

SV 85,6 

Bemötande och respekt (NPE)  ÖV 89,0 

SV 81,6 

ÖV 91,1 

SV 82,2 

Information och kunskap (NPE)  ÖV 82,4 

SV 76,7 

ÖV 85,4 

SV 79,1 

Delaktighet och involvering (NPE)  ÖV 87,4 

SV 80,6 

ÖV 88,9 

SV 81,3 
 

Sus har genomfört åtgärder för att ytterligare öka patienters, och även allmänhetens, 

förtroende för hälso- och sjukvården. Detta bland annat genom fokus på fortsatt utveckling av 

kvalitet och genom fortsatt arbete med tillgänglighet, bemötande och respekt, information och 

kunskap respektive delaktighet och involvering. Att patienter delger sina upplevelser och 

erfarenheter är betydelsefullt för att kunna utveckla vården och stärka patientfokus. 

Verksamheterna tar vara på patienters erfarenheter, upplevelser och synpunkter i arbetet med 

verksamhetsförbättring.  

Sus forum för patientupplevelse och patientsamverkan har stöttat det arbete som pågår i 

enskilda verksamheter, förvaltningsövergripande och regionalt. Syftet är att säkerställa att 

Skånes universitetssjukhus utvecklas i en riktning som svarar mot patienternas och de 

närståendes behov, samt skapa strukturer för en ytterligare stärkt empatisk kultur inom 

sjukhuset. Detta bland annat genom att kartlägga aktiviteter, ta fram utbildningar och verktyg 

samt beslutsunderlag för sjukhusets fortsatta arbete för patientdelaktighet. Arbetet med 

patientsamverkan beskrivs mer ingående i avsnittet Personcentrerad hälso- och sjukvård, 

nedan.  
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HÄLSOINRIKTAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Minska ohälsosamma levnadsvanor  

I tabellen nedan delas utfallet upp på NPE för öppenvården (ÖV) samt slutenvården (SV). 

Precis som i fallet med patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården har utfallet 

förbättrats under 2021 jämfört med 2018, då den senaste mätningen genomfördes. Resultatet 

för öppenvården når inte riktigt målvärdet medan resultatet för slutenvården uppnår 

målvärdet.  

Indikator Målnivå Utfall 2018 Utfall 2021 

Diskuterade läkaren eller någon annan ur 
personalen Levnadsvanor med dig (NPE) 

>35 ÖV 25,5% 

SV 32,5% 

ÖV 29,7% 

SV 36,0% 
 

Jämlik sekundärprevention  

En hälsoinriktad hälso- och sjukvård avser samlade insatser som bidrar till bättre hälsa, för 

den enskilde och för befolkningen, när det gäller minskad dödlighet och sjuklighet, förbättrad 

funktionsförmåga, större välbefinnande och högre hälsorelaterad livskvalitet.  

Sus arbetar aktivt för att utveckla och stärka det hälsoinriktade arbetet inom såväl öppen- som 

slutenvården. Inom ramen för detta arbetar Sus kontinuerligt med olika insatser för att 

förbättra sekundärprevention inom bland annat hjärta-kärl, diabetes och stroke. Pandemin har 

inneburit utmaningar i detta arbete, dels med anledning av smittskyddsrestriktioner, dels på 

grund av nödvändig ombemanning av personal. Genom det pågående regionövergripande 

arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kan arbetet utvecklas ytterligare. 

Sus deltar aktivt i detta arbete.   
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Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet  

Alla kvalitetsområden ska ha en positiv utveckling  

Uppföljning av hälso- och sjukvården utgår från Region Skånes Uppdrag för hälso- och 

sjukvård där mål och delmål med inriktning är beskrivet. I särskild bilaga har ett urval av 

indikatorer valts ut för övergripande uppföljning av uppdraget.  

Ett övergripande mål är att samtliga kvalitetsområden, indikatorer, inom hälso- och sjukvård 

ska ha en positiv utveckling av måluppfyllelse och minst hälften av uppföljningsindikatorerna 

inom respektive område ska nå högsta målnivå. På lång sikt ska måluppfyllelse nås i samtliga 

områden. De indikatorer som Sus omfattas av återfinns i bilaga Tabeller kvalitetsuppföljning 

för styrelser och nämnder. Här anges utfall för år 2021 och 2020.  

Nedan redovisas hur verksamheterna har arbetat med de olika målområdena och i vilken 

utsträckning målnivåerna inom respektive område har uppnåtts under året.   

 

GOD VÅRD 

Ett högt förtroende för hälso- och sjukvården leder till trygga medborgare och i slutändan en 

bättre hälsa.     

God tillgänglighet  

Tillgänglig hälso- och sjukvård innebär att ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på 

de vårdinsatser som hen behöver. Tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården ska 

vara god och patienter ska omhändertas enligt medicinsk prioritering med vårdgarantins 

tidsramar som en bortre gräns. 

De medicinskt högst prioriterade patienterna ska alltid ges vård först. Om vård inte kan ges 

inom de fastställda tidsramarna är det sjukhusets skyldighet att hjälpa patienter vidare och 

informera om rättigheter, valmöjligheter samt samordning till annan vårdgivare. 

Säkra och effektiva rutiner för remisshantering av väntande patienter och samordning till 

snabbare vård hos annan vårdgivare är av central betydelse för såväl patientsäkerheten som 

tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Tydlig information ska ges till patienter, vid varje 

beslut, om vilka val av vård och behandlingsalternativ som är möjliga, vilken vård som 

erbjuds samt förväntad väntetid. Kunskap om och följsamhet till rutiner gör att patienter får 

rätt information om nästa steg, känner sig delaktiga och får rätt förväntningar. 

Omställning till covid-19-vård 

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på tillgängligheten inom den planerade vården 

även under 2021. Under året har fokus varit på hantering av pandemin enligt framtagna 

eskaleringsplaner. Detta i syfte att ställa om vården för att säkerställa vårdbehovet av covid-

19. Samtidigt har stora ansträngningar gjorts för att vård av övriga akuta tillstånd liksom av 

sjukdomar med hög medicinsk prioritet, som cancer och allvarliga hjärt- kärlsjukdomar, ska 

fortgå opåverkat.  
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Följsamhet till vårdgarantin 

Indikator Målnivå Utfall 2020 Utfall 2021 

Vårdgaranti, väntande inom 90 dagar - första besök > 95 68,7% 71,8% 

Vårdgaranti, väntande inom 90 dagar - 
operation/åtgärd  

> 95 44,6% 39,9% 

Vårdgaranti besök 

Tillgängligheten till besök inom 90 dagar har ökat med 3,1 procentenheter under året, från 

68,7 procent 2020 till 71,8 procent 2021. Det totala antalet väntande har under samma period 

ökat med totalt 2 279 patienter. 

Väntande besök, Sus 

Period Andel inom 90 dagar Antal totalt 

2021–12 71,8 % 25 421 

2021–11 73,3 % 25 203 

2020–12 68,7 % 23 142 

 

 

Verksamheterna har gått igenom sina väntelistor för att prioritera vilka patientbesök som 

kunnat flyttas fram och vilka som måste ske fysiskt eller genom digital vårdkontakt. 

Kösatsningar har beviljats och finansierats centralt, efter prövning av styrgruppen för 

tillgänglighetssatsningar.  

Vårdgaranti operation/åtgärd  

Tillgängligheten till operation/åtgärd inom 90 dagar har minskat med 4,7 procentenheter 

under året jämfört med 2020 och landade på 39,9 procent. Det totala antalet väntande har ökat 

med 1 019 patienter under samma period. 
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Väntande operation/åtgärd, Sus 

Period Andel inom 90 dagar Antal totalt 

2021–12 39,9 % 9 054 

2021–11 41,3 % 8 870 

2020–12 44,6 % 8 035 
 

 

Operationsverksamheten för högprioriterade tillstånd som cancersjukdomar har i princip 

upprätthållits. När väntetiden riskerat att bli för lång har kontakt tagits för samverkan med 

andra sjukhus inom och utom Region Skåne. Kontinuerligt arbete med kvalitetssäkring har 

fortsatt för att hålla väntelistor aktuella och hjälpa patienter vidare till snabbare vård hos 

annan vårdenhet, där så varit möjligt. 

Dock finns patienter som av medicinska skäl inte varit lämpliga att skicka vidare utan behöver 

omhändertas på Skånes universitetssjukhus. Det kan handla om patienter som av medicinska 

skäl behöver särskild övervakning i samband med operation eller att operationerna är av 

tekniskt svår karaktär. Samverkan inom Region Skåne har fortsatt för att tillsammans öka 

tillgängligheten efter framflyttad vård och köer som fanns sedan tidigare.  

Återbesök – ökad tillgänglighet till specialistvård avseende besök 

Indikator Målnivå Utfall 2020 Utfall 2021 

Följsamhet till medicinskt måldatum för 
genomförda återbesök 

> 72 69,3% 59,1% 

 

Under 2021 ses en minskning av andelen genomförda återbesök inom måldatum, med drygt 

tio procentenheter. Verksamheterna har gått igenom sina väntelistor för att prioritera vilka 

patientbesök som kunnat flyttas fram och vilka som måste ske fysiskt eller genom digital 

vårdkontakt. 
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Endoskopiska undersökningar 

Väntetider för SVF koloskopi ökade kraftigt under året. I december togs regionövergripande 

beslut om att göra en omfördelning av 400 remisser från Malmö till regionens olika sjukhus. 

Detta i syfte att få en jämlik väntetid, oavsett vart remissen skickas. Arbete med detta pågår. 

Exempel på åtgärder för att öka tillgängligheten  

Verksamhetsdialoger 

Verksamhetsdialoger är en del av ledningsprocessen på Sus, som syftar till att skapa 

förutsättningar för verksamheten att fullgöra sitt uppdrag och nå sina mål. Dialoger har 

genomförts under både vår och höst och i fokus för dessa har varit åtgärder för ökad 

tillgänglighet.  

Informationsträffar 

Med anledning av pandemin har Sus fortsatt med månatliga informationsträffar via Teams, 

där Orbit, PASiS-gruppen och tillgänglighetskoordinatorerna samarbetat. Detta har fallit väl 

ut då fler personer kan delta digitalt och inte behöver gå ifrån sin arbetsplats. Målgruppen är 

väntetidsrapportörer, remiss- och bokningspersonal, PASiS-handledare och andra intressenter 

som bjuds in för att få ta del av nyheter inom tillgänglighetsområdet, Orbit, PASiS och 

QlikView-utdata.  

Förvaltningsövergripande beslut som uppdaterats under året 

• Rutin för samordning av patient enligt lagen om vårdgaranti. 

• Rutin för bokning av tider för besök och åtgärd för patienter. 

Medel för tillgänglighetssatsningar 

Utöver de regionala medlen för utveckling och innovationsinsatser 2021, har även 

ekonomiska medel avsatts på Sus för specifika insatser. Detta i syfte att öka tillgängligheten 

genom kösatsningar. Verksamheter med tillgänglighetsproblem har uppmanats att genomföra 

kösatsningar för besök, återbesök och operation eller andra åtgärder. Ansökningar har 

hanterats inom styrgruppen för tillgänglighetssatsningar som har haft möten cirka en gång 

per månad.  
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Projekt operationskapacitet 

Under hösten 2021 startade ett projekt för genomlysning av hur man kan öka 

operationskapaciteten med befintliga resurser på samtliga operationsgolv inom Sus 

förvaltning. Målsättningen med projektet är tredelad. För det första ska köer minskas och 

livskvaliteten öka genom att patienterna får vård i rätt tid. För det andra ska en bättre 

arbetsmiljö uppnås genom mer effektiva arbetssätt. Detta genom att identifiera och genomföra 

förbättringsarbeten, exempelvis genom att utveckla områden som operationsplanering, 

produktionsstyrning, arbetsfördelning, undvika att väntetider uppstår, samt skala bort moment 

som inte är värdeskapande för medarbetare eller patient. Dessutom ska behovet av övertid 

minskas genom effektivare arbetssätt, under ordinarie arbetstid. För det tredje ska goda 

exempel spridas mellan operationsgolven. Projektet beskrivs mer ingående nedan, under 

avsnittet Effektiv hälso- och sjukvård, Ökad produktions- och kapacitetsplanering. 

Inflöde – vårdbegäran och vårdåtagande, remisser och egen vårdbegäran 

Under 2021 har inflödet av remisser ökat med 8,1 procent (18 892) och egen vårdbegäran 

med 23,9 procent (4 853). Det totala inflödet har ökat med 9,3 procent (23 745). Det får tas 

med i beräkningen att 2020 var ett covid-år och inte helt representativt vid jämförelse. 

Förändringen innebär: 

• 6,2 procent fler från Primärvården i Skåne (+ 7 001) 

• 11,6 procent fler från annan enhet på Sus (+ 7 152) 

• 9,6 procent fler från annan förvaltning SSNV, SSNO (+ 2 394) 

Från mars och framåt ses en tydlig ökning av inflödet i samband med att covid-19 klingade 

av. Patienter sökte åter primärvård, specialistvård och privat vård i samma utsträckning som 

normalt.  

De tre största ökningarna av inflöde av vårdbegäran ses inom följande verksamheter: 

• Endoskopiverksamheten: 45,9 procent, (+ 3 064) 

o Anledningen till ökningen beror också på att villkor förändrades i ett privat 

vårdavtal som begränsade möjligheten för remittent att skicka remiss direkt till 

denna verksamhet 

• Infektionssjukvård: 25,8 procent, (+ 892)  

• Hudsjukvård: 21, 8 procent, (+2 654) 
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Förbättringsarbete under året har genomförts. Förvaltningscheferna på Sus respektive SSNO 

har kommit överens om att, där så är möjligt, styra om flödet av endoskopiremisser på 

patienter som bor i Höör-Hörbyområdet till Kristianstad. Förtydligande har också gjorts i 

regionala tillämpningsanvisningar för remisshantering avseende att det inte finns några 

upptagningsområden i Region Skåne, utan det är en patienträttighet att kunna välja vart en 

remiss ska skickas. 

Samordning av vårdgarantipatienter 

Nedan tabell visar totalt antal hänvisade och mottagna patientärenden 2020 jämfört med 2021. 

Besök och behandling, Sus 

År 
Anmälda 
totalt 

Anmälda 
besök 

Anmälda 
behandl. 

Mottagna 
totalt 

Mottagna 
besök 

Mottagna 
behandl. 

VG-
avtal 

Återtagna 
totalt 

Återtagna 
besök 

Återtagna 
behandl. 

TG 
paket 

2021 28 108 20 224 7 884 27 576 19 898 7 678 14 375 439 260 179 144 

2020 26 452 20 977 5 475 25 987 20 797 5 190 13 920 465 180 285 0 

 54 560 41 201 13 359 53 563 40 695 12 868 28 295 904 440 464 144 

 

 

De flesta patienter har erbjudits plats till snabbare vård. Det totala antalet mottagna har det 

ökat med 1 589 patienter från 2020 till 2021. Avseende besök har 19 898 remisspatienter (av 

totalt 20 224 anmälda ärenden) mottagits hos annan vårdgivare under 2021. Motsvarande 

uppgift för operation eller åtgärd är 7 678 patienter (av totalt 7 884 anmälda ärenden). 

Under året har totala antalet hänvisade samordningsärenden för besök minskat med 4 procent, 

(- 753). Orsaken till minskningen är att det inom urologi och ÖNH-sjukvård inte har funnits 

tillräckligt med ledig kapacitet hos privata vårdgivare med avtal. Detta har medfört att köer 

inom dessa områden ökat kraftigt. 

Under samma period har antalet hänvisade patienter för behandling (operation eller åtgärd) 

ökat med 44 procent (+ 2 409). Den största förändringen beror på kraftigt ökat 

samordningsbehov (25 procent) från endoskopisk verksamhet från maj månad och framåt. 

Detta har medfört ökat administrativt merarbete och längre väntetid för patienten jämfört med 

om det funnits mottagande enheter med kapacitet dit remiss kunnat skickats direkt. 

Med anledning av längre väntetider efter pandemin 2020 fattade HSN bland annat beslut om 

utökade uppdrag för operationer inom vårdgarantiavtalen för att minska köer inom 

hjärtsjukvård och ortopedi. Antal samordningar framgår i tabellen nedan: 

Mottagna per åtgärd – behandling mar-sep 2021, Sus 

Åtgärd Behandling 

Ablation 91 

Fot 32 

Rygg 21 

Totalt 144 
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Diagrammet nedan illustrerar antal hänvisade patientärenden till samordning 2020 jämfört 

med 2021 per månad. 

 

Samordning inom södra sjukvårdsregionen 

Under 2021 har 69 vårdgarantipatienter blivit samordnade till annat sjukhus inom södra 

sjukvårdsregionen. Av dessa var tre patienter inom kirurgi avseende besök och 66 patienter 

för operation/åtgärd inom hjärtsjukvård (ablation) och kirurgi (sköldkörtel och övre GE: 

reflux/ magsäck). 

Antal hänvisade till samordning per åtgärd, Sus, Södra sjukvårdsregionen 

Åtgärd Besök 2020   
jan-dec 

Besök 2021   
jan-dec 

Behandling 2020 
jan-dec 

Behandling 2021 
jan-dec 

Ablation 0 0 7 52 

Kirurgi 0 2 0 0 

Sköldkörtel 1 0 7 2 

Övre ge 0 1 22 12 

Totalt 1 3 36 66 

Undanträngningseffekter av patienter inom verksamhetsområdena 

Majoriteten av Sus verksamhetsområden har under året varit fortsatt påtagligt drabbade av 

ökade köer och undanträngningseffekter med anledning av covid-pandemin. Exempelvis har 

VO akutsjukvård och internmedicin sett en ökad mängd utlokaliserade patienter. Detta beror 

på det högre behovet av vårdplatser för patienter som inte är smittade av covid samtidigt som 

flera medicinavdelningar vårdat covid-patienter. VO barnmedicin har drabbats av ökade köer 

inom öppenvårds-mottagningsflöden på grund av att personal ombemannats till att vårda 

vuxna covid-patienter. VO hjärt- och lungmedicin har drabbats av ökade köer till såväl ny- 

som återbesök på grund av minskningen av mottagningsbesök, vilket i sin tur huvudsakligen 

har berott på förflyttning av personal - både läkare och omvårdnadspersonal - från öppenvård 

till slutenvård som en del i bemanning av utökat antal slutenvårdsplatser relaterat till covid.  
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Vissa verksamheter, såsom VO njurmedicin och reumatologi, har fått ersätta fysiska besök 

med distansbesök på grund av brist på plats på mottagningen. Noggrann planering är inledd 

för att prioritera vilka patienter som ska ses fysiskt respektive digitalt. 

Inom alla verksamhetsområden kommer patienterna även fortsatt att hanteras enligt medicinsk 

prio, det vill säga att prioritera vård av patienter med störst behov. 

Flera verksamhetsområden har under året genomfört kösatsningar för att komma tillrätta med 

det uppdämda vårdbehovet, bland annat VO barnkirurgi samt VO barnmedicin, och ytterligare 

några har sökt och beviljats kösatsningar under 2022, såsom VO NRMG och VO 

specialiserad kirurgi. 

Inom VO kirurgi och gastroenterologi har dessutom ett patientsäkerhetsråd formats för stöd 

till verksamheten. Rådet har under hösten 2021 informerat om och fokuserat på vikten av ett 

ständigt aktivt avvikelsearbete för att trygga patientsäkerheten i verksamhetens vårdflöden. 

Vissa verksamhetsområden har även upplevt försämringar inom utbildning och klinisk 

forskning. Inom VO barnmedicin har ST-läkares möjlighet att gå kurs försämrats, både 

genom inställda kurser och på grund av svårigheter att få ledighet för kurs, vilket inverkat 

negativt på utbildningen inom den specialiteten. Även VO kvinnosjukvård har märkt av 

inverkan på utbildningen. Undanträngningseffekter av vissa patienter och ett minskat antal 

operationer har medfört att ST-läkarnas kirurgiska träning har försämrats. Inom VO thorax 

och kärl har omställning av mottagningspersonal och besöksrestriktioner inom kärlsjukvården 

haft en stor påverkan på pågående kliniska studier. 

Flera verksamhetsområden har därutöver drabbats av svårigheter att behålla personal. 

Exempelvis bidrog VO endokrin hud reproduktion öga med många specialistsjuksköterskor 

och sjuksköterskor ur öppenvården under pandemin vårvintern 2021, vilket sannolikt bidrog 

till att många rutinerade sjuksköterskor valde att avsluta sin anställning. Likaså har VO 

intensiv och perioperativ vård erfarit minskad operationsverksamhet beroende på pandemin 

och bristande resurser, framförallt brist på anestesisjuksköterskor och 

operationssjuksköterskor. Många medarbetare har valt att gå till privata aktörer. Flertalet 

verksamhetsområden har under året arbetat aktivt med åtgärder inom ramen för Core 

Curriculum eller motsvarande, med fokus på tydligare karriärvägar och främjande av bättre 

arbetsmiljö, i syfte att kunna behålla personal. Detta arbete kommer att fortgå med ökad 

intensitet framöver. 

 

PERSONCENTRERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Personcentrerad hälso- och sjukvård är ett förhållningssätt som innebär att se den enskilda 

personen samt involvera och anpassa vården efter individen. 

Stärkt partnerskap mellan patient och hälso- och sjukvården  

I strävan att uppnå de övergripande målen om en utvecklad personcentrerad hälso- och 

sjukvård i Region Skåne har Skånes universitetssjukhus under året konkretiserat strategin 

Ökad patientsamverkan och tagit fram en övergripande handlingsplan. Handlingsplanen syftar 

till att systematiskt öka patienters medskapande inom olika områden, bland annat genom att 

förstärka implementering av personcentrerad vård och Patientkontrakt, men också genom att 
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säkerställa att vårdutveckling och förbättringsarbete sker i samverkan med patienter och 

närstående. 

I Sus handlingsplan för ökad patientsamverkan 2021–2025 har patientsamverkan definierats i 

samklang med Sus verksamhetsidé i form av sju nyckelfaktorer samt åtta delbeslut. 

Handlingsplanen bygger dels på resultatet av ett tjugotal genomlysningar av patienters och 

närståendes kontaktytor med Sus mottagningar inklusive cirka 200 patientintervjuer. Ett 

övergripande patient- och närståenderåd på sjukhusnivå har under året inrättats i syfte att 

tillsammans med sjukhusledning och verksamhetsledning regelbundet samverka i 

övergripande frågor. 

Nyckelfaktorer för ökad patientsamverkan (och patientupplevelse) formuleras som  

• Prioritering: Samverkan med patienter och närstående ska ingå i både det ordinarie 

arbetet och i förbättrings- och utvecklingsarbeten och behöver därför tid och resurser. 

Goda strukturer för samverkan med patienter och närstående skapar dessutom bättre 

förutsättningar att söka ackrediteringar och nationella högspecialiserade vårduppdrag. 

• Kompetenshöjning och lärande: Alla medarbetare och chefer ska få tillgång till 

kompetenshöjning och lärande kring patientsamverkansfrågor och ett personcentrerat 

förhållningssätt.  

• Verktygslåda: Det ska skapas en konkret verktygslåda för analys, genomförande och 

goda exempel.  

• Erfarenheter: Medarbetarnas erfarenheter och kunskaper om patientsamverkan ska tas 

till vara och byggas vidare på i arbetet.  

• Relationer: Det ska skapas förutsättningar för att möta patienternas och de närståendes 

behov av kontinuitet i relationer, och ökad delaktighet utifrån patientens förmåga och 

målsättning.  

• Gemensam standard: Det ska tas fram gemensamma standarder för kontaktytor, 

kommunikation, den fysiska miljön, en tydlig röd tråd i vårdförloppen och aktiva 

överlämningar inom och utom organisationen.  

• Uppföljning: Det ska säkerställas att de behov patienter och närstående förmedlar leder 

till konkreta åtgärder och resultat. 

Handlingsplanen omfattar vidare ett antal delbeslut: 

• Stärka implementeringen av personcentrerad vård och synkronisera med nära vård och 

skapa Patientkontrakt. 

• Inkludera patienter och närstående i förändrings-, utvecklings- och 

patientsäkerhetsarbete. 

• Skapa strukturer för uppföljning av patientsamverkan 

• Införa gemensam lösning för fysisk miljö. 

• Införa tydliga kommunikationsvägar in och längs med hela patientresan, eftersom 

patienterna behöver tydliga kommunikationsvägar in och längs med hela patientresan. 

• Patientsamverkan ska ingå i upphandlingsarbetet. 
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• Skapa strukturer för att ta emot och hantera utvärderingar från patienter och 

närstående. 

• Utforma patientinformation samt patient- och närståendeutbildningar inom ramen för 

det personcentrerade förhållningssättet.  

Sus handlingsplan för ökad patientsamverkan 2021–2025 har utvecklats genom arbete i 

Forum Patientsamverkan och Patientupplevelse, ett nätverksbaserat forum inom Sus med 

kompetenser från klinisk och administrativ verksamhet där en bredd av yrkesprofessioner 

finns samlade. I syfte att uppnå synergieffekter och samlad kraft ska handlingsplanen, och det 

fortsatta arbetet att organisera dess vidare utveckling och konkretisering, synkroniseras med 

processer såsom Framtidens Hälsosystem. 

Ökad användning av digitala lösningar  

Digitalisering för framtidens hälso- och sjukvård 

Digitalisering och utvecklingen av e-hälsa sker i enlighet med e-hälsostrategi för Region 

Skåne och tar också utgångspunkt i andra övergripande strategier samt kopplar till resultatet 

av arbetet avseende Framtidens hälsosystem. Arbetet ska bidra till de nya lösningar och 

arbetssätt som krävs för att även i framtiden kunna erbjuda invånarna en tillgänglig, trygg och 

kvalitetssäkrad hälso- och sjukvård. 

Pandemin har fortsatt påverka även denna utveckling och inom många områden stimulerat en 

stor förändring i arbetssätt och ökat tempot i införandet av nya digitala verktyg och 

utveckling/anpassningar av befintliga. Under våren 2021 arbetades det mycket med att öka 

användningen av digitala tjänster på 1177.se och speciellt webbtidboken, då behoven för 

vaccinationsverksamheten ställde nya krav på funktionalitet och volym. Vid årets slut hade 90 

procent av befolkningen i Skåne aktiverat sitt konto på 1177, det vill säga de hade någon gång 

loggat in. 

Teams  

Under 2020 implementerades Teams som samarbetslösning främst för distansmöten. Det har 

successivt blivit en etablerad funktion och vanligare arbetsredskap som samarbetsyta för 

arbetsgrupper, att dela arbetsmaterial, ha gemensamt chatforum, workshops med mera. Detta i 

sig har medfört färre resor mellan sjukhusen och har möjliggjort att arbeta hemma för många 

medarbetare.  

Videobesök  

I början av pandemin skedde snabbt en omställning till kvalificerade telefonbesök inom flera 

verksamheter. En lösning för videobesök togs fram och implementerades i stor skala på 

sjukhuset. Att ersätta många av de fysiska besöken med digitala kontakter ger flera fördelar 

framför allt för patienter som har långa resor, i vissa fall förlorad arbetstid och minskad risk 

för smittspridning då besöket genomförs från hemmet. För vårdpersonal har tidsåtgången på 

många mottagningar emellertid varit i stort sett lika stor som vid ett fysiskt besök. Alla typer 

av besök är inte heller lämpliga att genomföra digitalt utan det har behövt avgöras utifrån 

respektive situation. 

Idag finns ungefär 120 virtuella väntrum på Sus. Vårdverksamheter och patienter har upplevt 

att funktionaliteten i systemet inte uppfyller deras krav. Nuvarande lösning är inte heller 
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ändamålsenlig för patient-/anhörigmöten för större grupper, som exempelvis information eller 

utbildning. Användandet har därför sjunkit under året, från 100 samtal i veckan till 60 samtal i 

veckan. Regionalt projekt för införande av ett nytt system för videosamtal med patienter 

pågår, pilottester planeras genomföras på enheter inom Sus under våren 2022. 

Videotillsyn  

Under inledningen av pandemin implementerades funktion för videotillsyn av patienter i 

covid-vård. Av patientsäkerhetsskäl fanns behov av visuell övervakning trots isolering av 

patienten bakom stängda dörrar utan fönster. Videotillsynen med möjlighet till 

tvåvägskommunikation ger förutsättningar att hantera situationen och bibehålla en hög 

patientsäkerhet. Det bidrar även till att minska risken att personal smittas på arbetsplatsen 

samt att reducera behovet av skyddsutrustning, som inledningsvis var en bristvara.  

Med detta arbetssätt har det gått att, utifrån tydliga och accepterade principer på kliniken, få 

till stånd en ökad skalbarhet genom att en erfaren läkarkollega från en plats kan handleda flera 

ST-läkare. Det har vidare medfört att patienten får en ytterligare dimension i att kunna 

kommunicera verbalt med personalen, vilket kan bidra till ökad trygghet för patienten och 

information till personalen om patientens status. Tillsynen i sig minskar inte, snarare har den 

ökat med hjälp av teknologin. 

Önskemål har framfört från flera verksamheter att fortsatt ha motsvarande möjlighet till detta 

arbetssätt och ökad tillsyn. Det pågår därför ett arbete i samverkan med förvaltning 

Digitalisering IT och MT att få till stånd en regional lösning. 

Digital akutläkarkonsult 

Sedan våren 2021 pågår ett samarbete mellan akutmottagningen i Trelleborg och 

vårdcentralen Fagerängen. Distriktsläkare kan tillsammans med patienten kontakta akutläkare 

för konsultation via ett videosamtal. Hittills har ett sextiotal samtal gjorts. Uppskattningsvis 

har 30 procent av dessa patienter sluppit en onödig resa till akuten. Arbetssättet är hämtat från 

Borgholms hälsocentral där distriktsläkarna har samma upplägg med ortopedspecialist i 

Oskarshamn och Kalmar.  

Taligenkänning (TIK)  

Ett fortsatt arbete med att implementera taligenkänning har genomförts under året. Arbetet 

påbörjades under 2019 och är nu infört i stora delar av verksamheten. Under 2021 har Sus haft 

975 aktiva användare, ungefär samma antal som året innan. Användandet ökade däremot med 

30 procent till 6 094 timmar och användarna har lagt till över 11 000 nya ord i sina ordlistor. 

Vårdnära realtidsdokumentation, MedaNets  

Det finns ett växande behov av att nyttja mobila lösningar inom klinisk verksamhet. Flera 

olika behov kommer från klinisk verksamhet när det gäller mobila lösningar för bedside-

bedömning. Funktionalitet som efterfrågas är bland annat läs- och skrivmöjligheter av vitala 

vårdparametrar samt mätvärden mot journalsystemet.  

Under 2021 har Sus påbörjat ett införande av MedaNets, ett system för vårdnära 

realtidsdokumentation. Det har införts på nio vårdenheter under året. Systemet innebär att 

vårdpersonal på aktuella vårdenheter har fått personliga smartphones där de direkt hos 
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patienten dokumenterar olika mätvärden som till exempel puls, blodtryck och 

andningsfrekvens. Över 370 000 mätningar har registrerats via dessa telefoner. Detta ger 

ökade möjligheter till vårdnära realtidsdokumentation, vilket i sin tur innebär effektivare 

arbetssätt, ökad tillgänglig tid hos patienten och minskad risk att föra in uppgiften i fel 

patientjournalen eller att en förändring av vitala parametrar inte genast kan upptäckas.  

Teledermatoskopi  

Projektet omfattar ett teledermatoskopiskt arbetssätt för att tidigare upptäcka hudcancer. 

Förstudien har kartlagt nuläge, behov och krav samt två lösningsalternativ. Slutsatsen är att 

det finns lösningar som kan införas i Region Skåne. En tydlig brist är dock att Region Skåne 

saknar elektronisk remiss med integration till patientjournalsystemen samt ett regionalt 

bildlagring-/bildhanteringssystem för medicinska bilder. Detta innebär att, oaktat 

lösningsalternativ, pappersremissen fortfarande kommer att vara aktuell när det gäller remiss 

och remissvar.  

Några effekter som projektet ska uppnå:  

• Minska antalet besök hos dermatolog för patienter med godartade hudförändringar 

med cirka tio procent mot nuvarande.  

• Minskning av kirurgiska ingrepp för godartade hudförändringar inom primärvården 

med 20 till 40 procent.  

• Minskning av antalet remisser till histopatologisk analys med godartade 

hudförändringar med 20 till 40 procent.  

• Snabbare hantering av patienter med misstänkt hudcancer.  

Pilotinstallationer har genomförts med gott resultat och ett breddinförande är nästa steg.  

Fortsatt implementering av e-tjänster i 1177  

Användandet av e-tjänster i 1177 har ökat drastiskt under året, detta beror till största delen på 

pandemin. Exempelvis har webbtidboken använts över 90 000 gånger för att boka 

vaccinationstid på Sus, för övrig verksamhet har den använts 30 000 gånger för avbokning, 

ombokning och nybokning. Nästan en miljon covid-19 PCR självtester har beställts via 1177 i 

regionen, en ökning från 350 000 jämfört med året innan. Sus har varit delaktig att ta fram 

processen i 1177. 

Andelen skåningar som har ett konto på 1177 är nu 90 procent, en ökning från 78 procent året 

innan. Antalet avslutande ärenden på 1177 har mer än dubblerats till 411 757 stycken på Sus 

förvaltning. Även detta beror till stor del på vaccinationsarbetet.  

En ökad användning av digital formulärstjänst  

• Stöd och behandling: “Hjärtskolan” har under året implementerats på alla 

hjärtavdelningar utom i Ystad. 

• Vårdplan cancer: Cancercentrum syd har tagit fram digitala vårdplaner för 

cancerpatienter. På Sus har 15 mottagningar startat upp och drygt hundra vårdplaner 

har startats under året. 
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• Blå appen: Huvudsyftet är att kunna lägga in skattningsformulär. Detta är infört inom 

onkologin, rehabiliteringsmedicin och barnhjärtcentrum. Flera andra enheter är på 

gång men har försenats med anledning av covid-19-pandemin.  

• Egen provhantering: Utöver covid-19-tester används även egen provhantering för 

hemtester av klamydia och gonorré som kan beställas genom att logga in på 1177. I 

regionen har över 42 000 tester beställts under 2021. Centrum för sexuell hälsa i 

Malmö ansvarar för alla tester och smittspårar de som är positiva. Klinisk 

mikrobiologi Lund packar och skickar test-kit och analyserar proverna. Svaren går 

direkt till invånaren via 1177. Är testsvaren positiva hamnar de dessutom på en 

arbetslista hos Centrum för sexuell hälsa.  

• Självincheckning: Befintliga självincheckningsautomater ska ersättas med mobil 

självincheckning. Oklarheter kring hur nuvarande mobila självincheckning kommer 

fungera i Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) har lett till att lösningen inte 

implementerats i en större omfattning men behovet är väldigt stort utifrån ett 

verksamhetsperspektiv.  

Nära vård  

Det finns ett stort behov av lösningar för ökad dialog och uppföljning av patienter på distans. 

Med hjälp av bättre uppföljning och återkoppling kan även förbättringar åstadkommas, såsom 

bättre egenvårdsbeteende, tidigare hemgång samt färre planerade återbesök. Det upplevs 

mycket positivt av patienterna, med ökad trygghet och bättre dialog med vårdgivaren.  

Idag använder Sus flera olika plattformar för denna funktionalitet: 

• Lifepod är en e-hälsoplattform för distansmonitorering och behovsbaserad, istället för 

kalenderbaserad, besöksbokning. Barnkirurgin har introducerat plattformen för 

uppföljning av de patienter som kommit inom ramen för tidigare rikssjukvård, numera 

nationell högspecialiserad vård. Andra specialiteter är kirurgi, handkirurgi, 

njurmedicin, endokrinologi, för patienter med graviditetsdiabetes, gastroenterologi för 

cirrhos- och stomipatienter och för patienter med hjärtsvikt, KOL och astma. 

• Många patienter med peritoneal-dialys (PD), monitoreras via en annan digital lösning, 

Itachi, som innebär distansmonitorering. Med detta hjälpmedel blir patienters värden 

automatiskt och omedelbart tillgängliga för personalen på sjukhuset i en anpassad 

grafisk presentation. Det underlättar monitorering av många patienter med PD.  

• Upphandling av en regiongemensam plattform för distansmonitorering är pågående. 

Detta ska möjliggöra ökad implementering av det stora behov som finns för andra 

delar av verksamheten. Behov finns också för projektet ”Akutsjukvård i hemmet” som 

startade under hösten 2020 och som är pågående och beskrivs i annan del i detta 

dokument. 

Regional digitaliseringssamverkan  

Utveckling av nya IT-lösningar, förändringar i befintliga samt inköp av nya sker alltid i 

samverkan med övriga delar av regionen. För de projekt som organiseras under region Skånes 

IT-direktör bidrar Sus med ett stort antal kompetenser och medarbetarresurser. Främst bland 

dessa projekt märks SDV, Skånes digitala vårdinformationssystem, dit Sus lånar ut personal. 

Sus bidrar också till arbetet i de regionala styr- och förvaltningsgrupperna där majoriteten av 
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medarbetare inom IT-förvaltning och nyutveckling kommer från Sus, motsvarande ett 20-tal 

heltidstjänster. Dessa medarbetare arbetar oftast delvis kliniskt alternativt administrativt på 

Sus och har uppdragen i Styr- och förvaltningsmodellen som särskilt uppdrag. 

Utveckla sömlös vårdkedja för patienten utifrån behov  

Som tabellen nedan visar har utfallet gällande patienternas upplevelse, utifrån svar i nationella 

patientenkäten (NPE), av kontinuitet och koordinering inom Sus sjukhus ökat både inom 

öppenvården och slutenvården under 2021 jämfört med 2018 när senast tillgängliga statistik 

fanns att tillgå. 

Indikator Målnivå Utfall 2018 Utfall 2021 

Kontinuitet och koordinering (NPE)   

SV 80,2 

ÖV 88,9 

SV 81,7 
 

Under året har Sus haft fortsatt aktiv samverkan med andra aktörer för att koordinera 

verksamheten utifrån patientens behov. Det gäller både samarbeten inom förvaltningen som 

med kommuner, patientorganisationer och annan sjukvårdsverksamhet över de 

organisatoriska gränserna. Som nämnts ovan under avsnittet Personcentrerad hälso- och 

sjukvård har en strategi med tillhörande handlingsplan för patientsamverkan har tagits fram i 

syfte att förbättra patienternas upplevelse av vården och implementera ett personcentrerat 

förhållningssätt. Dessa ska genomföras under 2021–2025. Aktiviteter genomförs i enlighet 

med handlingsplanen. Inom ramen för projektet Patientresan har fyra insatsområden har 

identifierats och som ska bidra till utveckling av en sömlös vårdkedja för patienten utifrån 

behov; En röd tråd genom hela vårdprocessen, Trygga överlämningar inom och utanför 

organisationen, Tydliga kommunikationsvägar in i och längs med hela patientresan samt En 

välkomnande fysisk miljö. Två nyckelfaktorer i detta arbete är just relationer – bättre 

förutsättningar för kontinuitet i patienternas relation med vården – samt gemensam standard 

för kontaktytor, kommunikation, överlämningar med mera.  

Fler våldsutsatta personer ska identifieras och stöttas  

Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation är ett folkhälsoproblem som ökat under pandemin. 

Det finns en del verksamheter som redan jobbar aktivt med frågan som till exempel 

kvinnosjukvården. Men patienter som utsatts för våld i nära relationer finns överallt och 

arbete är påbörjat med att införa det regionala vårdprogrammet ”Våld i nära relationer” inom 

olika verksamheter. Målet med att införa vårdprogrammet ska vara att våga fråga och veta vad 

man ska göra om patienten är utsatt. Tack vare statsbidrag förstärktes Barnskyddsteamet på 

Sus under hösten, för att kunna arbeta mer riktat med frågor som rör våld i nära relation. 

Child check är en metod som sedan två år har implementerats på akutmottagningen i Lund. 

Metoden har utvecklats i Holland där den används på samtliga akutmottagningar inom både 

somatik och psykiatri, den är vetenskapligt utvärderad och validerad. Metoden innebär att 

personalen frågar alla vuxna patienter som uppsöker en akutmottagning om det finns barn i 

hushållet. Om svaret blir ja och den vuxne bedöms ha någon av tre riskfaktorer – våld i nära 

relationer, intoxikation/missbruk, eller svår psykisk ohälsa – ska socialtjänsten rutinmässigt 

informeras. Under 2020, då Child check provades, tredubblades antalet orosanmälningar från 

akutmottagningen i Lund. Resultatet gör att akutmottagningarna i Skåne nu inför Child check 

som en permanent metod, Malmö akutmottagning är näst på tur. Sus är först i landet med att 
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införa metoden permanent. Sus kommer, med hjälp av medel från Brottsförebyggande rådet 

(Brå), vidare utvärdera arbetsmetoden Child check.   

 

JÄMLIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

Kunskapen om medicinskt omotiverade skillnader behöver utvecklas och integreras i 

kunskapsstyrning och uppföljning. 

Omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården ska minska 

Region Skåne ska bedriva en jämlik vård och minska de omotiverade skillnaderna, bland 

annat genom att följa nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Verksamheterna och 

kunskapsorganisationen ska kontinuerligt utvärdera vården utifrån ett jämlikhetsperspektiv. 

En ny organisation för kunskapsstyrning har byggts upp nationellt, och såväl regional som 

lokal organisation i Region Skåne har införts. Kunskapsstyrning är svensk hälso- och 

sjukvårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och 

resurseffektiv vård av hög kvalitet. 

Inom Sus arbetar verksamheterna aktivt med att säkerställa en jämlik vård. Det sker en 

kontinuerlig kvalitetssäkring av vården utifrån internationella och nationella riktlinjer, 

vårdprogram och andra standarder. Verksamheterna inom Sus medverkar i uppemot 100 

kvalitetsregister. Även om det finns förbättringsmöjligheter inom en del register blir 

funktionaliteten allt bättre och verksamheterna kan löpande monitorera kvalitetsdata för 

ständiga förbättringar med patientens behov i fokus. I avsnittet Kunskapsbaserad hälso- och 

sjukvård nedan beskrivs detta mer ingående. 

Även profilering och koncentration ska ske utifrån en effektiv, jämlik och säker vård med 

goda medicinska resultat. Ökad profilering av Sus som universitetssjukhus samt av 

vårdenheter och koncentration av vård innebär att viss vård samlas och utförs på färre platser i 

syfte att stärka kvalitet och jämlikhet, ge bättre möjligheter till forskning, utbildning och 

stärkt kompetensförsörjning samt mer effektiv användning av befintliga resurser och 

kapacitet. Detta arbete har påbörjats under 2021 och kommer fortgå med ökad intensitet under 

de kommande åren. 

 

SÄKER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Nollvision avseende vårdskador ska råda. Ingen patient ska drabbas av undvikbara skador i 

vården.  

Minska förekomsten av trycksår, fallolyckor och undernäring  

Vårdavdelningarna arbetar systematiskt med att förebygga trycksår, fallolyckor, 

vårdrelaterade infektioner och undernäring utifrån gällande riktlinjer, Nutritionspärmen och 

nationella Vårdhandboken. Sus genomför riskbedömningar gällande risk för fall, trycksår och 

undernäring då patienter läggs in i slutenvård. Alla identifierade riskpatienter ska få 

individuellt anpassade förebyggande åtgärder i en vårdplan.  
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Indikator Målnivå Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel patienter ≥18 med trycksår uppkomna under 
vårdtiden (PPM) 

≤4 4,8 % 6,2 % 

Vårdplan avseende undernäring 18 år och äldre med 
ökad risk för undernäring enligt riskbedömning  

≤95 85 % 85 % 

 

Under 2021 genomfördes på grund av pandemin endast en punktprevalensmätning (PPM) av 

trycksår. Den visade en ökning av sjukhusförvärvade trycksår inom Sus förvaltning. För 

patienter inlagda 24 timmar eller längre hade 6,6 procent av patienterna fått sjukhusförvärvat 

trycksår kategori 2–4, jämfört med 4,6 procent vid PPM i september 2020. Sus sjukhus som 

helhet uppnår inte det regionala målet, men 34 av 59 avdelningar gör det.  

Pandemin och ett högt vårdtryck med mycket överbeläggningar är troliga bidragande orsaker 

till ökningen. Sus alla verksamheter fortsätter arbeta för att i ett tidigt skede identifiera alla 

patienter med ökad risk samt att dessa patienter får rätt förebyggande åtgärder utifrån sina 

specifika riskfaktorer och risksituationer.  

Sus fortsätter att upprätthålla goda resultat för riskbedömningar och förebyggande vårdplaner 

till riskpatienter. Rådande pandemi har dock påverkat möjligheten till att arbeta strukturerat 

med riskbedömningar på vissa avdelningar, som i perioder haft en mycket hög belastning. 

Detta har i sin tur påverkat Sus utfall gällande andel riskbedömningar, som hamnar strax 

under målvärdena. Flertalet avdelningar uppnår dock målen.  

Under året har antalet dokumenterades fallolyckor på Sus i princip varit samma som under 

föregående år, 1 838 fallolyckor under 2021 jämfört med 1 836 under 2020.  

Webbutbildning om att förebygga trycksår, undernäring och fall ingår vid introduktion av all 

nyanställd vårdpersonal. Sus driver även övergripande nutritions-, fall och sårnätverk.  

Avdelningarna driver aktivt förbättringsarbete där en majoritet har fall-, sår- och 

nutritionsombud. Flera verksamheter har dessa kvalitetsindikatorer som ständigt 

återkommande punkt på arbetsplatsträffar och pulsmöten och/eller driver ett systematiskt 

förbättringsarbete via avdelningens patientsäkerhetsråd eller med hjälp av Gröna korset.  

Under 2021 genomfördes ett test av den fallpreventionslösning som vann Region Skånes 

innovationsupphandling för fallprevention. På två vårdavdelningar testades den tekniska 

lösningen och riktade arbetsrutiner, vilket resulterade i fallreducering. Erfarenheter och 

funktionalitet från projektet kommer nu tas med in i framtida upphandlingar. 

Minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner 

En vårdrelaterad infektion (VRI) avser infektion som uppkommer hos person under 

slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom 

övrig vård och omsorg. VRI utgör en stor del av undvikbara vårdskador och för att minska 

risken behöver det ske ett systematiskt och förebyggande arbete på alla nivåer, såväl 

övergripande som i det dagliga patientnära arbetet.  

Arbetet med att minska andelen undvikbara VRI är ständigt pågående inom Skånes 

universitetssjukhus. Förvaltningen Skånes universitetssjukvård har under 2021 tagit fram en 

reviderad version av handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner där 
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förvaltningens insatser för att minska andelen VRI finns samlade.1 Riskmedvetenhet och 

kunskap hos medarbetare kring smittspridning bedöms som avgörande och alla medarbetare i 

patientnära arbete ska därför genomföra Vårdhygiens digitala utbildning om basala 

hygienrutiner och klädregler (BHK) och VRI. Många verksamheter har också utsedda 

hygienombud som med ledningens mandat och stort engagemang dagligen arbetar för att 

påtala vikten av god följsamhet till BHK.  

Covid-19-pandemin har präglat det vårdhygieniska arbetet under 2021. Sedvanliga 

hygienronder har varit pausade under pandemin men kunde i liten skala återupptas i slutet av 

2021. Under pandemin har hygienronderna ersatts av regelbunden kontakt och rådgivning 

utifrån varje verksamhets lokala behov och förutsättningar. De årliga patientsäkerhets- och 

vårdhygiendialogerna, som var pausade under 2020, återupptogs under 2021 och genomfördes 

med samtliga verksamhetsområden under hösten. Vårdhygien har härutöver tillsammans med 

Vårdutveckling Sus inlett ett arbete med att utifrån ett årshjul producera och sprida 

informationsfilmer i infektionsförebyggande syfte. Under hösten 2021 har filmer om 

gastroenterit och influensa publicerats. Tvärprofessionellt projekt gällande att förebygga 

vårdrelaterad pneumoni som pausades under 2020, är fortsatt pausat. 

Punktprevalensmätning VRI 

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av andelen VRI genomförs vanligen en gång per år i 

Sveriges kommuner och regioners (SKR) regi. Syftet är att ge underlag för lokalt 

förbättringsarbete men också ökad kunskap om VRI och vanligt förekommande infektioner. 

Skånes universitetssjukhus deltar i dessa mätningar men till följd av pandemin av covid-19 

har PPM VRI ställts in 2020 och 2021. Nästa mätning genomförs preliminärt 2022. 

Punktprevalensmätning BHK 

PPM BHK har under 2021 genomförts i enlighet med förvaltningens handlingsplan för att 

minska vårdrelaterade infektioner. SKR:s nationella mätning genomfördes i mars och regional 

mätning genomfördes i oktober. Därutöver deltar slutenvårdsenheter, akutmottagningar samt 

operationsenheter inom Skånes universitetssjukhus i ytterligare två sjukhusövergripande 

mätningar i juni respektive december. Några enheter inom sjukhuset har genomfört PPM 

BHK månadsvis på uppdrag av verksamhetschef.  

Målnivåer och förvaltningens övergripande resultat per år redovisas i tabellen nedan: 

Covid-19-pandemin har inneburit ett ökat fokus på betydelsen av basala hygienrutiner och hur 

det kan förhindra smittspridning. Dock finns fortfarande förbättringspotential när det kommer 

till följsamheten och det sammanlagda resultatet (tabellen ovan) visar att Sus inte når de högt 

ställda målen. I likhet med tidigare år är det framförallt handdesinfektion före ett 

 
1http://dokumentportal.i.skane.se/Dokumentmappar/RS/sus/AvdStratVardutvSakSus/EnhPatSak/Handlingspla
n%20v%c3%a5rdrelaterade%20infektioner.pdf 
 

Indikator Målnivå Utfall 2019  Utfall 2020 Utfall 2021 

Följsamhet till regler för basal hygien 

vid patientnära arbete 

>90% 84% 82% 81% 

Följsamhet till regler för arbetskläder 

vid patientnära arbete 

100% 94% 90% 93% 

http://dokumentportal.i.skane.se/Dokumentmappar/RS/sus/AvdStratVardutvSakSus/EnhPatSak/Handlingsplan%20v%c3%a5rdrelaterade%20infektioner.pdf
http://dokumentportal.i.skane.se/Dokumentmappar/RS/sus/AvdStratVardutvSakSus/EnhPatSak/Handlingsplan%20v%c3%a5rdrelaterade%20infektioner.pdf
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arbetsmoment som brister. Resultatet varierar dock stort mellan olika verksamheter och 

förbättringsåtgärder vidtas lokalt utifrån det egna resultatet. 

Minskad överbeläggning, utlokalisering samt överflyttning av patienter  

Indikator Målnivå Utfall 2020 Utfall 2021 

Utlokaliserade patienter  ≤0,5/100 vpl 1,9 1,9 

Överbeläggningar  ≤1/100 vpl 4,2 3,2 

Överflyttning av intensivvårdspatienter 
p.g.a. resursbrist 

≤2 % Malmö: 12,9% 

Lund: 3,7% 

Malmö: 11,9% 

Lund: 8,0% 
 

Beslut fattades under pandemin om internalisering av patienter med internmedicinskt 

vårdbehov till vårdavdelningar inom den internmedicinska familjen inklusive reumatologi, 

onkologi och neurologi. Detta i syfte att minska antalet externa medicinpatienter och att öka 

patientsäkerheten. Arbetssättet fortgår alltjämt och utvärderas kontinuerligt. 

Under pandemin har Sus öppnat ett stort antal extra vårdplatser. Det innebar kraftigt minskade 

överbeläggningar av vårdplats. För 2021 innebar sommaren en mer pressad vårdplatssituation 

att överbeläggningarna ligger något högre. Sus hade 2021 i snitt 3,2 överbeläggningar per 100 

disponibla vårdplatser, vilket är en förbättring jämfört med 2020 och ungefär hälften av nivån 

normalåret 2019. Dock uppnås inte målnivån riktigt. 

 

Antalet utlokaliserade patienter ökade kraftigt i samband med pandemins topp vid årsskiftet. 

Sus utlokaliserade under året i snitt 1,9 patienter per 100 disponibla vårdplatser, vilket var 

samma som under 2020, och målet färre än 0,5 av 100 vårdplatser uppnås därmed inte. 
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Under pandemin har främst VO akutsjukvård och internmedicin samt VO kirurgi och 

gastroenterologi öppnat upp flera covid-avdelningar. Delar av deras ordinarie patientflöden 

har därför utlokaliserats till andra verksamhetsområden. Räknat över hela året är det dessa två 

verksamhetsområden som står för 89 procent av de Sus utlokaliserade patienter (AIM + 

AKUTVA + KIR + GASTRO). 

 

Den fortsatt höga nivån på överflyttningar av intensivvårdspatienter på grund av resursbrist 

beror till största delen på pandemin och målvärdet på två procent uppnås inte. Mängden 

överflyttningar har varierat mycket under året. Inflödet av covid-IVA-patienter har varit större 

i Malmö samtidigt som det har funnits fler platser i Lund (med covid-platser på allmän-IVA 

och THIVA), vilket bidragit till antalet överflyttningar. IVA-enheterna i Skåne har också en 

tradition av att stötta varandra när någon får väldigt hög beläggning. 

Projekt Säker utskrivning från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård 

Brister i informationsöverföring i vårdens övergångar utgör en stor patientsäkerhetsrisk. Äldre 

patienter och patienter med kroniska sjukdomar är särskilt utsatta eftersom många har kontakt 

med både kommunal hälso- och sjukvård, primärvård samt slutenvård. Dessa patienter har 
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stort behov av en sammanhållen vård där alla inblandade har samma bild av målet, de aktuella 

åtgärderna och rollfördelningen.2 

Under 2021 slutfördes ett projekt vars mål var att säkra informationsöverföring vid 

utskrivning från slutenvård till kommunal vård och primärvård. Resultatet av projektet blev 

bland annat en digital utbildning som riktar sig till medarbetare som arbetar patientnära. 

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om Samverkan vid utskrivning (SVU) och 

läkemedelssäkerhet samt vad som behöver göras för att minska risken för att patienter ska 

drabbas av vårdskador i samband med utskrivning. Läkemedelssäkerhet och utskrivning till 

kommunal hälso- och sjukvård var också ”årets fråga” i samband med chefläkarens årliga 

patientsäkerhetsdialoger som under 2021 genomförts med samtliga verksamhetsområden.  

Uppföljning av åtgärder planeras till 2022 och görs genom att upprepa den mätning av andel 

korrekta utskrivningar som genomfördes i samarbete med kommuner i samband med att 

projektet startades 2019.  

Ökad säkerhet i läkemedelsanvändningen 

Indikator Målnivå Utfall 2020 Utfall 2021 

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl. 
läkemedelsavstämning (slutenvård) 

≥50  1 429 st* 

 

* Mäts i antal, andel är felaktigt i samtliga utdatasystem vilket gör utfallet missvisande 

Läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar 

Sus har under året även drivit ett projekt med fokus på att öka kvantitet samt kvalitet av 

läkares läkemedelsavstämningar. Brister i att hålla läkemedelslistorna uppdaterade utgör en 

patientsäkerhetsrisk. Ett statistikverktyg för läkemedelsavstämningar har tagits fram. Syftet 

med statistiken är både uppföljning samt att underlätta insatser i realtid för patienter som 

saknar läkemedelsavstämning. Framtagen statistik visar på stora förbättringsmöjligheter. 

Sus arbete med läkemedelsgenomgångar på slutenvårdsavdelningar inom framför allt 

internmedicin och ortopedi har fortgått men har till viss del begränsats under pandemin.  

Läkemedelsavvikelser  

Barnsjukvården inom Sus har arbetat särskilt med alla avvikelser rörande läkemedel inom 

verksamheten. Utfallet har varit flera åtgärder, bland annat en ny eped-instruktion och 

införande av ”Best practice” för läkemedelshantering.  

För övriga verksamheter sker central uppföljning av läkemedelsrelaterade avvikelser 

rapporterade via avvikelsesystemet AvIC. Alla rapporterade läkemedelsrelaterade avvikelser 

analyseras månadsvis för att snabbt kunna fånga (enskilt eller övergripande) behov av stöd, 

utbildning, rutinändringar eller annan lärdom som kan komma andra patienter till nytta. 

Utbildning 

Riktade föreläsningar i ämnen som rör läkemedelssäkerhet och andra läkemedelsrelaterade 

frågor som kan påverka patientsäkerheten erbjuds alla AT-läkare.  

 
2 https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/riskomraden/kommunikation-och-
informationsoverforing/ 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/riskomraden/kommunikation-och-informationsoverforing/
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/riskomraden/kommunikation-och-informationsoverforing/
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Utbildning i journalsystemet Meliors läkemedelsmodul är obligatoriskt för nyanställda 

sjuksköterskor och läkare. Utbildningen är lärarledd men numera digital och har därmed 

erbjudits i oförändrad omfattning trots rådande pandemi.   

Den på Sus framtagna appen och hemsidan ”Stöd vid läkemedelshantering” har 

uppmärksammats nationellt och finansieras från 2022 solidariskt av alla regioner. 

Förebyggande arbete mot narkotikastölder 

Under 2021 har Sus startat ett nätverk för kontrollansvariga sjuksköterskor för att öka 

säkerheten kring hantering av narkotikaklassade läkemedel.  

Särskilda pandemiåtgärder 

Under perioder med extrem belastning med anledning av covid-19 har iordningsställande 

farmaceut arbetat på covid-IVA i Malmö och Lund. Detta har ökat patientsäkerheten via 

farmaceutisk expertis i läkemedelsbeställningar, restsituationer, iordningsställande av 

läkemedel, ordinationer och rutiner. Efter önskemål från verksamheten har samarbetet fortsatt 

vilket innebär ökad patientsäkerhet på ordinarie IVA-platser i Lund.  

 

KUNSKAPSBASERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov. 

Utveckla kunskapsstyrningen  

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov. Det gäller 

såväl vid enskilda patientmöten som investeringar eller organisatoriska förändringar. Det är 

viktigt att stimulera till, och skapa förutsättningar för, att ny kunskap kan inhämtas, utvecklas 

och användas. Arbetssättet leder till såväl ökad likhet som ökad transparens och innebär både 

införande av nya metoder och arbetssätt såsom utmönstring av vissa äldre metoder.  

Kunskapsstyrning och kunskapsbaserad vård  

Alla beslut i vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och alltid fattas i samverkan 

med patient och närstående. Nya metoder och behandlingar ska införas på ett ordnat sätt och 

metoder, rutiner samt behandlingar som inte är värdeskapande ska avvecklas.  

Sus deltar i det nationella arbetet för en ökad kunskapsstyrning och har ett antal representanter 

i arbetet i de så kallade nationella (NPO), regionala (RPO) och lokala (LPO) 

programområdena där det övergripande arbetet bedrivs. Detta arbete syftar till ett ökat 

kunskapsstöd i sjukvården för att säkra att vården sker kunskapsbaserat och jämlikt.  

Forsknings- och utbildningsavdelningen vid Sus har en Health Technology Assessment 

(HTA)-enhet för att utarbeta rapporter kring värdet av befintliga eller nya metoder. Enheten 

utför analyser för enheter inom inte bara Sus utan hela Södra sjukvårdsområdet, Region 

Skånes regionkontor (Enheten för kunskapsstyrning och FoU) samt för Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU). Allt för att underlätta utvecklingen av 

hälsosjukvårdssatsningar utifrån kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet. 
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Arbetet med att utveckla HTA-enheten vid Sus har fortgått 2021 och en utredning om dess 

verksamhet har utförts. Utifrån resultatet av utredningen kommer enheten, från att ha varit en 

del av biblioteksverksamheten, bli en självständig enhet inom FoU avdelning Sus 2022. 

Under 2018 instiftades ett metod- och prioriteringsråd för hela Region Skåne – Region Skånes 

metod och prioråd (RSMP). Rådet organiseras avseende process och stöd inom HTA Skåne, 

Avdelning forskning och utbildning Sus och har under 2021 haft representation från Södra 

sjukvårdsregionen. RSMP har ett sjukvårdsregionalt uppdrag med representation från de olika 

sjukhusen och förvaltningarna i Region Skåne liksom från koncernkontorets avdelning 

kunskapsstyrning, Region Skånes etiska råd med flera. Rådet har ansvar för att hantera 

systematisk evidensvärdering, systematiskt införande/utmönstring samt uppföljning och 

utvärdering av metoder inom diagnostik, behandling och rehabilitering. Evidensgranskning 

och bedömning av kostnadseffektivitet görs av HTA Skåne i nära samverkan med 

representanter för respektive verksamhet. Prioritering sker i enlighet med den nationella 

modellen för medicinska prioriteringar (https://liu.se/forskning/prioriteringscentrum). 

Under 2020 etablerades inom Region Skåne Kunskapsstyrningsrådet, som fattar beslut i 

frågor kring kunskapsstyrning. Sus har varit representerat och deltagit aktivt i dess arbete 

under 2021. 

Kvalitetsregister 

De nationella kvalitetsregistren i Sverige har under många år utvecklats till att i allt större 

utsträckning kunna stödja klinisk verksamhet utifrån både vårdpersonalens och 

brukarnas/patienternas perspektiv. 

De olika kvalitetsregistren har haft, och har, mycket olika förutsättningar inom ett antal olika 

områden. Detta innefattar för användarna viktiga faktorer såsom bemanning och servicegrad, 

möjligheter att anpassa till lokala/regionala behov samt möjligheter till samarbeten såväl 

nationellt som internationellt. 

Under 2021 har Sus intensifierat sitt arbete med kvalitetsredovisning och en extern utredare 

har avlämnat rapport med förslag hur de nationella kvalitetsregistren kan stödja Sus 

verksamheter på ett bra sätt. Arbetet med kvalitetsregister är numera en 

utvärderingsparameter i verksamhetsdialogerna som förs två gånger årligen mellan 

förvaltningsledningen och verksamhetsområdena inom Sus.   

Rationell läkemedelsanvändning  

Arbetet för en rationell läkemedelsanvändning, med fokus på hög kvalitet och effektivitet, 

fortsätter i enlighet med Region Skånes läkemedelsstrategi. Arbetet styrs i första hand utifrån 

de vårdprogram och rekommendationer som tas fram internationellt, nationellt och regionalt. 

På aggregerad nivå följs dessa framför allt i den specifika budget- och uppföljningsprocess 

som finns för läkemedel på Sus. För löpande frågor använder förvaltningen sig av 

läkemedelsansvariga sjuksköterskor och läkare som finns både på förvaltningsnivå och på 

varje klinik/avdelning. 

 

https://liu.se/forskning/prioriteringscentrum


   

 

39 

 

EFFEKTIV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Effektiv vård omfattar såväl förbättrad produktivitet som kvalitativ måluppfyllelse.  

Uppföljningen av effektiv vård, patientnytta och resultat ska utvecklas 

En effektiv vård är den vård som med tillgängliga resurser skapar bästa möjliga hälsa, 

bemötande och tillgänglighet för patienten. Vården ska upplevas sömlös, vilket kräver att den 

utförs och synkroniseras utifrån patientens behov snarare än sjukvårdens organisatoriska 

uppdelning. Produktions- och kapacitetsplanering, som utgår från befolkningens och 

patienternas behov, är centralt för en effektiv vård och ska tillämpas i verksamheterna. 

Avvikelser, samt patienters erfarenheter och synpunkter, bildar grund för ett systematiskt 

förbättringsarbete. 

Effektiv vård inom nära vården samt överföring av ansvar  

Pandemin har i viss mån påverkat sjukhusets möjligheter att arbeta med att utveckla effektiv 

vård inom nära vård samt överföring av ansvar. Under 2021 har antalet patienter på 

vuxenakutmottagningarna ökat succesivt för att under hösten överstiga antalet sökande 

patienter motsvarande veckor under 2019 före pandemin, och betydligt fler än under 2020. 

Inflödet av remisser har ökat med 8,1 procent (18 892) och egen vårdbegäran med 23,9 

procent (4 853). Det totala planerade inflödet har ökat med 9,3 procent (23 745) Att både det 

akuta och planerade inflödet ökat går i motsatt riktning mot den önskvärda. Det får dock tas 

med i beräkningen att 2020 och 2021 båda var ett covid-år och inte är helt representativt vid 

jämförelse. 

Återinskrivningen 1–30 dagar för äldre ska minska årligen, men har för Sus del ökat något 

jämfört med 2020. Covid-19-pandemin har inverkat på Sus förmåga att kunna nå målet. 

Indikator Målnivå Utfall 2020 Utfall 2021 

Återinskrivning 1–30 dagar för äldre ≥ 10 % 
minskning /år 

13,7 14,3 

 
 

Sus målbild och handlingsplan avseende god och nära vård vilar på tre ben; 1) avtal om 

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne mellan Region 

Skåne och de skånska kommunerna, 2) den nationella överenskommelsen för god och nära 

vård samt 3) Region Skånes arbete med nära vård inom Framtidens hälsosystem. Sex av sju 

områden inom Framtidens hälsosystem kopplar direkt till den nationella överenskommelsen 

God och nära vård, och passar därmed väl in i det gemensamma arbetet mellan region och 

kommuner. 

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Skånes invånare, och 

hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär samskapande över 

organisatoriska gränser och tillsammans med invånare samt flyttar fokus till att arbeta mer 

personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. I linje med målbilderna och 

viljeinriktningarna inom Framtidens hälsosystem har Sus under 2021 fördjupat sitt arbete 

inom detta område. Ökad patientsamverkan är en av förvaltningens huvudstrategier. Forum 

patientsamverkan och patientupplevelse har tagit fram en handlingsplan för patientsamverkan 

som innehåller ett flertal åtgärder varav flera startats under 2021 och som ligger i linje med 

milstolparna inom personcentrerat arbetssätt inom Framtidens hälsosystem. Utveckling av 
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hälsofrämjande och preventivt arbete har skett i samarbete med Levnadsvanemottagningen. 

Inom området nära vård har samverkan skett med kommuner och primärvård, samt mellan 

sjukhus och även mellan verksamhetsområden inom Sus. Det har bland annat inneburit en 

samordning av vårdplatsutnyttjande och en överföring av ansvar mellan vårdnivåer utifrån 

patienternas behov och tillgängliga resurser.  

Projekt ”Akut sjukhusvård i hemmet” 

Under sommaren startade en helt ny vårdform inom ramen för projektet ”Akut sjukhusvård i 

hemmet” och Mobilt sjukhusteam Malmö. Sus verksamhetsområden akut- och internmedicin 

respektive infektionssjukdomar genomför i samverkan med Primärvården och Malmö stad ett 

tvåårigt pilotprojekt med akut sjukhusvård i hemmet, med medel beviljade via hälso- och 

sjukvårdsnämnden.  

Syftet med försöket är att testa om de goda erfarenheter som finns av ”Hospital at home” 

internationellt är överförbara på den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen.   

Projektet hade invigning den 1 juni och gick i drift en vecka senare med 7 vårdplatser. 

Slutmålet för pilotprojektet är 21 vårdplatser, motsvarande en vårdavdelning. I 

projektuppdraget ingår att bygga en struktur där lämpliga patienter, i behov av akut medicinsk 

vård som kräver specialistvård inom internmedicin eller infektion, kan erbjudas vård i 

hemmet. Detta istället för att vara inskrivna inom traditionell slutenvård. Vid försämring 

kommer patienterna att kunna direktinläggas på vårdavdelning.  

Digital övervakning och patientkommunikation är en viktig del i projektet och en lösning har 

tagits fram i samarbete med IT och digitalisering.  

Under sommarperioden har endast patienter utan kommunala insatser kunnat inkluderas, 

eftersom ett förberedelsearbete krävdes i Malmö stad. Från mitten av september började man 

successivt att kunna inkludera patienter med kommunala insatser och vid årsskiftet var hela 

Malmö stad redo att ta emot patienter tillsammans med Mobilt sjukhusteam. 

Vårdformen kommer under projekttiden att testas på ett urval patienter varefter en utvärdering 

ska genomföras. Utvärderingen kommer att ligga till grund för utformning av en modell som 

kan skalas upp och implementeras i övriga Region Skåne. 

Ökad överföring av ansvar från slutenvård till öppenvård (nivåstrukturering) 

Sus driver ett flertal projekt som syftar till överföring av sluten vård till hemmet och därmed 

utveckling av den nära vården. Ett exempel är Akut sjukvård i hemmet. Inom onkologin har 

man frigjort motsvarande 1500 vårddygn genom att behandla patienter med pump i hemmet. 

Genom olika digitala tjänster och lösningar finns en stor potential till förändrat arbetssätt och 

nya sätt att möta patienter och dess närstående. Efter en snabb förändring med nya digitala 

tjänster och anpassning till nya arbetssätt under pandemin har både de nya och befintliga 

digitala tjänsterna börjat användas mer och mer. Digitala lösningar för distansmonitorering 

har utvecklats under året. Behov och teknik behöver gå hand i hand, vilket inte alltid är en 

realitet. Förbättringsområden utgörs av bland annat av att arbeta för att behålla högre nivå 

kvalificerade distanskontakter och med systemstöd för digitala kontakter. 
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Utveckling av uppföljningen av avvikelser  

Avvikelser 

Avvikelse innebär en händelse som medfört något oönskat (negativ händelse) eller som hade 

kunnat medföra något oönskat (tillbud). I avvikelsehantering ingår att verksamheterna 

identifierar, rapporterar, analyserar och åtgärdar avvikelser i det gemensamma 

avvikelsesystemet Avvikelsehantering In Control (AvIC). Avvikelserna ska dokumenteras, 

åtgärdernas effekt bedömas och resultaten ska sammanställas och återföras tillbaka till 

verksamheten.  

Fler avvikelser har rapporterats in för år 2021 jämfört med år 2020. Inom Sus har antalet 

registrerade patientavvikelser i AvIC ökat från 8 820 år 2019, till 8 776 år 2020 och 9 314 år 

2021. Delar av ökningen förklaras av händelser relaterade till covid-pandemin. 

Om en verksamhetschef bedömer att en avvikelse uppfyller kriterierna för en anmälan enligt 

lex Maria, ska verksamhetschefen rapportera avvikelsen till chefläkarna och enhet 

patientsäkerhet. Har händelsen medfört allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada är 

chefläkarna utsedda att anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skånes 

universitetssjukhus anmälde 169 händelser enligt lex Maria under år 2019, 180 händelser år 

2020 och under 2021 anmäldes 210 händelser. Detta är en ökning med 17 procent för år 2021 

jämfört med 2020. Av de ärenden som anmäldes rörde hälften risk för allvarlig vårdskada och 

den andra hälften inträffad allvarlig vårdskada, vilket är i paritet med tidigare år. Ökningen av 

lex Mariaanmälningarna beror inte med säkerhet på att vårdskadorna ökat, utan kan lika väl 

bero på ökad medvetenheten om att vissa typer av skador är undvikbara vårdskador. Exempel 

på detta är kvarglömda perifera venkatetrar och överfylld urinblåsa. 

Anmälningar enligt lex Maria rörande vård för covid-19 var få under 2020 (sju händelser med 

smittspridning) men ökade under 2021 till 18 anmälningar. Dessa avsåg bland annat 

smittspridning, brister i informationsöverföring och bristande övervakning inom covid-

vården. 

Samtliga covid-19-relaterade avvikelser har sammanställts och presenterats på intranätet varje 

vecka. Detta har utgjort ett bra verktyg för att identifiera risker som uppkommit och utifrån 

dessa kunnat vidta åtgärder. Totalt under år 2021 rapporterades 1 459 avvikelser som berörde 

covid-19, vilket är marginellt fler än för år 2020. 

Klagomål/synpunkter  

Patienter och närstående kan rikta klagomål direkt till hälso- och sjukvården genom olika 

kanaler; via telefon, e-post, muntligen eller via avsedd regional blankett på 1177 Vårdguiden. 

Klagomål kan också komma via Patientnämnden, eller som ett enskilt klagomål via IVO. 

Enligt regionalt beslut ska samtliga klagomål som uppfyller kriterierna för en avvikelse 

registreras i AvIC, men följsamheten är i vissa fall bristfällig och kan förbättras. Det finns 

svårigheter med att följa upp klagomålens konsekvenser och insatta förbättringsåtgärder på ett 

systematiskt sätt. Bristen på följsamhet till registrering är en orsak, och en annan är upplevda 

tekniska begränsningar och handhavandeproblem i befintligt avvikelsesystem. Relevant i 

sammanhanget är att de klagomål som når sjukvården via Patientnämnden ibland saknar 

personuppgifter (enligt patientens egen önskan), vilket gör att de inte kan utredas och 

registreras på rekommenderat vis.  
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518 klagomål finns registrerade i avvikelsesystem år 2021. Detta är en ökning jämfört med år 

2020 då det var 410 registrerade klagomål. De vanligaste orsakerna till klagomålen är 

bemötande/information/kommunikation/delaktighet och vård/bedömning/läkemedel/ 

diagnostik. 

Chefläkare tar del av alla klagomål som inkommer via diariet (totalt 574 klagomål). För cirka 

15 procent av dessa saknas registrerad avvikelse i avvikelsesystemet. 

Drygt hälften av klagomålen inkommer via blankett som finns på Klagomål blankett 

(1177.se). 20 procent av klagomålen inkommer via e-post och resterande inkommer via 

vårdguidens e-tjänster, telefon, personlig kontakt eller brev. 

Ökad produktions- och kapacitetsplanering  

En effektiv produktions- och kapacitetsplanering som utgår från befolkningen och patientens 

behov är central för att kunna optimera resursutnyttjandet och förbättra tillgängligheten. Detta 

genom att exempelvis ta tillvara och etablera nya arbetssätt, metoder och tekniker. Vården ska 

utföras och synkroniseras utifrån patientgruppers behov snarare än sjukvårdens 

organisatoriska delar, vilket kräver samverkan i patientprocessen. Under 2021 har Sus bedrivit 

aktivt arbete utifrån den regionövergripande modellen för produktionsplanering och -styrning 

inom sjukhusets verksamheter. 

Sus har under året startat upp Projekt operationskapacitet. Bakgrunden är att tillgängligheten 

till operationer under en längre tid inte har motsvarat behovet. Med den förskjutna vård som 

pandemin orsakat har köerna ökat ytterligare. Att jobba snabbare eller mer är inte en hållbar 

lösning. Arbetsmiljön för vårdens medarbetare är i fokus och det krävs istället att arbeta med 

att eliminera flaskhalsar och icke nödvändiga moment. Detta genom utvecklingsarbete som 

ökar vårdproduktionen med hjälp av befintliga resurser och som samtidigt minskar behovet av 

övertid. Därför genomförs inom ramen för projektet en övergripande genomlysning i syfte att 

tillsammans med verksamheterna identifiera möjliga förbättringsarbeten som verksamheterna 

själva kan genomföra.  

Projektets långsiktiga målsättning är att skapa ökad operationskapacitet med befintliga 

resurser samt ett bättre resursutnyttjande genom effektivare produktionsstyrning och ledning 

av operationsverksamheten. Effektmålet är att genom minskade köer bidra till ökad 

livskvalitet för fler, samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö förbättras. Därför har Sus inlett 

genomlysning av samtliga 14 operationsgolv för att se hur befintliga resurser på respektive 

operationsgolv kan planeras och användas på bästa möjliga sätt och därmed kunna ge så 

mycket vård som möjligt. Exempel på områden som analyseras är planering, 

produktionsstyrning, arbetsfördelning, digitalisering, undvika att väntetider uppstår samt skala 

bort andra moment som inte är värdeskapande, varken för medarbetaren eller patienten. På så 

vis kan övergripande problem identifieras och verksamhetsövergripande förbättringsarbeten 

lanseras samtidigt som goda exempel kan spridas mellan operationsgolven. Genomförande 

sker i första hand genom intervjuer av olika yrkesroller från både VO intensiv och 

perioperativ vård samt involverade specialiteter. Även statistik från Orbit och andra system 

samlas in och sammanställs. Resultatet, det vill säga förslag på utvecklingsområden tas fram 

tillsammans med verksamheterna, som har ansvar för vilka förbättringsarbeten som ska 

prioriteras och genomförandet av dessa. Dessa arbeten redovisas i styrgrupp för 
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Anestesi/Operation, som också följer upp arbetet. Under hösten har fem av 14 golv 

adresserats och arbetet fortgår under 2022. 

 

TILLGÄNGLIG OCH EFFEKTIV AKUTSJUKVÅRD 

Till akutsjukvård räknas akuta insatser på alla vårdnivåer såsom hemsjukvård, primärvård, 

ambulanssjukvård och sjukhusvård. Akutsjukvård kräver beredskap dygnet runt och 

samverkan mellan olika vårdnivåer och specialiteter. 

Ökad tillgänglighet i akutsjukvård 

Tillgänglighet och kvalitet är av yttersta vikt för individ och samhälle varför tillgång till 

kompetens är kritiskt. Förtroendet för sjukvården kan i hög grad kopplas till akutsjukvården, 

eftersom denna för många medborgare är första kontakten med sjukvården. 

Under 2021 har antalet patienter på vuxenakutmottagningarna ökat succesivt för att under 

hösten överstiga antalet sökande patienter motsvarande veckor under 2019 före pandemin, 

och betydligt fler än under 2020. Detta i kombination med covid-19-pandemin, som genererat 

slutenvårdstillfällen och särskilda vårdåtgärder (exempelvis isolering), har lett till hög 

belastning på akutmottagningarna och även brist på vårdplatser. Det har i sin tur orsakat långa 

väntetider för de patienter som sökt akutmottagningen och i synnerhet de som har behövt 

inläggning. Effektiva provtagningsmöjligheter av covid med dels antigentest, dels ”VitaPCR” 

som ger säkert resultat inom 20 minuter, har bidragit till att flödet av patienter med covid-

smitta fungerat väl.  

På barnakutmottagningarna var söktrycket inledningsvis lågt under 2021, men ökade från maj 

till nivåer över det normala. Den initiala nedgången berodde på minskat antal infekterade barn 

i samband med covid-19. Ökade hygienåtgärder och färre barn som är på skola/förskola vid 

lättare sjukdom tros ligga bakom detta. Under maj och sommarmånaderna ökade söktrycket 

över det normala, troligen på grund av släppta restriktioner och att många familjer höll sig 

hemma under semestermånaderna. Under september noterades ett ytterligare ökat söktryck 

som kulminerade i slutet av oktober. Detta berodde på en ovanligt tidig period med RS-virus, 

där antalet infekterade inlagda barnpatienter vida överskred det normala under en högsäsong 

(normalt i januari till mars). Då RS var undantryckt under tidigare pandemivågor var nu 

många fler barn mottagliga för viruset.  

Tillgängligheten på barnakutmottagningarna minskade därmed från maj och under hösten. 

Under hela 2021 har barnakuten i Malmö också tagit hand om barn med ortopedisk sökorsak, 

som tidigare vårdats på vuxenakuten, initialt för att avlasta vuxenakuten, och därefter som ett 

projekt. Detta har ytterligare ökat söktrycket på barnakuten i Malmö.  

Antalet besök på vuxen-, respektive barnakutmottagningarna i Lund och Malmö visas nedan. 
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Måluppfyllelse  

Trombolysbehandling gällande mediantid från ankomst till sjukhus, till trombolysstart, ligger 

på en måttlig nationell målnivå med bäst resultat för Malmö. Inom neurologi i Lund föreligger 

såväl ett lokalt trombolysuppdrag som ett regionalt trombektomiuppdrag och detta kräver hög 

kompetens i båda vårdkedjorna. Schemaöversyn för att ytterligare förstärka läkarkompetens i 

strokejourlinjen planeras vilket kommer att förbättra trombolystiderna. 

Vad gäller tillgänglighet höftfraktur är utfallet 48 procent. Svårigheten med att nå målet för 

höftfrakturpatienterna beror på konkurrensen mellan patienter med höftfraktur och övriga 

högprioriterade akuta patienter inom tillgängliga, och under året reducerade, resurser. 

Sus verksamheter arbetar för rätt vårdtid för varje patient. För vissa tillstånd är rätt tid på 

akutmottagningen kortare än fyra timmar medan det för andra är adekvat med en längre tid för 
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utredning, behandling och väntan på effekt av behandling. Det kan vara av värde för patienten 

att vårdas längre tid på akuten för att sedan kunna gå hem i stället för att bli inlagd på 

vårdavdelning.  

Väntetiderna har under året ökat, både vad gäller total vistelsetid (mål lägre än fyra timmar), 

tid till läkare (mål inom en timme) och tid till avdelning (mål inom två timmar från beslut om 

inläggning). Detta illustreras i tabell nedan över väntetider på vuxenakutmottagningarna 

Malmö och Lund 2020 jämfört med 2021. Ungefär 75 procent av patienterna har inte behov 

av inläggning, utan går hem efter bedömning och behandling. Således läggs cirka 25 procent 

in på avdelning. 

Väntetider på 
vuxenakutmottagningarna 
Malmö och Lund  

Lund 

 

Malmö Lund 

sköra äldre 

Malmö 

sköra äldre 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Medeltid till 1:a läkarkontakt 

 

01:15 01:47 01:07 01:30 01:16 01:56 01:17 01:42 

Medelvistelsetid alla  

 

05:04 06:03 04:09 04:52 08:21 10:07 07:38 09:44 

Medelvistelsetid patienter som 
läggs in på avdelning  

06:34 08:19 05:56 07:04 08:35 10:31 07:27 09:01 

Medelvistelsetid patienter som 
läggs in annat sjukhus 

09:49 11:43 06:41 07:27 11:32 13:26 09:51 12:16 

Medelvistelsetid patienter som 
inte läggs in 

04:27 05:12 03:31 04:08 07:31 09:01 07:56 10:18 

 

Brist på vårdplatser tillsammans med högt söktryck är de huvudsakliga orsakerna till de 

förlängda väntetiderna.  Det höga söktrycket i kombination med långa väntetider har medfört 

att många patienter vistats samtidigt på akutmottagningarna (”crowding”) vilket lett till 

arbetet blivit tungrott, speciellt när patienter tvingats övernatta i väntan på vårdplats.  

Tyvärr har väntetiderna ökat mest för de sköra äldre, trots en uttalad ambition att dessa 

patienter ska prioriteras. Orsaker till lång väntan vid deras hemgång är väntan på sjukresa och 

att hemgången ska vara säkrad med vårdgivare i kommunen. Orsaken till lång väntan vid 

inläggningar är ovan nämnda vårdplatsbrist. För att minska risker för bland annat tryckskada 

under väntan har strukturerade omvårdnadsåtgärder införts såsom riktig säng istället för brits 

samt extra tillsyn.  

 

HÖGKVALITATIV CANCERVÅRD I HELA SKÅNE 

Insatser i både primär- och sekundärpreventivt syfte är av stor vikt för att se effekter på 

längre sikt. Arbetet i enlighet med Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019–2022 och 

Region Skånes handlingsplan ska fortsätta.  

Jämlik cancervård 

Den regionala cancerplanen för cancervården i Södra sjukvårdsregionen har utarbetats med 

huvudmålsättning att minska antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten 

hos patienter med cancer. För att uppnå en jämlik cancervård i Region Skåne ska 

verksamheter samarbeta för fortsatt utveckling inom cancerrehabilitering, onkologisk smärta 

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2019/september/en-cancerplan-med-regionalt-fokus/
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och standardiserade vårdförlopp (SVF). Den regionala cancerplanen för Södra 

sjukvårdsregionen 2019–2022 utvärderades i december 2021 och beslut togs att arbetet enligt 

den regionala cancerplanen ska fortsätta. Under 2021 har medarbetare inom cancervården 

bland annat fortsatt att kvalitetssäkra vården inom de standardiserade vårdförloppen, arbetat 

inför ackreditering via OECI för bildandet av Skåne University Hospital Cancer Center 

(SUHCC), implementering av Min Vårdplan (MVP) och start av projektet 

Bröstcancercentrum. 

Arbete med Skåne University Hospital Cancer Centre (SUHCC)   

Under året bildades Skåne University Hospital Cancer Centre (SUHCC), som genom ett mer 

strukturerat samarbete ska verka för snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder, ökad 

delaktighet för patienten och ännu högre kvalitet i cancervården. SUHCC är ett samarbete 

mellan Skånes universitetssjukhus (Sus), Lunds universitet (LUCC), Regionalt cancercentrum 

syd (RCC), Medicinsk Service samt Palliativ vård och ASIH inom Primärvården och som ger 

möjligheter att ännu tydligare än tidigare ta ett gemensamt ansvar för den heltäckande 

cancervården. Centrat är inne i en process att bli ackrediterad av Organisation of European 

Cancer Institute (OECI). Vården inom SUHCC ska vara av hög kvalitet med nära integrering 

av klinisk forskning och innovationer inom diagnosticering, omvårdnad och behandling, som 

kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Samverkan med patienter och närstående på olika 

nivåer inom SUHCC är en avgörande förutsättning.  

I april 2021 lämnades ett underlag in till OECI som beskrev centret och cancervården. I juni 

utförde OECI ett digitalt platsbesök under tre dagar där de fick möta totalt 180 medarbetare i 

centret. Efter platsbesöket lyfte OECI ett stort antal styrkeområden för centret samt vissa 

förbättringsområden. Tre av styrkorna som lyftes fram var framstående forskning och 

utbildning, ett patientfokuserat arbetssätt samt en toppmodern utrustning. En förbättring var 

att ta fram en tydligare strategi för cancercentret och en årlig plan där rapportering för 

kvalitetsarbetet ingår. Detta arbete påbörjades under hösten, i form av en förbättringsplan 

utifrån det underlag som lämnats in samt resultatet från det digitala platsbesöket. Om 

pandemin tillåter kommer OECI på ett endagsbesök i början av 2022 och beslut om 

ackreditering förväntas kunna uppnås under första delen av 2022. 

Utifrån förbättringsplanen har det skapats arbetsgrupper som under 2022 kommer att arbeta 

med olika förbättringsområden. En förbättring som redan tagits fram är en strategisk plan för 

SUHCC som anger inriktningen för perioden 2022 till 2027 och arbetet pågår med ett årshjul 

där bland annat rapportering av kvalitetsarbete ingår. Planen identifierar sex organisatoriska 

övergripande strategiska områden, gemensam ledning och styrning, forskning och innovation, 

personcentrerad vård, attraktiv arbetsplats, hög kvalitet och utbildning för patienter, 

närstående och personal. 

Bröstcancercentrum 

En projektgrupp för att skapa ett bröstcancercentrum på Sus, som certifieras utifrån European 

Society of Breast Cancer Specialist (EUSOMA), har inlett sitt arbete. Syftet med ett 

bröstcancercentrum är att skapa en sömlös patientresa och erbjuda en högkvalitativ vård för 

att ge ett snabbt, effektivt och säkert omhändertagande av alla patienter. Bröstcancercentrumet 

ska även öka det multidisciplinära samarbetet och öka inkluderingen av patienter i kliniska 

studier. Under hösten har ett nuläge inom bröstcancervården tagits fram och inför 
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beskrivningen av nuläget har patienter intervjuats för att ge sin bild och upplevelse av 

bröstcancerprocessen. Efter analys av nuläget fortsätter arbetet med att ta fram ett framtida 

läge utifrån bröstcancerprocessen.  

Fortsatt utveckling av standardiserade vårdförlopp 

Indikator Målnivå Utfall 2020 Utfall 2021 

SVF 80 procent inom stipulerad tid  ≥80 31 % 27 % 
 

Standardiserat vårdförlopp, SVF, är ett nationellt arbetssätt som ska garantera våra patienter 

likvärdig och jämlik utredning och behandling vid misstanke om cancer oavsett var man söker 

vård. Syftet med SVF är att minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Alla SVF startar 

med en välgrundad misstanke om cancer och tiden från välgrundad misstanke till start av 

behandling ska mätas på samma sätt nationellt. Sus har 30 förlopp implementerade och för 

dessa cancerdiagnoser framgår det i diagnosspecifika nationella vårdprogram hur utredning 

ska ske och hur lång tid detta får ta. Den nationella målsättningen är att minst 70 procent av 

patienterna ska utredas enligt SVF.  

Antalet startade SVF-utredningar vid Sus har ökat med 21 procent. Inom flera vårdprocesser 

har det uppmärksammats att SVF-remisser inte alltid uppfyller de specifika SVF-kriterierna, 

vilket är en möjlig förklaring till det ökade inflödet. En annan möjlig förklaring är att 

organiserad PSA-mätning/screening inom exempelvis prostatacancer och tjock- och 

ändtarmscancer har förändrats.  

Inflöde 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal Välgrundad misstanke 7 841 9 118 9 678 9 019 10 916 

Antal Start av Behandling 3 763 4 121 4 364 4 170 4 017 

Andel Start av Behandling 48% 45% 45% 46% 37% 

Inflöde remisser   12 398 12 786 14 782 
 

Ökningen av antalet startade SVF ses främst inom bröstcancer, hjärntumörer, tjock- och 

ändtarmscancer och cancer i urinblåsa och urinvägar. För flera av dessa vårdförlopp har det 

skett en successiv ökning under flera år.  

Av startade SVF ska minst 80 procent av patienterna utredas och starta sin behandling enligt 

angiven tid i de nationella vårdprogrammen. Inom Sus når två vårdförlopp målvärdet på minst 

80 procent för utredning och behandling i tid och ytterligare sju förlopp har förbättrat sina 

resultat i varierande grad. Inom tolv av vårdförloppen har en markant minskning av 

måluppfyllelsen skett. För Sus som helhet har måluppfyllelsen minskat från 31 till 27 procent 

och ligger nu på ungefär samma nivå som 2019.  

Måluppfyllnad (%) 2017 2018 2019 2020 2021 

Kirurgi 36 34 24 33 24 

Läkemedel 37 39 34 26 32 

Strålning 37 29 30 28 27 

Övriga 55 32 29 38 29 
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Inom flera vårdförlopp har Sus fortsatt långa väntetider för patienter. Väntetider uppstår vid 

screening, under utredning och behandling. Åtgärder krävs och har i vissa fall genomförts 

inom respektive vårdprocess, förvaltnings- och regionövergripande. Det finns en 

underrapportering vilket till viss del skulle kunna förklara minskningen i behandlingsstarter 

men även undanträngningseffekt av pandemin.  

En anledning till att kontinuerligt kvalitetssäkra processen är för att säkerställa att patienterna 

får vård i rätt tid. Sus behöver pålitliga registrerade uppgifter för att vid behov kunna planera 

in åtgärder. För att få aktuella data från de standardiserade vårdförloppen bestämdes under 

hösten 2021 att uppgifter från föregående månad registreras senast den 15:e påföljande 

månad.  

Antal start av 
behandling 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kirurgi 2 109 2 185 2 260 2 227 2 187 

Läkemedel 749 859 951 877 855 

Strålning 649 666 701 588 580 

Övriga 256 411 452 478 433 
 

Inom bröstcancer har antalet startade SVF-utredningar ökat med 25 procent från 2020 till 

2021 och mellan 2019 och 2021 har inflödet ökat med 44 procent. Måluppfyllelsen har sjunkit 

till nio från 13 procent 2020. Framöver förväntas ett ökat inflöde relaterat till en ökad 

cancerincidens, fler behandlingsalternativ, bättre överlevnad och förlängd recidivfri 

överlevnad. 

Även inom vårdförloppet hjärntumörer har inflödet ökat, från 2019 till 2021 ses en ökning 

med 59 procent. Under 2019 var inflödet 209 SVF-remisser och 2021 har det ökat till 330 

remisser. I takt med att inflödet ökat har måluppfyllelsen minskat från 62 procent 2019 till 45 

procent 2021. Den minskade måluppfyllelsen beror främst på väntetider på strålbehandling.  I 

detta vårdförlopp ses den största ökningen under 2020, men det ökade inflödet kan ses flera år 

tillbaka och behöver fortsatt följas. En del av ökningen beror på fler äldre patienter som 

tidigare inte opererades men nu behandlas. En annan möjlig orsak kan vara ökad indikation 

för tidig behandling av lågmaligna tumörer.    

Inom tjock- och ändtarmscancer har inflödet ökat med 38 procent från 2019 till 2021 men 

måluppfyllelsen ligger kvar på 15 procent. Den största ökningen i inflöde skedde under 2021 

då antalet remisser ökade med 620 stycken (totalt 2 781 remisser). Otillräcklig tillgänglighet 

för koloskopi är sedan tidigare ett känt problem. Inflödet bedöms öka ytterligare och 

nuvarande inflöde överstiger kapaciteten för koloskopi inom förvaltning Skånes 

universitetssjukvård. Bidragande faktorer är utökad screening, förändringar i akut flöde samt 

att inneliggande patienter och andra prioriterade patientgrupper behöver koloskopikapacitet. 

Det har också uppmärksammats ett ökat inflöde med SVF-märkta remisser där kriterierna inte 

är uppfyllda. Ett intensifierat regionalt samarbete pågår för att jämna ut väntetiderna till 

koloskopi, men en total ökning av koloskopikapaciteten är också nödvändig. 

Under 2020 beslutades om en tillfällig revidering av kriterier för välgrundad misstanke om 

prostatacancer. Detta tillsammans med mindre benägenhet att söka vård resulterade i färre 

SVF-utredningar vid misstanke om prostatacancer. Under 2021 har inflödet ökat med 35 

procent och inflödet av antalet remisser överensstämmer nu med inflödet 2019. Den främsta 
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flaskhalsen i förloppet är väntetid på MR som i slutet av 2021 var tolv veckor, vilket innebär 

att väntetiden på MR är längre än tiden för hela SVF-förloppet. Det finns även väntetid på 

MDK, operation och strålbehandling. Även inom urinblåse- och urinvägscancer ökade 

inflödet, med 25 procent (292 remisser). Inom urologi har andel fall som samordnas till privat 

enhet minskat i omfattning från oktober 2020, vilket är en möjlig förklaring till en ökning av 

andel startade SVF-utredningar. 

Förbättrad tillgång till cancerrehabilitering 

Arbetet med tidig bedömning av cancerrehabilitering fortsätter och inom flera SVF-förlopp 

används formuläret hälsoskattning för cancerrehabilitering som ett mätinstrument. Inom de 

olika förloppen används även andra bedömningsinstrument för rehabiliterande åtgärder. Vid 

cancerrehabilitering på VO hematologi onkologi och strålningsfysik sker arbetet utifrån ett 

standardiserat rehabiliteringsförlopp med strukturerade bedömningar och patienter som 

remitteras till enheten har ofta en hälsoskattning med sig. Verksamheten erbjuder både 

utbildningar och behandlingar för exempelvis stöd vid kognitiva svårigheter, förebygga 

psykisk ohälsa, återgång till arbete, krisstöd och fysisk rehabilitering. Det finns även ett 

barnombud som erbjuder stöd.  

Det pågår ett fortsatt arbete med aktiva överlämningar till primärvården och användandet av 

standardiserade utvärderingsinstrument. 

Andelen registrerade bedömningar för tidig cancerrehabilitering har ökat till 48,5 procent från 

43,8 procent 2019. Inom fem SVF-förlopp är andelen registreringar för tidig 

cancerrehabilitering över 65 procent. Men för femton förlopp saknas helt registreringar av 

tidig cancerrehabilitering. Det krävs ett fortsatt arbetet med cancerrehabilitering på Sus och 

detta är ett av förbättringsområdena inom SUHCC.  

Cancer rehab Sus 2019 Region Skåne 
2019 

Sus 2021 Region Skåne 
2021 

Samtliga SVF 43,8 % 48,5 % 48,5 % 52 % 
 

Arbete med Min vårdplan 

Under året har arbetet med implementering av Min vårdplan inom cancersjukvård fortsatt och 

sex diagnosgrupper är igång, se tabell nedan. Fler förlopp står på tur under 2022. Den 

regionala projektledaren har ökat förutsättningarna för en samordning mellan de berörda 

verksamheterna och flera av grupperna arbetar med gemensamt införande för flera sjukhus. 

Uppföljning av implementering och följsamhet till användandet av MVP kommer att ske 

bland annat via Processägargrupp cancer. 

Förlopp Antal Min vårdplan 

Penis 7 

Bröst 41  

Tjock- och ändtarm 5 

CNS Uppstartat 

Prostata Planerar att inkludera patienter från 2022-02-01 

Äggstock 4 
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GOD FÖRLOSSNINGS-, NEONATALVÅRD OCH KVINNOHÄLSA 

Förlossningsvård, neonatalvård och kvinnors hälsa är prioriterade områden i enlighet med 

nationella överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner, samt dess 

strategiska områden.  

Gravida och födande kvinnor ska uppleva tillgänglig, trygg och sammanhållen 

vård  

Förlossningsvård, neonatalvård och kvinnors hälsa är prioriterade områden. Sedan flera år 

finns också nationella överenskommelsen mellan SKR och regeringen. Med hjälp den statliga 

satsningen har ett flertal förbättrande åtgärder kunnat genomföras under åren 2018–2020. De 

åtgärder som VO kvinnosjukvård på Sus genomfört har redovisats i särskild ordning och 

genom årsrapporter.  

Ett sätt att öka säkerheten och tryggheten vård i samband med barnafödande är att förstärka 

barnmorskebemanningen inom förlossningsvården. Arbetet med förstärkning på 

förlossningsenheterna startade under 2020 och har fortsatt under 2021. Arbete med 

förstärkningen med barnmorskor på BB-enheterna startade 2021 och pågår.  

Indikator Målnivå Utfall 2020 Utfall 2021 

Hänvisning till annan 
förlossningsavdelning (inte 
medicinskt skäl)  

<5 Lund 9,5 % 

Malmö 1,4 % 

Lund 11,5 % 

Malmö 1,4 % 

 

Målet om lägre än fem procent hänvisningar, som inte är av medicinskt skäl, till annan 

förlossningsavdelning uppfylls med god marginal i Malmö men klaras inte riktigt i Lund. 

Nya riktlinjer mot intrauterin fosterdöd, med kontroller i v 41+0 och tidigare induktioner som 

infördes under 2020 har lett till ett ökat antal besök i slutet av graviditeten till 

förlossningsvården och att antalet kvinnor som sätts igång har ökat. Detta innebär i sin tur ett 

högre tryck på både förlossningsenheterna och på BB-enheterna. Under 2021 har olika 

åtgärder fortsatt eller påbörjats för att trots det höga trycket ändå kunna ha en god 

tillgänglighet. Bland åtgärder finns förbättringar i patientflödet mellan enheterna, fler 

mottagningar för induktionsbedömning (igångsättning), fortsatt arbete med utveckling av 

polikliniska induktioner. 

Som en del i trygg och säker vård har ett flertal kompetensutvecklande åtgärder genomförts 

alternativt införts. Bland kompetensutvecklingen finns exempelvis ”spinning babies”, en 

metod som kan underlätta födelsen. Andra kompetensutvecklingsinsatser har införts och 

genomförs löpande så som teamträningar och certifieringar i ”norska greppet”. Under 2021 

har ett arbete med kompetensstege för barnmorskor initierats och påbörjats.  

Som åtgärder för att förbättra eftervården har arbetet med postpartumsamtal utvecklats och tid 

avsätts löpande i verksamheten. Fler familjer har under 2021 fått tillgång till BB Hemma 

genom en utveckling av arbetssättet så att man erbjuds hembesök också efter att ha varit 

inlagd på BB.  
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För att öka tillgängligheten för patienter och skapa bättre förutsättningar för vårdpersonalen 

på enheterna att ta hand om patienterna har KK Rådgivning under 2021 utökats till att 

innefatta också obstetriken i Lund.  

Ökning av andel kvinnor som ammar  

Aktivt förbättringsarbete pågår inom enheterna för att bidra till målsättningen om att antalet 

kvinnor som ammar ska öka. Inom förlossningsenheterna görs förbättringsarbete med fokus 

på hud-mot-hud-kontakt och på tidig amning efter förlossning. En broschyr har tagits fram 

som delas ut till nyblivna familjer i samband med hemgång. BB Hemma möter hela familjen i 

sin naturliga hemmiljö och har utvecklat sitt koncept om amningsstöd i hemmet. En 

utbildning om amning för vårdpersonalen har tagits fram, denna utbildning finns tillgänglig i 

utbildningsportalen och har blivit regional.  

 

PRODUKTION 

Vårdproduktion 

 
Period jan-

dec 2019 

Period jan-

dec 2020 

Period jan-

dec 2021 

Avvikelse 

antal 21-19 

Avvikelse 

% 21/19 

Avvikelse 

antal 21-20 

Avvikelse 

% 21/20 

Sluten vård (antal)               

Vårdtillfällen (avslutade 

sjukhusvårdtf) 74 274 70 717 72 966 -1 308 -1,8 % 2 249 3,2 % 

Vårddagar 

(periodiserade) 396 945 377 873 403 968 7 023 1,8% 26 095 6,9 % 

Unika individer 54 897 53 219 54 644 -253 -0,5 % 1 425 2,7 % 

                

Öppen vård (antal) 1 272 969 1 119 748 1 274 129 1 160 0,1 % 154 381 13,8 % 

Kvalificerade 

distanskontakter 119 951 169 023 161 745 41 794 34,8 % -7 278 -4,3 % 

Besök 1 153 018 950 725 1 112 384 -40 634 -3,5 % 161 659 17,0 % 

  varav läkarbesök 687 972 572 583 628 978 -58 994 -8,6 % 56 395 9,8 % 

  varav övriga 

vårdgivare 465 046 378 142 483 406 18 360 3,9 % 105 264 27,8 % 

  därav vaccinationer * 0 1 359 137 831 137 831   136 472 10 042% 

Unika individer 322 532 297 262 346 692 24 160 7,5 % 49 430 16,6 % 

                

Operationer (antal)               

Totalt antal operationer 78 606 70 593 74 238 -4 368 -5,6 % 3 645 5,2 % 

Slutenvårds-

operationer 21 476 19 433 18 755 -2 721 -12,7 % -678 -3,5 % 

Öppenvårds-

operationer 57 130 51 160 55 483 -1 647 -2,9 % 4 323 8,4 % 
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Total somatisk vård 

(antal)               

Unika individer 329 824 305 368 355 095 25 271 7,7 % 49 727 16,3 % 

* Läkare - 11 224 besök, övriga vårdgivare 83 243 besök. 

Covid-pandemin har haft stor påverkan på Sus produktion under 2021. Ett stort antal fler 

vårdplatser har hållits öppna under året för att hantera covid-patienter. Som snitt under året 

har 47 fler vårdplatser hållits öppna per månad än i fjor, och 103 fler per månad jämfört med 

2019. Under sommaren var antalet vårdplatser 2021 några färre än sommaren 2020, men i 

snitt 111 fler vårdplatser än under 2019.  

 

Antal vårdplatser 

Period 2019 2020 2021 Diff. 21/19 Diff. 21/20 

Jan 1 201,3 1 143,2 1 409,0 208 266 

Feb 1 215,6 1 154,2 1 318,9 103 165 

Mars 1 210,4 1 183,8 1 304,4 94 121 

April 1 197,6 1 225,8 1 322,5 125 97 

Maj 1 201,9 1 246,6 1 311,8 110 65 

Juni 1 061,7 1 135,5 1 153,9 92 18 

Juli 901,2 1 045,3 1 029,9 129 -15 

Aug 936,1 1 071,8 1 048,5 112 -23 

Sep 1 130,3 1 190,1 1 175,0 45 -15 

Okt 1 149,3 1 205,1 1 190,3 41 -15 

Nov 1 150,1 1 219,1 1 227,9 78 9 

Dec 1 126,7 1 316,2 1 226,1 99 -90 

Totalt 1 122,7 1 178,1 1 225,2 103 47 
 

Antal producerade vårddagar i slutenvården ökade med 6,9 procent jämfört med föregående 

år, och var 1,8 procent högre än 2019. Medelvårdtiden trycks upp mellan åren med 5,9 
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procent, beroende på covid-patienter med längre medelvårdtid och färre enklare operativa 

ingrepp under första halvåret.  

Öppenvården ökade totalt jämfört med i fjor med 13,8 procent, och ökningen beror 

huvudsakligen på sjukhusets vaccinationer. Om vaccinationsbesök exkluderas gjorde Sus 1,6 

procent fler öppenvårdsbesök än under 2020, men färre än under 2019. Läkarbesöken ökar 

mellan åren med 9,8 procent, men justerat för vaccinationer landar det på 6,7 procent. Besök 

övriga vårdgivare har ökat mellan åren med 28 procent, men exklusive vaccinationer har 

dessa besök istället minskat med 3,8 procent.  

Fysiska besök har minskat främst till hud vårdval (-11,7 procent), men även till ögon vårdval 

(-2,9 procent) och viss infektionssjukvård (-18,5 procent). Besök till hematologi och onkologi 

och hjärt- och lungmedicin minskade under första halvåret, men tog fart efter sommaren och 

produktionen slutade för helåret på -5,2 procent, vilket är strax över 2020 års volymer,  

 

Till viss del har fysiska besök ersatts av distanskontakter under pandemin 2020–2021. 

Minskningen av distanskontakter sker inom telefonkontakter, medan video- och brevkontakter 

har ökat något mellan åren. Jämfört med 2020 minskade kvalificerade distanskontakter 2021 

med 4,3 procent. Hela minskningen ligger inom telefonkontakter när de ersatts av fysiska 

besök. De största minskningarna av kvalificerade telefonkontakter var inom VO hematologi 

onkologi (-4 582), VO ortopedi (-1 875) och VO hjärt- och lungmedicin (-1 643).  

 

Besök på sjukhusets akutmottagningar i Lund och Malmö ökade 2021 med 7,5 procent i 

jämförelse med 2020. Från halvårsskiftet 2021 har volymerna legat i nivå med eller över 

motsvarande månader 2019. Separata spår där covid-misstänkta separeras från övriga på 

akutmottagningar har samtidigt inneburit en extra arbetsbelastning.  
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Inflöde patientliggaren exklusive hänvisningar och primärvårdsfilial 

Under pandemins topp i januari och februari pausades lägre prioriterade elektiva operationer 

för att hantera främst cancerkirurgi. Från mars har elektiva slutenvårdsoperationer ökat igen, 

och har totalt motsvarat 2020 års nivå. Nivåerna har dock under hösten inte förmått nå upp till 

normal produktion. Det är framförallt inom medicinskt lägre prioriterade grupper såsom 

handkirurgi, ortopedi och öron-, näs- och halssjukvård som produktionen varit lägre. 

  

Inom öppenvården utfördes totalt något fler operationer än under föregående år, och nivåerna 

närmade sig efter sommaren normalproduktion. 

 

Inflöde, produktion och tillgänglighet (SKR-rapporterade volymer) 

Sjukhusets tillgänglighet är ett direkt resultat av inflödet minus produktion.  
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Mer tekniskt beskrivet är:  

[Antal väntande i början av månaden] + [Inflöde vårdåtagande] – [Produktion]  

= [Antal väntande i slutet av månaden]. 

En analys av tillgänglighet kräver därmed att inflöde och produktion kommenteras samtidigt. 

Men eftersom tillgänglighetsrapporteringen endast innehåller delar av den vård som bedrivs 

på Sus (enligt manuell rapporteringen till SKRs väntetidsdatabas ”Väntetider i vården”) 

behöver inflöde och produktion beskrivas enligt samma urval.  

Skillnaden mellan denna analys och analysen av Sus totala produktion är därmed att denna 

analys endast omfattar de volymer som ingår i tillgänglighetssiffrorna, och exkluderar därmed 

barnkirurgi, geriatrik, infektion, käkkirurgi, minnesmottagning, rehabiliteringsmedicin, 

reproduktionsmedicin, thoraxkirurgi och delar av Sus operationsprogram inom övriga 

verksamheter.  

Inflöde, produktion och tillgänglighet, första besök  

Sus har under årets genomfört åtta procent fler första besök (inom SKR) än föregående år. 

Samtidigt har remissinflödet från mars ökat kraftigt och ligger sedan dess markant högre än 

motsvarande månader 2020. Detta har inneburit påfyllning av väntande 0–90 dagar och totalt 

2 279 fler väntande på första besök på Sus.  

 

Väntande besök, Sus 

Period Andel inom 90 dagar Antal totalt 

2021–12 71,8% 25 421 

2021–11 73,3% 25 203 

2020–12 68,7% 23 142 

  

Trots kraftigt högre remissinflöde innebar högre produktion att antalet väntande över 90 dagar 

på ett första besök förbättrades något under året, från 7 244 väntande till 7 177 per december 

2021.  
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De vårdutbud där väntande till besök över 90 dagar ökat mest är hjärtsjukvård (+283), 

ögonsjukvård (+278) och urologi (+89).  

 

Inflöde, produktion och tillgänglighet, operation/åtgärd 

Inom de operation/åtgärd som rapporteras till SKR har Sus efter en nedtryckt januari och 

februari totalt gjort lika många operationer som föregående år samtidigt som nettoinflödet 

ökat. Totalt var det 1 019 fler väntande till operation, varav 990 fler väntande över 90 dagar.  

 

Väntande operation/åtgärd, Sus 

Period Andel inom 90 dagar Antal totalt 

2021–12 39,9% 9 054 

2021–11 41,3% 8 870 

2020–12 44,6% 8 035 
  

Antalet som väntat mer än 90 dagar ökade under årets första två tertial för att sedan minska 

gradvis.  
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De vårdutbudsgrupper där väntande till operation/åtgärd över 90 dagar ökat mest är 

handkirurgi (+290), öron- näs- halssjukvård (+209) och kirurgi (+143).  
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Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne  

KLINISK FORSKNING 

Visionen är att Region Skåne ska vara en ledare för regionala innovationsinsatser, med 

hälso- och sjukvården som hävstång, för snabb tillväxt och innovation inom Life science-

området. Forskningsinfrastrukturen ska utvecklas i nära samverkan med akademin och 

näringslivet.  

Ökning av den kliniska forskningen  

Sus bidrar genom aktivt arbete inom klinisk forskning, utveckling av nationell 

högspecialiserad vård samt digitalisering till det övergripande målet om en hållbar utveckling 

i hela Skåne. Covid-19-pandemin har påverkat vissa insatser och projekt, men flertalet 

bedöms kunna genomföras under 2022. I vissa fall har pandemin omvänt fungerat som motor 

för snabbare utveckling, framför allt vad gäller digitalisering.  

Under 2021 publicerades 1 729 vetenskapliga artiklar med åtminstone en av författarna 

verksamma vid Sus. Av dessa artiklar har 1 653 bara utgått från Sus. Totalt sett är Sus 

delaktigt i mer än 95 procent av den vetenskapliga produktionen från Region Skåne. 

Forskningsinfrastrukturen har fortsatt utvecklas i nära samverkan med akademin och 

näringslivet och genom Region Skånes Life science-strategi ska klinisk forskning och 

innovationer stärkas.  

Integrering av forskning 

I syfte att kunna uppfylla målet om starka forskningsmiljöer och ökad integration mellan 

forskning, utbildning och vård ansluter Sus sig till Region Skånes övergripande 

forskningsstrategi.  

De stora forskningsfinansiärerna, både nationellt och internationellt, blir allt tydligare med att 

forskningen ska höja kvaliteten på redan befintliga behandlingsmetoder samt även ta fram nya 

behandlingsmetoder för patienter. Avtalet om läkarutbildning och klinisk forskning (ALF-

avtalet) mellan svenska staten och de sju universitetssjukvårdslandstingen gör svenska staten 

till den största forskningsfinansiären för dessa sju. Mellan varje universitetssjukvårds-

landsting och det lokala universitetet utarbetas sedan ett regionalt avtal om hur samarbetet ska 

se ut och hur medel ska fördelas till klinisk forskning.  

En viktig framgångsfaktor för Sus universitetsjukvårdsuppdrag är ett nära samarbete med 

medicinska fakulteten vid Lunds universitet. I alla ledningsgrupper på förvaltnings- och 

verksamhetsområdesnivå finns akademiska representanter. Region Skåne och förvaltning Sus 

har gemensamt med medicinska fakulteten vid Lunds universitet enats om att både juniora 

och seniora forskare söker medel genom öppna, konkurrensutsatta ansökningsförfaranden. 

Den bästa kliniska forskningen ska tilldelas medel utifrån prioritering av seniora bedömare 

både från det egna universitetet men även från andra lärosäten. Forskare som tilldelats medel 

ska sedan både vetenskapligt och ekonomiskt driva projekten från start till mål i Region 

Skåne och förvaltning Sus. Forskningen är decentraliserad till den egna specialiteten ute i Sus 

verksamheter. Detta lägger grunden för att forskningen helt integreras inom samtliga 

verksamheter, vilket engagerar hela hälso- och sjukvården och ger en god förutsättning att 

kunna förbättra och utveckla behandlingsmetoder.  
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Sjukhuset har också representanter i universitetens ledningsorgan. Målet med akademiska 

representanter och medarbetare med förenade anställningar eller adjungeringar är att de ska 

vara en länk mellan Sus och akademin för att på sätt främja ett nära samarbete på alla nivåer 

inom forskning och utbildning. Verksamhetsområdena vid Sus har självfallet som mål att 

främja forskning och utbildning inom alla yrkeskategorier, vilket återspeglas vid tillsättning 

och i lönerevision.  

Vid tecknandet av ALF-avtalet 2015 sågs ett behov av genomlysning av ersättningen för de 

kliniska terminerna på läkarutbildningen. Genomlysningen visar att regionens faktiska 

kostnader för läkarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning överstiger den ersättning 

som regionen erhåller av staten via ALF-avtalet. Region Skåne och Sus kan som enda 

universitetssjukvårdsregion visa vad de faktiska kostnaderna är för regionernas åtaganden 

kring av läkarutbildning vilket också gör att detta ligger som underlag för samtliga sju 

regioners ersättningsanspråk för den sexåriga legitimationsgrundande läkarutbildningen 

gentemot staten. För att få en transparens och tydlighet också i VFU för SSK med flera 

kommer även här att genomföras en genomlysning likt den för läkarutbildningen som på sikt 

måste leda till ökade resurser för hälso- och sjukvårdens forsknings- och 

utbildningsverksamhet.  

Det senaste ALF-avtalet har högre krav om återrapportering, varav en del utgör att utse 

universitetsjukvårdenheter (USV) som ska uppfylla förutbestämda forskningsparameterar 

inom finansiering, medarbetare och bibliometri samt sjukvårdsutveckling. Under året hade 

Sus 36 USV-enheter som i stort täcker in samtliga medicinska specialiteter. USV-enheterna är 

motorn i den kliniska forsningen för universitetssjukhuset och ska sprida kunskap till hela 

Skånes universitetssjukvård. 

Vart fjärde år gör svenska staten en omfattande nationell utvärdering av USV-enheterna och 

den kliniska forskning som bedrivs inom universitetssjukvårdslandstingen. För att Sus ska 

vara väl förberedda inför dessa utvärderingar samt kontinuerligt följa upp sina USV-enheter 

genomförs varje år dialog mellan forskningsledning och de FoU-råd utifrån de 

forskningsparametrar som utarbetats. I den första nationella utvärderingen bland samtliga 

universitetsjukvårdslandsting placerade sig Region Skåne och Sus bäst, tillsammans med 

Västra Götalandsregionen.  

För att erhålla en tjänst som överläkare vid Sus idag är de flesta disputerade, men Sus har 

precis som många universitetssjukhus en trappa för att ytterligare meritera sig akademiskt. 

Sus stiftelser och donationer har därför de senaste två åren valt att prioritera ”disputerade 

inom sju år”. Detta i syfte att underlätta för dessa grupper att bli etablerade forskare, som på 

så sätt kan hävda sig väl i andra öppna konkurrensutsatta ansökningssystem och tilldelas egna 

externa medel. Sus stiftelser och donationer prioriterar även den vårdvetenskapliga forskning 

som behöver stärkas inom Sus. För att Sus ska ha ett bra och nära samarbete med regionens 

samtliga universitet och högskolor, men även för att ytterligare stärka den vårdvetenskapliga 

forskningen, är en av bedömarna i prioriteringskommittén knuten till Malmö universitet. Sus 

stiftelser och donationers ansökningar prioriteras av elva seniora professorer och totalt delas 

årligen ut mer än 20 miljoner kronor för att stödja anställdas kliniska patientnära forskning 

vid Sus.  

Sus är den förvaltning i Region Skåne som tar emot flest gåvor och donationer från 

allmänheten ställd till forskning inom i princip alla sjukdomsområden. Sus är också den 
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förvaltning som förfogar över flest samförvaltade stiftelser ställda till forskning i Region 

Skåne. Tillsammans bildar detta underlag för utdelningar ur Sus stiftelse och donationer med 

ett ansökningsförfarande som vänder sig till forskare inte bara inom Sus utan även vissa delar 

inom andra förvaltningar i Region Skåne. För att stiftelse och donationsverksamheten ska 

utvecklas med övrig verksamhet och också tydligt bidra till att skapa starka och attraktiva 

forskningsmiljöer enligt givares intentioner har även denna verksamhet genomlysts. 

Genomlysningen visar på att de finns en stor frivillighet hos medborgarna att ge till forskning 

i sitt närområde. Nyckelfaktorer för att vilja donera har visat sig vara att resultaten tydligare 

visas upp samt att en låg administrativ avgift tas ut. 

Implementering av resultat från egen forskning i verksamheten 

Sus har under 2021 fortsatt att arbeta med att implementera bästa evidens i verksamheterna. 

Covid-19-pandemin har dock inneburit omstruktureringar kring implementering av 

forskningsresultat i verksamheten. 

Klinisk forskning under pandemi covid-19 

Covid-19-pandemin har påverkat hälso- och sjukvårdens hela kliniska forskning. Sus har 

arbetat med att tillse att säkerhet och hälsa för patienter, vårdpersonal, forskare och 

forskningspersonal involverade i vård och forskning gått före allt annat.  

Analysenheten HTA Skåne har bland annat fått omstrukturerasitt arbete genom ett ökat 

inflöde av covid-19-relaterade frågor. Under närmare ett år har HTA-enheten lagt en till två 

heltidstjänster på att besvara och bygga upp en informationsservice inklusive webbplats med 

länkar till vetenskapliga artiklar, kunskapsöversikter, riktlinjer och kliniska kunskapsstöd 

kring covid-19.  

Under pågående pandemi har en rutin tagits fram under våren för tillstånd att starta/återstarta 

kliniska studier på Sus. Instruktionen innefattar råd till forskare om säkerhet för patienter och 

personal med mera, vilken uppdaterats vid tre tillfällen.  

Från och med september 2021 föreligger inga restriktioner för forskning under covid-

pandemin. Det innebär att varje verksamhetsområde själv får avgöra om forskningsprojekt 

kan fortgå eller inte. 

Forskning för förbättrade resultat för patienterna samt kommersiella produkter, 

tjänster och arbetstillfällen 

Under 2021 fastställdes Region Skånes strategi för forskning och innovation inom hälso- och 

sjukvården. Strategin är heltäckande för hur Region Skåne ska bidra till morgondagens hälso- 

och sjukvård och patientnytta genom en stark struktur för forskning och innovation.  

För att nå dit har flera insatsområden tydliggjorts där ökade resurser för klinisk forskning och 

innovation lyfts. I Region Skåne och på Sus har därför en genomlysning av hela hälso- och 

sjukvårdens forskning och utbildningsbudget gjorts. Medel avsatta för forsknings och 

utbildning uppgår i Region Skåne till fyra procent och på Sus till sex procent av totala 

omslutningen. I jämförelse med övriga regioner är lägesbilden likartad, varför det är av 

avgörande vikt att använda befintliga resurser på ett strategiskt och klokt sätt i syfte nå 

visionen om forskning och innovation av hög nationell samt internationell kvalitet. 
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Att kliniska forskare får tid avsatt i sin tjänst för att bedriva forskning är en viktig aspekt för 

att forsknings- och utbildningsmedel på bästa sätt ska bidra till Region Skånes utveckling av 

morgondagens hälso- och sjukvård, tillväxt och bättre hälsa för fler. Under lång tid har uttag 

av forskningstid mätts, vilket utgörs av förhållandet mellan budgeterade timmar och uttagna 

timmar. I det ansträngda läge som periodvis varit under covid-19-pandemin är forskningen 

fortsatt högt prioriterad av förvaltningsledningen. Uttag av forskningstid för Sus landade för 

2021 på 91 procent, vilket är något lägre än under 2020.  

Det är likaså viktigt att tydliga karriärvägar finns inom forskningen som uppfyller målen om 

akademisk meritering från student till docent. I den genomlysning som skett av hälso- och 

sjukvårdens budget för forskning och utbildning har finansieringen av olika tjänsteutrymme 

genomlysts. Omstrukturering planeras gällande befintliga medel för delfinansiering av fler 

tjänster som på sikt kan leda fram till ”universitetsöverläkare” eller ”universitetsöver-

sjuksköterska”. Detta i syfte att ännu mer effektivt utnyttja de medel som årligen tillförs både 

statliga medel och regionala medel. På så vis kommer nya karriärvägar och 

utvecklingsmöjligheter att skapas. Dock behöver de, precis som övriga forskningsanslag, 

konkurrensutsättas för att bibehålla goda forskningsresultaten inom respektive 

specialitet/ämne. 

I Region Skåne och på Sus bedrivs forskningen sedan lång tid tillbaka decentraliserat inom 

respektive ämne/specialitet på verksamhetsområdena för att skapa starka och attraktiva 

forsknings- och innovationsmiljöer. Inom varje ämne/specialitet ska sedan varje forskare både 

vetenskapligt och ekonomiskt driva sina projekt från start till mål. Idag finns cirka 720 

forskare som verkar i omkring 1 700 projekt med underliggande avtal eller beslut om 

utdelning. Att forskare i öppen konkurrens söker medel eller tecknar avtal med externt företag 

har varit framgångsrikt, något som tydliggörs av att Sus på fem år har ökat de externa 

anslagen beloppsmässigt med 65 procent.  

Under 2021 var antalet kombinationsanställda professorer och lektorer 82. 91,3 procent av 

forskningstiden togs ut enligt plan. Totalt antal registrerade forskningsprojekt med budget för 

ALF, regionalt forskningsstöd och externa anslag samt utdelning ur stiftelser och donationer 

med omslutning uppgick till 1 682 stycken. Antalet undertecknade uppdragsavtal uppgick till 

262 stycken för Region Skåne, där Sus normalt står för cirka 90 till 95 procent av dem. 

Avseende handledning av ST-läkare landande medianen för antalet handledarsamtal under en 

12-månadersperiod på 6,5 stycken. 

 

NATIONELL HÖGSPECIALISERAD VÅRD 

Regions Skånes övergripande mål inom området är att behålla rikssjukvården på befintliga 

områden samt att få fler nationella uppdrag inom ramen för nivåstrukturering.  

Region Skåne ska vara ledande i nationell högspecialiserad vård 

Sedan 2018 pågår ett nationellt arbete lett av Socialstyrelsen med att nivåstrukturera och 

koncentrera viss högspecialiserad vård till 1–5 av Sveriges sex sjukvårdsregioner. Arbetet 

bedrivs med stöd av expertis från hela landet och med bred förankring. Beslut om tilldelning 

fattas av nämnden för nationell högspecialiserad vård. 
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Profilering och specialisering av sjukhusens uppdrag är en metod för att på bättre sätt använda 

befintlig kapacitet samt förbättra kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Inte minst inom 

kirurgisk behandling finns ett samband mellan goda resultat och antal utförda åtgärder. För att 

nå största effekt av denna profilering måste hela vårdkedjan, från diagnostik till 

efterbehandling, fungera optimalt. Detta förstärks av en stark klinisk forskning inom området.  

Sedan tidigare bedriver Region Skåne nationell högspecialiserad vård inom åtta områden 

(tabell). 

Region Skåne: tillstånd rikssjukvård och nationell högspecialiserad vård (NHV) 2013–2020 

 
 

Under åren 2020 till 2021 har Sus tillsammans med förvaltning Psykiatri, habilitering och 

hjälpmedel, samt förvaltning Medicinsk service utvecklat en gemensam, digitaliserad 

arbetsprocess för ansökan om nationell högspecialiserad vård. Processen involverar berörda 

verksamhetschefer och högre chefsnivåer, berörda nämnder och styrelser, regionala fackliga 

samverkansorgan, samt Lunds universitet. Beslut om ansökan om nationell högspecialiserad 

vård fattas av regionstyrelsen. 

Med stöd av denna arbetsprocess har Region Skåne under 2021 ansökt om nationell 

högspecialiserad vård inom 14 nya områden. För vissa av dessa områden föreligger 

tilldelningsbeslut, för andra förväntas beslut först under våren 2022, enligt tabell nedan. 

Region Skåne: ansökningar, tillstånd, avslag nationell högspecialiserad vård (NHV) 2021 

 
PHH = förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel 

 

Vårdområde Ansökningsfas Beslut Start Huvudansvar

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar Tillstånd rikssjukvård 2013-12-11 2014-07-01 Sus

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel Tillstånd rikssjukvård 2013-12-11 2014-07-01 Sus

Hjärttransplantation Tillstånd rikssjukvård 2015-12-16 2016-07-01 Sus

Lungtransplantation Tillstånd rikssjukvård 2015-12-16 2016-07-01 Sus

Anorektala och urogenitala missbildningar, 

Hirschsprungs sjukdom

Tillstånd rikssjukvård 2017-12-13 2018-06-30 Sus

Medfödda missbildningar på matstrupen Tillstånd rikssjukvård 2017-12-13 2018-06-30 Sus

Medfött diafragmabråck Tillstånd rikssjukvård 2017-12-13 2018-06-30 Sus

Endometrioskirurgi Tillstånd NHV 2020-03-25 2021-01-01 Sus

Vårdområde Ansökningsfas Beslut Start Huvudansvar

Moyamoya Avslag NHV 2021-10-13 2022-04-01 Sus

Nätkirurgi vid framfall Tillstånd NHV 2021-10-13 2022-04-01 Sus

Rekonstruktiv kirurgi efter förlossning Avslag NHV 2021-10-13 2022-10-01 Sus

Ryggmärgsskador Tillstånd NHV 2021-10-13 2023-04-01 Sus

Peniscancer Tillstånd NHV 2021-12-15 2022-01-01 Sus

Primär skleroserande kolangit (PSC) Tillstånd NHV 2021-12-15 2022-10-01 Sus

Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) Tillstånd NHV 2021-12-15 2022-10-01 Sus

Huvud- och halsparagangliom Sökt NHV våren 2022 Sus

Könsdysfori Sökt NHV våren 2022 PHH

Livmoderhalscancer Sökt NHV våren 2022 Sus

Neuroendokrina tumörer i buken Sökt NHV våren 2022 Sus

Neuromuskulära sjukdomar Sökt NHV våren 2022 Sus

Självskadebeteende Sökt NHV våren 2022 PHH

Ätstörningar Sökt NHV våren 2022 PHH
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Region Skåne har avstått från att ansöka om två utlysta områden (intensivvård där 

levertransplantation kan vara indicerat och osteogenesis imperfecta), vilka omfattar få 

patienter och vård som idag huvudsakligen är koncentrerad till andra sjukvårdsregioner. 

Inom Södra sjukvårdsregionens pågår olika samarbeten för att vidareutveckla den 

specialiserade sjukvården i Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg, stärka profileringen 

mellan olika vårdnivåer, underlätta utbildning och kompetensförsörjning, samt bidra till ökad 

tillgänglighet. 
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Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet  

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

Resultat från medarbetarenkät 

Under perioden oktober till november genomfördes Region Skånes medarbetarenkät 2021. 

Frågeunderlaget bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nio HME-frågor 

(Hållbart medarbetarengagemang) och elva HSE-frågor (Hållbart säkerhetsengagemang). 

Därutöver har det tillkommit ett antal regiongemensamma frågor samt frågor specifika för 

förvaltningen Sus. Syftet med frågeställningarna är att skapa underlag för dialog på 

arbetsplatserna. De utgör ett viktigt avstamp i Sus strävan att integrera patientsäkerhet och 

arbetsmiljö i syfte att bidra till en ökad effektivitet och god verksamhetsstyrning. 

2021 års medarbetarenkät avslutades med en svarsfrekvens på 69,3 procent för förvaltningen 

Sus, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med 2020. Generellt sett skiljer sig inte 

resultatet nämnvärt i sin helhet jämfört med 2020. Det är mycket positivt att både Sus och 

Region Skåne uppvisar höga värden på motivation. Att medarbetare upplever sitt arbete som 

meningsfullt, att de lär och utvecklas i sitt dagliga arbete och att de ser fram emot att gå till 

jobbet är några av de faktorer som är mycket gynnsamma för en hälsofrämjande arbetsplats. 

Även indexet ledarskap ligger på samma nivå som förra året med värdet 78 (79 för Region 

Skåne). Även här är det positivt att Sus sammantaget på förvaltningsnivå upprätthåller höga 

värden på medarbetarnas upplevelse av ledarskapet. Ledarskap är precis som motivation en 

nyckelfaktor för en god arbetsmiljö och fortsatt viktigt att jobba med chefers förutsättningar 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Trygga anställningar 

I Region Skåne är målsättningen att samtliga tillsvidareanställningar ska ha heltid som norm 

och att deltid ska vara en möjlighet. Detta innebär att alla tillsvidaretjänster annonseras som 

heltidstjänster, där deltid kan vara en möjlighet om medarbetaren önskar detta. För redan 

anställda medarbetare med deltidsanställning finns också möjlighet till heltidstjänst där behov 

finns inom verksamheten. Visstidsanställningar följer regelverket för dessa och tillämpas när 

det är adekvat. 

Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid samt andel heltidsanställda med månadslön är 

totalt på en oförändrat hög nivå mellan åren 2020 och 2021. 

Andel tillsvidareanställda av samtliga månadsanställda, 

uppdelat på 2021 och 2020 samt på kön 

Kön Andel 2020-12-31 Andel 2021-12-31 

K 94,3% 94,4% 

M 89,7% 89,3% 

Totalt 93,4% 93,4% 
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Källa: Hämtad från Qlikview personaldata 2021-12-31 

 

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer 

Utvecklingsplan och individuell handlingsplan ska upprättas för samtliga medarbetare. 

Resultatet från 2021 års medarbetarenkät, jämfört med 2020, visar på en femprocentig ökning 

av genomförda samtal, medan antalet dokumenterade handlingsplaner ligger på samma nivå. 

Under 2021 uppgav 80 procent att de haft medarbetarsamtal med närmaste chef inom den 

senaste 12 månaders perioden. Motsvarande siffra var under 2020 75 procent. Under både 

2021 och 2020 uppgav 76 procent att medarbetarsamtalet lett till en dokumenterad individuell 

utvecklingsplan. 

Medarbetare som är intresserade av och bedöms ha potential för chefsuppdrag ska ges 

möjlighet till utveckling inför en framtida chefsroll. Befintliga chefer ska ges goda 

förutsättningar och stöd för sitt ledarskap och sin kompetensutveckling. Det ska också finnas 

goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärutveckling även om man inte vill bli 

chef. Utifrån detta har ett antal insatser genomförts, vilka beskrivs nedan.  

Framtida Chefer  

Region Skåne erbjuder i samverkan med övriga förvaltningar, ett sex månaders 

utbildningsprogram för medarbetare med vilja och förutsättningar att bli chef. 

Utgångspunkten är en intresseanmälan i Offentliga Jobb där medarbetaren i ett personligt brev 

motiverar sitt deltagande. Närmaste chef ger sitt omdöme och tillstyrker medarbetarens 

potential som framtida chef. Under 2021 har 20 medarbetare från Sus genomgått programmet. 

Utöver detta har urvalsprocessen inför kommande program med ytterligare 20 medarbetare/ 

framtida chefer genomförts till programmen som startar under 2022. 

I den uppföljning som genomfördes under hösten 2021 konstaterades att totalt fyra av 

deltagarna från Sus har fått chefstjänster. Många uppger att de väntar på att “rätt” tjänst ska 

bli ledig och att de inte vill söka en tjänst utanför den egna specialiteten. Generellt är 

deltagarna nöjda med innehållet i programmet som har fokus på ledarskap. 

Skapa förutsättningar och ge stöd till chefer 

Introduktion för nya chefer - Ny som chef på Sus   

Sedan några år tillbaka erbjuds en digital introduktionsutbildning för nya chefer via 

Utbildningsportalen. Innehållet spänner över ett brett område, från Region Skånes chef- och 

ledarkriterier till arbetsmiljö, rekrytering och datasäkerhet. Möjligheterna till att bygga en 

interaktiv utbildning har hittills varit mycket begränsade och designen upplevs av vissa 

deltagare som torftig. Statistiken visar att ett 30-tal personer har registrerat sig på utbildningen 

under 2021, men att bara någon enstaka har genomfört samtliga moment. 
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Introduktionsstöd för Sus nya verksamhetschefer 

Ett koncept för nya verksamhetschefer, så kallat ”onboarding”, har utvecklats och genomförts 

under 2021. Upplägget är ett introduktionsprogram som pågår under ett år och där den 

nytillsatte verksamhetschefen följer en individuellt anpassad plan som syftar till att snabbt, 

enkelt och systematiskt inhämta information och kunskaper inför det nya uppdraget. 

Sus förvaltningsspecifik ledarutveckling 

Kommunikation och Ledarskap i Vardagen (KLIV) är ett samarbete mellan avdelning 

Kommunikation och avdelning HR. Inom ramen för KLIV erbjuds, utan kostnad för 

verksamheterna, workshops inom områdena kommunikation och ledarskap med Sus egna 

medarbetare som workshopledare. I nuläget finns det tolv olika workshops att avropa för 

chefer på alla nivåer. Under 2021 har 56 workshops genomförts, där den mest uppskattade har 

varit Bemötande och kommunikation. 

Regiongemensam ledarutveckling 

Region Skåne och Sus erbjuder ett antal olika utbildningar och insatser av upphandlade 

leverantörer. 2021 har varit ett år med ett mindre antal utbildningar än vanligt, men trots detta 

har följande genomförts av Sus chefer: 

Utbildning Antal deltagare 

Förändringsledning  19 

UGL 13 

UL (Utvecklande ledarskap) 9 

Utvecklingsprogram för verksamhetschefer 3 

Utvecklingsprogram för områdeschefer 7 

Verksamhetsnära ledarskap 7 
 

Utöver ledarutbildningar för chefer har 13 medarbetare genomfört programmet “Leda utan att 

vara chef”. 

Region Skåne har genomför ett regiongemensamt digitalt mentorprogram med tolv deltagare 

från Sus. Sus hade också under året tolv mer informella mentorpar, där erfarna chefer stöttar 

mer oerfarna utan att ingå i ett formellt program. 

Stöd under pandemin 

I syfte att sprida erfarenheter och goda exempel av ledarskap under pandemin har 

webbinarium på temat Att leda i utmanande tider genomförts, där 20 chefer från Sus har 

deltagit.  

För att öka kompetensen i Att leda och engagera digitala möten har Region Skåne erbjudit 

webbinarier på temat med 60 deltagare från Sus. 

Utveckling av regioninterna resursteam 

Resursteamet har under året utökat bemanningen med sjuksköterskor, undersköterskor och 

medicinska sekreterare i syfte att ännu bättre kunna möta verksamheternas behov med interna 

lösningar vid resursbrist. Tyvärr har även en del medarbetare valt att avsluta sin anställning, 

vilket gör att det fortfarande finns ett rekryteringsbehov för att möta efterfrågan. Sus beslut 
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om utfasning av externa bemanningsföretag gör att efterfrågan på det interna resursteamet har 

ökat. Den önskade effekten av utfasningen är förutom sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö 

att kunna rekrytera från externa marknaden tillbaka till Sus. Målet är att genom nya 

anställningsformer erbjuda flexibla lösningar. En viktig faktor för att behålla medarbetare 

med hög kompetens är att möjliggöra utveckling, stimulans och god balans mellan arbete och 

fritid. Bokningsgraden av resursteamet är fortsatt hög och efterfrågan är större än tillgången. 

Beslut om hur resurserna ska användas optimalt fattas därför av styrgrupp bemanning. En 

översyn av anställningsvillkoren för resursteamet görs för att därigenom öka attraktiviteten. 

Efterfrågan av interimschefer har ökat. För att kunna möta den ökade efterfrågan rekryteras 

fler erfarna chefer för uppdrag som interimschef inom förvaltningen. Utökningen kommer att 

ske under våren 2022. Under hösten 2021 startade ett pilotprojekt med traineeprogram för 

sjuksköterskor inom område bemanning. Projektet sträcker sig över 18 månader och innefattar 

placering inom tre verksamhetsområden. Första gruppen består av fyra sjuksköterskor och 

rekrytering till nästa omgång sker under vår/sommar 2022, med start till hösten. 

Jämställda löner 

Lönekartläggning är en viktig del i arbetet med att upptäcka och vid behov åtgärda osakliga 

löneskillnader mellan män och kvinnor. Under lönekartläggningsarbetet 2020 upptäcktes inga 

osakliga löneskillnader kopplat till kön inom Sus förvaltning. Under 2021 har förvaltningen 

arbetat med strategiskt lönekartläggningsarbete i en regiongemensam satsning. Arbetet har 

bestått i, att tillsammans med de fackliga organisationerna, värdera samtliga AID-grupper 

(Arbetsidentifikation kommuner och regioner) utifrån en ny framtagen regional faktorplan. 

Där det funnits ett behov av att värdera arbetet på en mer detaljerad nivå har utvalda AID-

grupper brutits ner på befattningsnivå för att lättare upptäcka eventuella osakliga 

löneskillnader kopplat till kön. Kartläggningen av 2021 års löner kommer att påbörjas först i 

början av 2022. Detta beror dels på pandemin som kraftigt försenade löneöversynsprocessen 

och därmed påverkade möjligheten till uppdaterade lönenivåer för 2021, dels på ett 

omfattande arbete i det IT-stöd som används för lönekartläggningen. 

Arbetet med att förhindra osakliga löneskillnader kopplat till kön ingår även som en 

systematisk del i det årliga löneöversynsarbetet. Respektive verksamhet ska analysera sin 

lönebild utifrån lönestruktur och löneläge inför den årliga löneöversynen. Om analysen 

påvisar någon osaklig löneskillnad kopplat till kön åtgärdas detta i löneöversynen.  

Arbete med lika rättigheter och möjligheter 

Aktiva åtgärder har genomförts inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Flera 

insatser görs fortlöpande i syfte att följa upp arbetet med kränkande särbehandling, 

trakasserier och sexuella trakasserier. Ett antal frågor följs upp i den årliga medarbetarenkäten 

där frågor riktas till medarbetare gällande om de har blivit utsatta för något av ovanstående. 

Uppföljning görs även i regionens system för avvikelsehantering och förbättringsarbete, 

AvIC. 

Inom ramen för Sus partsgemensamma arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 

ingår en utbildningsdag som behandlar lika rättigheter och möjligheter, med fokus på 

organisatorisk och social arbetsmiljö samt kränkande särbehandling. Som ett led i att 

motverka fördomar och diskriminering har ett stödmaterial tagits fram i form av en 
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vägledning för medarbetare och chefer i hur man kan bemöta patienter som har ett icke 

acceptabelt beteende. Materialet kommer att implementeras under 2022. 

 

EN GOD OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖ 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Fokus för det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2021 har till stor del varit att 

partsgemensamt hitta former för att skapa en god arbetsmiljö samt eliminera risker och 

minimera skador i samband med arbetet, utifrån pandemin. Verktyget att löpande göra risk- 

och konsekvensanalyser har använts flitigt och har fortsatt att ses som ett viktigt verktyg. 

Pandemin till trots har nya chefer och skyddsombud erbjudits digitala arbetsmiljöutbildningar. 

Upplägget har varit detsamma som tidigare under tre dagar. Även inom enskilda 

verksamhetsområden har man arbetat med utbildningar i arbetsmiljö. Inom VO njurmedicin 

och reumatologi har gemensamma arbetsmiljöutbildningar genomförts med chefer och 

enhetsansvariga läkare samt skyddsombud. Detta har resulterat i en överenskommelse kring 

den gemensamma arbetsmiljön som ska sjösättas inom verksamhetsområdet. På VO 

barnmedicin har ett teamutvecklingsprogram inletts med målet att uppnå förbättrad 

arbetsmiljö inom hela verksamhetsområdet. Först ut har verksamhetsledningen varit och 

därefter ska initiativet nå alla enheter. 

Under hösten genomfördes den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Av svaren kan utläsas en ökad förståelse för riskbedömning som verktyg i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet liksom vikten av samarbete mellan chefer och skyddsombud. 

Under året har 13 begäran om åtgärder enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen (som innebär 

begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider) tillställts enheter inom förvaltningen 

Sus, inklusive en på förvaltningsnivå. De flesta har inkommit under senare delen av året. 

Majoriteten berör obalans mellan behov och resurser och flertalet har dessutom blivit föremål 

för inspektioner från Arbetsmiljöverket. Ett intensivt arbete har bedrivits för att svara upp mot 

de åtgärder skyddsorganisationerna efterlyser. Med anledning av den stora mängden inkomna 

ärenden har avdelning HR tagit fram stödmaterial och utbildning för chefer kring hantering 

och förebyggande arbete. 

Till viss del kan pandemin och vårdplatssituationen i kombination med bemannings-

svårigheter vara förklaringar till upplevelsen av att arbetsmiljön försämrats. På 

förvaltningsnivå återfinns satsningar som görs eller har gjorts under senaste åren för att 

komma tillrätta med kompetensförsörjning och arbetsmiljö, bland annat: 

• Utökat antal utbildningsplatser för sjuksköterskor vid skånska lärosäten. 

• Åtgärder för ökad struktur, trygghet och kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning. 

• Nya arbetstidsmodeller med arbetstidsförkortning och andra incitamentsmodeller. 

• Utveckling av nya funktioner för att stödja mindre erfarna sjuksköterskor 

(sektionsledare, enhetsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadsledare, utbildningsledare 

med mera). 

• Fullfinansierade specialistutbildningar för sjuksköterskor och blivande barnmorskor. 



   

 

69 

 

• Kliniskt basår för nyanställda sjuksköterskor inom vuxensomatiken. 

• Satsning på tydliga karriärvägar, tjänstestruktur och strukturer för kontinuerligt 

lärande (Core Curriculum). 

Samverkan med personalorganisationer under pandemin 

Central samverkan och dialog enligt medbestämmandelagen (MBL) inom Sus har under 2021 

fortsatt med fokus på en hög mötesfrekvens och nära dialog i enlighet med det arbetssätt som 

arbetsgivaren och personalorganisationerna enats om under pandemin. Under första halvåret 

genomfördes extrainsatt central skyddskommitté två till tre gånger per vecka. Därutöver 

träffades arbetsgivaren, Vårdförbundet och Kommunal i början av året för korta avstämningar 

specifikt kring krislägesavtalet som aktiverades den 29 december 2020.  

Efter sommaren glesades de extrainsatta centrala skyddskommittémöten ut för att intensifieras 

igen i december 2021. 

Den gemensamt framtagna strukturen för möten, arbetssätt, minnesanteckningar med mera 

har fungerat väl under hela pandemin. Arbetsgivaren upplever att dialogen med 

personalorganisationerna har varit god och en förutsättning för att lyckas med den omställning 

som har krävts under pandemin. Omställningen har, speciellt i början och slutet av året, ibland 

behövt gå mycket fort. Det har inneburit många olika utmaningar när det gäller 

samverkansprocessen, arbetsmiljöarbetet, kommunikation med medarbetare och att nå ut med 

information genom hela organisationen. Det har varit andra och till viss del större utmaningar 

med omställningen under december 2021 än tidigare under pandemin av flera anledningar, 

bland annat den höga arbetsbelastningen över lång tid genom hela organisationen.  

Även på verksamhetsområdesnivå har det fortsatt varit en högre mötesfrekvens och en nära 

dialog mellan arbetsgivaren och personalorganisationerna. Samverkan på verksamhets-

områdesnivå har inom de flesta verksamhetsområden skett varannan vecka under början och 

slutet av 2021 och det har även förekommit tätare frekvens då det behövts. Strukturen för 

mötena med frekvens och upplägg har satts gemensamt och inom många områden 

sammanställts i en skriftlig plan. 

Arbetet med arbetsmiljö under pandemin 

Pandemin har på ett nytt sätt belyst arbetsmiljöfrågorna och i vissa fall även gett skjuts i vissa 

frågor, exempelvis genomförandet av risk- och konsekvensanalyser. Smittrisker, arbetsmiljön 

för gravida och ammande samt arbetsskador och tillbud är några aspekter som mer än tidigare 

varit i fokus. 

Stöd och vägledning har getts genom det partsgemensamma arbetssättet där arbetsgivaren och 

skyddsorganisationen tillsammans tog fram förenklade mallar för att initialt identifiera 

allmänna arbetsmiljöfaktorer/risker sett till smittspridning, inklusive hänvisningar till 

riktlinjer vad gäller exempelvis skyddsutrustning. Budskapet i organisationen var att chefer, 

skyddsombud och medarbetare kunde använda sig av dessa mallar på samtliga organisatoriska 

nivåer för att snabbt komma igång. Därefter fanns möjligheter för anpassning och 

komplettering utifrån varje arbetsplats specifika förutsättningar. Likaså har vikten av dialogen 

på arbetsplatserna betonats och att riskbedömningen ständigt följs upp och anpassats efter 

ändrade omständigheter. 
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I ett nästa steg identifierades ett behov av att genomföra riktade arbetsmiljöronder för 

gemensamma arbetsytor. Detta för att minimera smittspridning mellan medarbetare. En 

förenklad mall för detta togs fram för att chefer, skyddsombud och medarbetare skulle kunna 

skapa förhållningssätt på arbetsplatsen. I praktiken innebar detta att det på arbetsplatserna 

definierades och anslogs exempelvis hur många medarbetare som samtidigt kunde vistas i 

personalrum, hissar, konferensrum och omklädningsrum. 

Dialog och information har varit viktiga parametrar under pandemin, som alla 

verksamhetsområden hittat olika former för. Inom VO barnmedicin har verksamhetschefen 

hållit öppna Teamsmöten för alla medarbetare på verksamhetsområdet ungefär var sjätte 

vecka. Detta inleddes under pandemins början men har visat sig vara så uppskattat att man 

fortsatt med dessa. Alla deltagare får möjlighet att ställa frågor och vid varje tillfälle har runt 

100 medarbetare deltagit. Inom VO thorax och kärl genomförs sedan tidigare en årlig 

kompetenshöjning, “Thorax-kvällen”, där alla medarbetare inom VE thorax bjuds in till en 

rad intressanta föreläsningar på aktuella ämnen. Dessa genomfördes under 2021 digitalt med 

anledning av pandemin. 

Återhämtning för vårdens medarbetare 

Behovet av återhämtning för medarbetare och chefer aktualiserades under våren 2021 då 

pandemin tillfälligt var på nedgående. Huvudskyddsombuden gav uttryck för att chefer och 

medarbetare var i behov av stöd på olika sätt för att hantera en långvarig belastning. En 

förvaltningsövergripande risk- och konsekvensanalys på temat återhämtning och balansering 

genomfördes med representanter från arbetsgivaren och huvudskyddsombud. Åtgärder som 

bland annat identifierades var stöd till chefer och medarbetare för att bearbeta upplevelser av 

pandemin samt hitta former för återhämtning. Strategin och processen framåt för att få 

genomslagskraft inom hela förvaltningen renderade i att verksamhetsområdena genomförde 

risk- och konsekvensanalyser med avstamp i den förvaltningsövergripande. På så sätt kunde 

varje verksamhet identifiera lokala behov. 

Som stöd till chefer initierades samarbete med Falck Healthcare, som med sin uppsökande 

verksamhet kontaktade verksamhetschefer för en dialog om behov och möjligheter. Detta 

genererade i många fall krisstöd till flera chefsnivåer, såväl individuellt stöd som 

grupphandledning. Falck har även tillhandahållit krisutbildningar/webbinarium för chefer, i 

pandemins mellanfas, som gett chefer en fördjupad förståelse för hur aktivt ledarskap kan få 

en avgörande betydelse för medarbetares förmåga att mobilisera sina egna resurser under 

extraordinära omständigheter. 

För medarbetargrupper har Psykosocial krisledning (PKL) varit en viktig aktör i form av 

reflektionsgrupper och utcheckningssamtal efter arbetsdagen. Likaså har företagshälsovården 

kunnat erbjuda stöd både på individ- och gruppnivå. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron i jämförelse mellan 2019 och 2021 visar på en ökning från före pandemin på 

0,87 procent. Jämfört med 2020 har dock den totala sjukfrånvaron minskat med 0,49 

procentenheter. Minskningen går dock inte ner till nivåerna för 2019 men är en indikation på 

att sjukfrånvaron kan ha kulminerat under 2020. Sjukfrånvaron har även minskat i samtliga 

åldersgrupper. Den tydligaste minskningen kan urskiljas för åldersgrupp 30–49 år. Det var 

den korta sjukfrånvaron som minskade i jämförelse med 2020. Den långa sjukfrånvaron har 
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ökat, både sett till antalet timmar och i andel av den totala sjukfrånvaron, vilken ökade med 

2,97 procentenheter under 2021. Totalt sett är trenden en minskande korttidssjukfrånvaro. 

Aktivt arbete för att minska långtidssjukfrånvaro görs inom ramen för arbetsmiljöarbetet. 

Flera verksamhetsområden har arbetat med rehabråd i olika former under året i syfte att öka 

fokus på rehabilitering och återgång i arbete. Exempelvis har samtliga enhetschefer och 

områdeschefer inom verksamhetsområdena barnkirurgi och neonatalvård, NRMG respektive 

neurokirurgi-smärtrehab under hösten bjudits in till digitala rehabråd med Försäkringskassan, 

rehabkoordinator från Previa och HR-partner. Syftet har varit att kunna lyfta frågor och 

dilemman med koppling till rehabilitering samt möjligheter till återgång i arbete. Träffarna 

har varit mycket uppskattade och lett till både kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. 

Sjukfrånvaro 2019  
jan - dec 

2020  
jan - dec 

2021  
jan - dec 

Skillnad 

2021/2020 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 5,28% 6,64% 6,15% -0,49% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,92% 7,33% 6,85% -0,48% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 2,57% 3,77% 3,33% -0,44% 

. 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i 

Åldersgruppen 29 eller yngre 

4,58% 5,91% 5,38% -0,53% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i 

Åldersgruppen 30–49 år 

4,87% 6,34% 5,81% -0,54% 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i 

Åldersgruppen 50 eller äldre 

6,04% 7,36% 6,98% -0,38% 

. 

Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av 

samtlig sjukfrånvaro  

42,64% 38,14% 41,11% 2,97% 

Källa: Hämtad från QlikView personaldata 2022-01-31 

För samtliga patientnära yrkesgrupper syns en ökad sjukfrånvaro mellan åren 2019 och 2021. 

Under 2021 minskar dock sjukfrånvaron i jämförelse med 2020 i de allra flesta yrkesgrupper. 

Den största minskningen sker i de yrkesgrupper där sjukfrånvaron ökade mest under 2020. De 

yrkesgrupper som i högre utsträckning har möjlighet till distansarbete har en lägre 

sjuktalsutveckling under pandemiåren 2020 och 2021.  

AID_PersonalGrupp Månadsavl. 
medarbetare 
per dec 2021 

2020  
jan - dec 

2021  
jan - dec 

Skillnad 
2021/2020 

Totalt 12 554 6,64% 6,15% -0,49% 

Sjuksköterskor 3 742 6,77% 6,61% -0,16% 

Undersköterskor, skötare 
m.fl. 

3 173 9,21% 8,80% -0,41% 

Läkare 
specialistkompetenta 

1 361 3,27% 2,61% -0,66% 

Läkare icke 
specialistkompetenta 

828 3,68% 3,03% -0,65% 

Administratörer, vård 744 8,33% 7,64% -0,69% 

Ledningsarbete 462 1,87% 1,54% -0,33% 

Administratörer 388 7,86% 7,48% -0,39% 

Handläggare 362 4,10% 3,49% -0,61% 

Fysioterapeut 245 7,13% 6,23% -0,90% 
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Barnmorskor 235 7,90% 7,29% -0,61% 

Övr. specialiteter inom 
hälso- och sjukvård 

203 3,54% 3,68% 0,14% 

Biomedicinska analytiker 199 6,99% 6,22% -0,77% 

Arbetsterapeuter 126 8,61% 5,67% -2,94% 

Kurativt och socialt 99 8,60% 6,93% -1,68% 

Dietister 68 6,35% 5,48% -0,87% 

Köks- och måltidsarbete 47 6,59% 5,95% -0,64% 

Psykologer 45 4,47% 3,12% -1,35% 

Ingenjörer 45 2,95% 2,08% -0,87% 

Logopeder 39 4,23% 4,00% -0,23% 

Skola 30 9,43% 2,41% -7,02% 

Övrigt 
rehabiliteringsarbete 

29 
6,69% 5,62% 

-1,07% 

Tandsköterskor 26 14,51% 9,44% -5,07% 

Tandläkare 25 2,50% 4,99% 2,50% 

Vaktmästeri, trädgård, 
anläggning m.m. 

17 10,32% 10,71% 0,40% 

Tekniker 12 3,06% 3,63% 0,58% 

Övriga personalgrupper * 12 3,37% 3,43% 0,06% 

Källa: Hämtad från Qlikview Personaldata 2022-01-31. Tabellen visar antalet månadsavlönade den 31 

december, fördelat på alla personalgrupper som innehar fler än nio månadsavlönade. Om det förekommer 

personalgrupper som innehar färre medarbetare än så, samlas dessa ihop till en uppsamlingsgrupp som heter 

Övriga personalgrupper. 

Frisknärvaron ökade med tre procentenheter under 2021 i jämförelse med 2020 och under året 

hade 53 procent av medarbetarna fem eller färre sjukdagar. Korttidssjukfrånvaron har större 

påverkan på frisknärvaroutvecklingen än långtidssjukfrånvaron. Att frisknärvaron har ökat är 

främst ett resultat av att korttidssjukfrånvaron minskade jämfört med 2020.  Frisknärvaron är 

dock inte tillbaka på samma nivåer som 2019. 

Frisknärvaro (andel medarbetare som har sammanlagt fem eller färre sjukdagar under året)  

Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period   2019 

 jan – dec % 

2020  

jan – dec % 

2021  

jan – dec % 

Totalt % av antal anställda  58 50 53 

Kvinnor: % av antal anställda kvinnor  54 47 49 

Män: % av antal anställda män  75 62 67 

Källa: Hämtad från QlikView Personaldata 2022-01-31. 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Kompetensförsörjningsplaner 

I årets revidering av Sus kompetensförsörjningsplan har den nya regiongemensamma mallen 

använts. Varje verksamhetsområde har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som sedan 

sammanställts till Sus kompetensförsörjningsplan. Denna har samverkats på förvaltningsnivå 

och beslutats i Sjukhusstyrelse Sus. 
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 Balans Det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens 
  

  Obalans Tillgången motsvarar knappt efterfrågan. Ofta men inte alltid är det möjligt att 
rekrytera rätt kompetens.  

  Brist Efterfrågan på kompetens är större än tillgången, vilket kan innebära att det 
finns vakanta tjänster. 

 

Yrke Verksamhetsområde Balans Obalans Brist 

Grundutb. sjuksköterska Brist inom flera VO       

Specialistsjuksköterska         

Röntgensjuksköterska Brist inom VO bild och funktion, 

VO hema onk strål 
      

Barnmorska Brist inom VO kvinnosjukvård       

Biomedicinsk analytiker Brist inom flera VO        

Undersköterska Brist inom VO infektionssjuk-

domar och VO thorax och kärl 
      

Leg läkare         

ST-läkare         

Specialistläkare         

Medicinsk sekreterare Brist inom flera VO        

Arbetsterapeut Brist inom VO akut/internmed.       

Fysioterapeut         

Kurator         

Psykolog         

Dietist         

Logoped         

Ortoptist VO EHRÖ       

Optiker VO EHRÖ       

Uroterapeut VO kvinnosjukvård       

Sjukhuskemist Strålningsfysik       

Sjukhusfysiker Strålningsfysik       

Ingenjör hälso/sjukvård Strålningsfysik      

 

Roller/funktioner Verksamhetsområde Balans Obalans Brist 

Enhetschef Brist inom VO barnkirurgi och 

neonatalvård 
      

Handledare Brist inom flera VO       

Perfusionist Brist inom VO thorax och kärl       

Kontaktsjuksköterska Brist inom VO urologi       

Chefsstöd Brist inom VO EHRÖ och VO IPV       
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Kompetensanalysen visar på återkommande brister på kompetens som inte enbart kan utbildas 

bort trots en utbyggnad av antalet utbildningsplatser. Under covid-19-pandemin har intresset 

för högskolestudier varit rekordstort och i sin årsrapport för 2021 konstaterar 

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att studenterna har varit rekordmånga. Stora ökningar i 

antalet sökande noteras för bland annat läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammen. 

Antalet examinerade ökar och den yrkesexamen som utfärdades i störst antal var 

sjuksköterskeexamen. För biomedicinska analytikerprogrammen råder motsatt läge, allt färre 

studenter tar ut en examen som biomedicinsk analytiker.  

En hög andel nya och oerfarna medarbetare i många yrkesroller kräver god introduktion och 

kompetensutveckling för att öka kvalifikationerna och för att nya medarbetare ska bli trygga i 

sin yrkesroll. 

Rätt använd kompetens 

Arbetet med ”workshift” och rätt använd kompetens har även under 2021 utvecklats och varit 

en viktig förutsättning för den förstärkning av bemanning som varit nödvändig för att hantera 

pandemin. Såväl vårdutbildad personal som exempelvis vårdbiträde och patientvak har 

använts även fortsatt brett i förvaltningen, och utgjort ett viktigt stöd till vårdprofessioner. 

Även icke vårdutbildad personal finns på många slutenvårdsenheter i form av måltidsvärdar, 

koordinatorer, entrévärdar med flera. Som en effekt av pandemin har alltså det arbete som 

pågått under flera år nu tagit väsentliga kliv framåt med goda resultat och viktiga erfarenheter. 

Även utbildningsinsatser har genomförts kopplat till uppgiftsväxling. Bland annat har 

utbildning i perifer venkateter för undersköterskor inom specifik verksamhet genomförts samt 

sättning av naso-gastrisk sond, till sjuksköterskor inom verksamheter som inte utfört detta 

tidigare. Inom verksamhetsområde thorax och kärl har kompetensutveckling genomförts för 

att höja kompetensen för undersköterskorna och underlätta arbetet för både sjuksköterskor och 

undersköterskor under jourtid med de patienter som har narkosövervakning. Undersköter-

skorna får körkort på olika maskiner som används under operationerna. Ansvarig 

sjuksköterska bedömer och utfärdar körkort på individnivå. Det kommer att underlätta arbetet 

för alla medarbetare under jourtid när det kan bli många operationer. 

Kompetensutvecklingsinsatser för sjuksköterskor 

Pandemin har visserligen orsakat att utbildningar och annan kompetensutveckling har behövt 

ställas in, men samtidigt har den drivit fram ett behov av nya lösningar och möjligheter. Det 

har visats sig att förmågan till omställning är hög; internutbildning och introduktion för nya 

(interna) medarbetare har utvecklats, utbildningar, föreläsningar och möten har digitaliserats, 

vilket höjt kompetensen inom digitalisering. 

Under våren 2021 pausades vissa övergripande utbildningsinsatser kopplat till klinisk 

vårdkompetens på grund av pandemin, till exempel kliniskt basår för sjuksköterskor. En del 

avsnitt har dock genomförts digitalt vilket hade den positiva effekten att fler medarbetare 

kunde delta. Utbildningarna återupptogs under hösten 2021, inklusive teoretisk och praktisk 

färdighetsutbildning och träning för sjuksköterskor, framför allt med tracheostomivård och 

centrala infarter.  

Under 2021 initierades flera traineeprogram för sjuksköterskor. I augusti startade ett 18 

månader långt traineeprogram för sjuksköterskor inom specialiteterna medicin, kirurgi och 
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infektion. Även onkologiavdelning 87 och hematologiavdelning 4, som delar en del 

behandlingar, och verksamhetsområde barnmedicin har beslutat starta traineeprogram. 

Grundutbildade sjuksköterskor som har haft anställning inom Sus i minst två år, kan ansöka 

om att genomföra specialistutbildning med utbildningslön eller utbildningsanställning. För 

närvarande är 167 sjuksköterskor i utbildning. 

Utbildningslön   Utbildningsanställning  

 
Pågående 

utbildningar  

  
Pågående 

utbildningar 

Akutsjukvård 9 Akutsjukvård 10 

Anestesi 15 Hjärtsjukvård 1 

Barnmorska 33 Infektionssjukvård 1 

Barnsjukvård 30 Kirurgi 7 

Diabetes 2 Medicin 2 

Intensivvård 27 Vård av äldre 1 

Kirurgi 7 Totalt 22 

Neurosjukvård 1 
  

Onkologi 4 
  

Operation 13 
  

Psykiatri 1 
  

Ögonsjukvård 3 
  

Totalt 145 
  

Core Curriculum 

På Sus fortgår initiativet med att upprätta gemensamma strukturer för kontinuerlig 

kompetensutveckling för sjuksköterskor, Core Curriculum. Syftet är att skapa hållbar 

kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare utifrån verksamheternas 

behov. I arbetet ingår kompetensbehovsanalys och kompetensplanering, ramverk för 

kontinuerlig kompetensutveckling och kompetensbedömning samt en tjänstestruktur med 

dedikerade tjänster för sjuksköterskor, tydligt kopplade till ansvar och utveckling. Arbetet 

bedrivs inom ramen för ett utvecklingsprojekt. 

Under 2021 har ett verksamhetsområde inom Sus genomgått projektets alla steg och infört 

utvecklingsprogrammet och tjänsterna. Ytterligare nio verksamhetsområden är igång i 

projektet och ytterligare verksamhetsområden är på väg in. Ett pilotprojekt har också startat 

för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare med flera 

Under 2021 studerade sex undersköterskor med utbildningslön. Det pågående kompetens-

utvecklingsprogrammet för undersköterskor, en insats som beviljats medel från omställnings-

fonden, pausades under våren 2021. Under hösten återupptogs programmet, med både teori 

och praktiska utbildningsinsatser inom bland annat ortopedi, infektion, smärta och kognitiva 

sjukdomar.  
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Under hösten har två verksamhetsområden inom Sus ansökt om och beviljats medel från 

omställningsfonden för kompetenshöjning för undersköterskor. Medicinavdelning akut har 

öppnat upp fler intermediära vårdplatser. Detta ställer krav på att undersköterskor får 

kompetenshöjning i avancerad vård för att kunna medverka i utvärdering av insatt behandling 

och hindra att vårdskador uppstår. Inom kvinnosjukvård avser kompetenshöjningen att 

fördjupa undersköterskornas kompetens i gynekologi och obstetrik för att kunna ta en mer 

självständig roll på avdelningen och att även få kompetens att arbeta på fler avdelningar inom 

kvinnosjukvård. 

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare 

Äldre medarbetare är i många verksamheter eftertraktade, då de har en gedigen kompetens 

som kommer till nytta för både patienter och kollegor. Flera verksamhetsområden erbjuder 

och uppmanar medarbetare som meddelar att de ska gå i pension, att fortsätta arbeta som 

timanställda eller i visstidsanställning. Inom flera verksamhetsområden arbetar äldre 

medarbetare kvar efter uppnådd pensionsålder. De utgör ett mycket erfaret, kliniskt stöd på 

flera enheter och fungerar som mentorer, coacher eller utbildare för yngre medarbetare. 

Kunskap överförs mellan medarbetare och finns på så sätt kvar inom organisationen. 

Verksamheterna försöker vara generösa med att låta de medarbetare som så önskar gå ner i 

arbetstid samt se över arbetsvillkor som att minska på jourtidsarbete och salstidsarbete till 

förmån för andra kompetenskrävande arbetsuppgifter. Att aktivt främja deltagande i kurser 

och konferenser inom olika ämnesområdena är en annan åtgärd. Några exempel från 

verksamheterna är följande: VO bild och funktion har många pensionerade medarbetare som 

timanställda för uppgifter med kunskapsöverföring. VO EHRÖ arbetar kontinuerligt med 

kunskapsöverföring från erfarna till mindre erfarna medarbetare. VO thorax och kärl ger 

möjlighet att gå ner i sysselsättningsgrad för medarbetare som närmar sig pension för att 

behålla kompetens längre. 

Utbildningsuppdraget 

Under 2021 har fokus varit att studenter och elever ska kunna fullfölja sin utbildning och ta 

examen som planerat, trots pandemin. Under vårterminen gjordes en del förändringar i 

samverkan med universiteten. Verksamhetsförlagd utbildnings (VFU) tid minskades något, 

VFU med omfattningen två veckor eller mindre ersattes med teori och en del VFU 

förflyttades till sommarmånaderna. Under höstterminen ersattes VFU på en vecka eller 

mindre med teori. Trots att studenterna gjort sin VFU i mycket pressade verksamheter samt 

erhållit färre VFU-veckor, så har utvärderingarna visat på hög nöjdhet. 

Undersköterskornas praktik inom Arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomfördes som 

planerat, liksom medicinska sekreterarstuderandens lärande i arbetet (LIA). 

För handledare har det under året genomförts en digital inspirationsföreläsningsserie med 

teman pedagogisk lärmiljö och förhållningssätt, pedagogiska modeller och lärstilar samt 

verktygslåda för handledning med ett interprofessionellt perspektiv. Även uppdrags-

utbildning, 7,5hp och en tvådagars utbildning i “peer learning” för handledare kunde 

genomföras digitalt.  
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Bemanning av verksamheten under pandemin 

Bemanning av verksamheten har även under 2021 varit ett område som krävt stora insatser. 

Övergripande bemanningsriktlinjer har successivt uppdaterats och tillämpats i samtliga 

verksamheter. Det arbete som gjordes våren 2020 med att ta fram processer, planer och 

stödmaterial för att ge bästa möjliga stöd till medarbetare och chefer vid tillfällig förflyttning, 

har varit viktigt för att lyckas med den stora omställning som krävts även under 2021. 

I slutet av året beslutades återigen om ett temporärt stopp av elektiv vård av lägre prioritet. 

Detta frigjorde medarbetare för ombemanning till slutenvård, både för covid och icke-covid. 

Ombemanning har skett vid samtliga verksamheter inom Sus, såväl mellan olika 

slutenvårdsenheter som från öppenvård, administration och forskning till slutenvård. 

Utvecklingsarbeten av icke kritisk karaktär har tillfälligt stoppats och fokus lagts på att säkra 

bemanning av slutenvård. 

Under 2021 har många medarbetare omfördelats mellan verksamhetsområden och betydligt 

fler inom varje verksamhetsområde. I takt med den ökande smittspridningen i slutet av hösten 

har medarbetare återigen behövt ställas om till covid-vård i tämligen hög omfattning. 

Beräkningar som gjorts visar att runt 300 ombemanningar har krävts under december och 

januari månad för att klara behoven av slutenvård. Ombemanning till nystartade avdelningar 

bedöms fortgå under första kvartalet 2022.  

I syfte att ytterligare öka kapaciteten har medarbetare med partiell tjänstledighet ombetts att 

öka arbetstiden till 100 procent, varannan helgtjänstgöring har införts och övertid/mertid har 

lagts ut i många verksamhetsområden. 

Inom intensivvården och den så kallade intermediärvården aktiverades och anvisades 

medarbetare under januari 2021 enligt Sveriges Kommuner och Regioners nationella 

krislägesavtal. Detta berörde runt 30 medarbetare på intensivvårdsenheten i Malmö och på 

den medicinska akutvårdsavdelningen i Lund. Anvisningen varade under fyra veckor, och 

baserades helt på frivillighet.  

Som ett led i att använda vårdutbildad personal på ett så optimalt sätt som möjligt har 

bemanningen stärkts upp genom massiv anställning av studenter, vårdbiträden, servicevärdar 

och logistiker genom bemanningscentralen, vilken nu också permanentas som funktion.  

Omfattande utbildningsinsatser har genomförts för såväl avlämnande som mottagande 

verksamhet. Olika former av digitala utbildningsmoduler har kombinerats med möjlighet till 

möten och erfarenhetsutbyte. Det har också funnits ett omfattande stöd genom reflektions-

grupper och handledning, faciliterat av den Psykosociala krisorganisationen (PKL). 

Stödåtgärder 

Inom Sus förvaltning har stort fokus lagts på bemanningsstöd när verksamheter och enskilda 

avdelningar drabbats av ökad belastning samt bemanningssvårigheter. Resursteamet inom Sus 

förvaltning är ett av de mest kompletta i landet med en hög grad av kompetens och förmåga 

till snabba omställningar. Arbetssättet i Resursteamet har lagts om under pandemin för att 

möta verksamhetens behov. Istället för att bemanna korta uppkomna vakanser har 

resursteamet varit dedikerade till prioriterade verksamheter utifrån covid-läget och på dessa 

enheter haft längre bemanningslösningar för att minimera antalet medarbetare som gått runt 

på olika enheter, allt för att minimera smittspridning.  



   

 

78 

 

Under 2020 kompletterades Resursteamet med den så kallade Bemanningscentralen som 

huvudsakligen tillhandahåller kompetens motsvarande undersköterska, sjukvårdsbiträde och 

patientvak (se tabell nedan). 

Internt bemanningsstöd 2021 

Stödåtgärd Heltidsresurser/månad 

(medelvärde) 

Totalt antal arbetspass 
2021 (jan – nov) 

Resursteamet Sus 23 4 845 

Bemanningscentralen Sus 42 8 868 
 

Även bemanningsföretag har under 2021 beviljats i högre omfattning, i syfte att minska 

belastningen för förvaltningens medarbetare, motsvarande i snitt 63 heltidsresurser 

(sjuksköterska) per månad, jämfört med 42 under 2019. 

Under vårterminen bemannades också verksamheterna till viss del med hjälp av studenter, 

framför allt sjuksköterske- och läkarstudenter. I samverkan med universitetet ersattes 

läkarstudenternas verksamhetsintegrerade lärande (VIL) med vissa dagars timanställning och 

för sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) erbjöds timanställning viss 

tid av sin VFU, förutsatt att halvtidsbedömningen var godkänd. 

Oberoende av inhyrning från bemanningsföretag 

Hanteringen av bemanningsföretag är centraliserad på Sus. Det finns en handlingsplan sedan 

2016 för att fasa ut användningen av bemanningsföretag till förmån för bland annat utbyggnad 

av Sus interna resursteam. Förhoppningen är att rekryteringen av främst sjuksköterskor från 

bemanningsföretag ska öka. Under perioden med covid-19 har verksamheterna tvingats göra 

avsteg från beslutet att endast använda externa bemanningsföretag nattetid. Verksamheterna 

får ansöka om att använda bemanningsföretag för max sex veckor i taget och sedan tas nytt 

beslut om fortsatt användning av bemanningsföretag. 

Kostnaden för bemanningsföretag har totalt ökat med drygt 3,5 miljoner kronor för Sus under 

helåret 2021 jämfört med 2020. Detta beror bland annat på ökad efterfrågan kopplat till covid-

19. Trots att kostnaderna har ökat under året ligger Sus fortsatt i linje med Region Skånes 

målsättning om att kostnad för bemanningsföretag inte får överstiga 1,5 procent av total 

personalkostnad. Kostnaden för inhyrning av läkare har ökat med 4,5 miljoner kronor och för 

sjuksköterskor har den ökat med drygt 2,6 miljoner kronor. Dock har kostnaden för inhyrning 

av övrig personal och övrig verksamhetsanknuten personal minskat med cirka 3,6 miljoner 

kronor under samma period.  Den verksamhet som totalt står för den största ökningen när det 

gäller inhyrda läkare är VO bild och funktion. Den största ökningen när det gäller inhyrda 

sjuksköterskor står VO IPV, VO akut och internmedicin samt VO infektionssjukdomar för.  

 

UTVECKLING AV ANSTÄLLNINGSVOLYM OCH ARBETAD TID 

Utvecklingen av anställningsvolym 

Inom Region Skåne används resursbegreppet ”använd tid för anställda omräknat till heltid” 

(AOH). Utfallet av anställda AOH var betydligt högre under de första tre månaderna av 2021 

i förhållande till vad som var budgeterat. Sedan har skillnaden minskat något under resten av 

året med en differens på cirka 350 AOH över budgeterat. Orsaken till ökningen under 
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vintermånaderna var bland annat ett ökat antal vårdplatser för att kunna hantera situationen 

med covid-19, ombemanning, upplärning, introduktion, hög sjukfrånvaro och vård av barn. 

 

Källa: Hämtad från Qlikview personaldata 2022-01-31 

De tre personalgrupper som ökat mest i förhållande till budget är ledning/administration som 

ökade med cirka 15 procent (+155 AOH), Övrig Vård/Rehab/Social ökade med cirka tio 

procent (+75 AOH) och Undersköterska/Skötare ökade med cirka åtta procent (+226 AOH). 

När det gäller huvudgrupp ledning och administration har det skett en ökning kopplat till 

förändring av verksamheten, bland annat med anledning av pandemin. De verksamheter som 

påverkar ökning av ledning och administration är vaccinationsmottagning, 

personalprovtagning, bemanningscentral, HR International Office samt återtag av bild- och 

funktion-tekniker från medicinsk service och röntgen Trelleborg.  

Personalgruppen medicinska sekreterare har legat helt i nivå med budget. En förklaring är att 

denna grupp är svår att rekrytera till och ersätts i viss utsträckning av administratörer. En stor 

utmaning att rekrytera och behålla sjuksköterskor förklarar den marginella ökningen i den 

personalgruppen, med 60 anställda AOH jämfört med budget.  
 

Personalbudget 2021 

AID_HuvudGrupp Budget 

Anst. AOH 

Utfall Anst. 

AOH 

Diff. Anst 

AOH 

Diff. % 

Totalt 12 017 12 397 381 3,2% 

Ledning/Administration 1 017 1 172 155 15,3% 

Medicinsk sekreterare 730 729 0 -0,1% 

Läkare 2 228 2 159 -70 -3,1% 

Sjuksköterska 4 158 4 218 60 1,4% 

Undersköterska/Skötare 2 909 3 135 226 7,8% 

Övrig Vård/Rehab/Social 709 784 75 10,6% 

Tandvårdsarbete 47 50 3 6,1% 

Övrig personal 218 150 -69 -31,4% 

Källa: Hämtad från Qlikview personaldata 2022-01-31 
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Grafen nedan visar en nedbrytning inom personalgruppen ledning/administration med en 

jämförelse mellan 2020 och 2021. Som framgår av grafen har det skett en ökning jämfört med 

2020 inom samtliga tre grupper; administratörer, handläggare och ledningsarbete. 

 

Källa: Hämtad från Qlikview personaldata 2022-01-31 

Utvecklingen av använda timmar 

Pandemin har påverkat hur ledigheter och arbetstiden har fördelats. Under 2020 ökade antalet 

sjukfrånvarotimmar för att sedan minska med 4,9 procent under 2021. Sjukfrånvaron ökade 

0,73 % på totalen under 2019–2021. 

Tjänstledigheter med lön följer samma mönster som 2020 och visar endast en ökning med 

cirka två procent. I jämförelse med 2019 är det en minskning om cirka 53 procent. Denna 

minskning beror delvis på att verksamheterna inte beviljat ledighet för exempelvis utbildning 

i samma utsträckning som under 2019. Tjänstledighet utan lön är cirka två procent högre än 

under 2020 och cirka nio procent högre än under 2019. En förklaring till de höga nivåerna är 

ett ökat uttag av vård av barn, som generellt ökat på grund av pandemin.  

Semesterledigheten har ökat med cirka sex procent under 2021 jämfört med 2020, men är. 

fortfarande cirka tre procent lägre än för 2019. 

Under 2021 ökade antalet fyllnads- och övertidstimmar med cirka tolv procent i jämförelse 

med 2020. I jämförelse med 2019 är det en ökning på cirka 25 procent. Dessa ökade antal 

fyllnads- och övertidstimmar har tagits ut i lön. Endast en mindre del togs ut i kompledighet, 

som enbart ökade med cirka fyra procentenheter under 2021. Ökningen av antalet fyllnads- 

och övertidstimmar samt ökningen av timlön på cirka tolv procent, förklaras med behovet att 

tillfälligt bemanna vid sjukfrånvaro och vård av barn, samt ökat vårdbehov på grund av 

pandemin. Totalt sett har antalet använda timmar ökat med cirka tre procent i jämförelse med 

2020 och med cirka fem procent i jämförelse med 2019. 
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Utvecklingen av använda timmar 

  2019   2020   2021 Diff.timmar  

2021–2019 

Diff %  Diff.timmar  

2021–2020 

Diff. %  

Anst timmar 23 197 499,8 23 688 021,6 24 158 193,2 960 693,4 4,14% 470 171,6 1,98% 

Sjukledighet  -1 252 813,4  -1 609 230,7  -1 524 486,9  -271 673,4 21,69% 84 743,8  -5,27% 

Tjl med lön  -329 983,9  -153 334,9 -155 970,4  174 013,5  -

52,73% 

 -2 635,5 1,72% 

Tjl u lön  -2 629 455,4  -2 815 586,3  -2 878 956,5  -249 501,1 9,49%  -63 370,2 2,25% 

Kompled  -383 922,0 -381 032,2   -397 061,6  -13 139,6 3,42%  -16 029,4 4,21% 

Semesterled  -2 331 555,5  -2 175 931,4   -2 304 245,0 27 310,5  -1,17%  -128 313,6 5,90% 

Timlön 517 581,9 549 707,0 614 623,6 97 041,7 18,75% 64 916,6 11,81% 

Fyll/övertid 317 865,0 355 251,5 
 

397 986,1 
 

80 121,1 25,21% 42 734,7 12,03% 

Arb 

jour/bered 

389 326,9 412 452,0 427 987,4 38 660,5 9,93% 15 535,4 3,77% 

Anv timmar 17 494 543,5  17 870 316,6 18 338 070,1 843 526,6 4,82% 467 753,5 2,62% 

Hämtad från Qlikview personaldata 2022-01-31 

Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin 

Från mars och framåt har vård av barn (VAB) i snitt per anställd ökat jämfört med 2019. VAB 

har ökat tillsammans med korttidssjukskrivningar som ett direkt resultat av pandemin   

och det syns en brant ökning under 2021. Även ökad reglering som orsakar isolering efter 

exponering för coronaviruset bidrar till den ökningen. 

 

Källa: Hämtad från Qlikview personaldata 2022-01-31 
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Källa: Hämtad från Qlikview personaldata 2022-01-31 

VAB har ökat betydligt mer än korttidssjukskrivningsdagar mellan 2019 och 2021. Kvinnor 

har under 2021 och 2019 tagit ut mer VAB än män. Variationen är stor 

mellan yrkesgrupperna. Det framgår ett liknande mönster gällande VAB som vid 

korttidssjukfrånvaro under pandemin, det vill säga att i de yrkesgrupper som har möjlighet till 

distansarbete ökar inte uttaget av VAB i lika stor utsträckning jämfört med patientnära 

yrkesgrupper.   

Kön Snitt/Vab  

dagar 2019 

Snitt/Vab  

dagar 2021 

Diff. i %   

2021–2019 

Totalt 1,80 2,66 47,44 % 

K 1,88 2,78 47,68 % 

M 1,46 2,15 47,62 % 

 

 Bisysslor  

Nedan tabell redovisar antalet medgivna respektive avslagna bisysslor för Sus sjukhus år 

2021. Ingen bisyssla har avslagits under året, men många är förenade med villkor.  

   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   63  155  -  - 

Sjuksköterskor  8  20  -  - 

Övriga    12  48  -  - 
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Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi  

RESULTATMÅL 

Resultat (inklusive prognos)  

Ekonomiskt ingångsläge 

Sammantaget innebar Sus intäktsbudget 2021 ett utrymme för kostnadsutveckling mot 2020 

års kostnader på 47 miljoner kronor eller 0,3 procent. Historiskt har Sus kostnadsutveckling 

de senaste åren legat runt fem procent årligen. Sus beskrev i sin internbudget och 

verksamhetsplan den ekonomiska utmaningen för 2021 (exklusive eventuella ökade volymer) 

som -698 miljoner kronor. I bedömningen av effektiviseringsbehovet förutsattes att 

lönekostnadsutvecklingen sjönk från 4,6 procent till 3,7 procent och att inga volymökningar 

skedde som fick effekt på övriga rörliga kostnader. Båda dessa antaganden innebar en 

förändring mot utvecklingen de senaste åren. Något antagande om pandemins påverkan på 

ekonomin gjordes inte. 

Resultat och påverkan av covid-19 (inklusive prognos)  

Intäkter och kostnader 

 

I diagrammet ovan redovisas den ackumulerade resultatutvecklingen under året jämfört med 

föregående år samt budgeterad utveckling. Covid-19-pandemin har även 2021 i mycket hög 

grad påverkat olika delar av Sus ekonomi. Jämförelse av resultat per månad mot föregående år 

kompliceras av pandemi-effekt både 2020 och 2021. 

På intäktssidan underskred vårdvalsintäkter, asylvårdsintäkter samt patientavgifter budget 

med cirka 62 miljoner kronor på grund av covid-19. Även ersättningen från Personalnämnden 

för utbildningsanställningar och utbildningslön blev cirka åtta miljoner kronor lägre än 

budgeterat, till följd av att utbildningar inte kunnat genomföras som planerat. Ett lägre 

utnyttjande av ALF-medel (ersättning för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården) 

innebar en budgetavvikelse på 21 miljoner kronor. Motsvarande lägre ALF-kostnader gav en 

positiv effekt på kostnadssidan. 

Positiva intäktsavvikelser av covid-19 är covid-ersättning för perioden januari till juni med 

400 miljoner kronor, statlig sjuklöneersättning med 28 miljoner kronor, ersättning för 
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vaccinationer med 25 miljoner kronor samt kompensation för dyra covid-läkemedel, främst 

propofol, med 10 miljoner kronor. Sammantaget ger det en netto, positiv intäktseffekt på 372 

miljoner kronor. 

Pandemin har också inneburit kostnadsökningar för många verksamheter. Sjukhuset har haft 

stort fokus på att öka kapacitet inom intensiv- och infektionssjukvård samt att ta emot och 

vårda covid-patienter. Ökade kostnader beror framför allt på följande: ökad bemanning 

inklusive köp från bemanningsföretag, kostnader för personlig skyddsutrustning, 

lokalanpassning samt att vissa planerade switchar inom läkemedelsområdet inte kunnat 

genomföras på grund av lokal- och personalbrist. Sammantaget bedöms pandemin orsakat 

ökade kostnader om 602 miljoner kronor och en nettoeffekt på det ekonomiska resultatet med 

209 miljoner kronor, varav covid-vården står för 187 miljoner kronor och 

vaccinationsverksamheten 22 miljoner kronor.  

 

Samtidigt har undanträngning av ”normal” produktion inneburit minskade kostnader för 

annan vård under framför allt början av året. Det är mycket svårt att göra en bedömning av 

vad resultatet hade varit om inte covid-19-pandemin inträffat. Åtgärdsplaner och 

effektiviseringsarbete har haft låg prioritet under pandemin, vilket ytterligare försvårar en 

sådan analys. 

Resultat, vårdvalen  

De fyra vårdvalen stod för -48 miljoner kronor av styrelsens budgetavvikelse, vilket var elva 

miljoner kronor sämre än resultatet 2020. Vårdvalen omfattar generellt medicinskt lägre 

prioriterad verksamhet, som delvis fått stryka på foten under pandemin. Det har framförallt 

inneburit avsevärt lägre intäkter än budgeterat. Budgetavvikelsen motsvarade 29,7 procent av 

omslutningen.  
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Resultat per vårdval: 

Resultat vårdval (motpart 1-4) Utfall jan-dec 

2021, mkr 

Budget jan-dec 

2021, mkr 

Avvikelse utfall 

21/budget 21 

Vårdval hudsjukvård -19,5 0,0 -19,5 

Vårdval ögonsjukvård -26,1 0,0 -26,1 

Vårdval grå starr -5,4 0,0 -5,4 

Vårdval ackrediterad barntandvård 2,8 0,0 2,8 

  

Intäkter  

Försäljning av verksamhet, varor och tjänster 

I tabellen nedan specificeras avvikelsen på olika typer av intäkter som ingår i denna rad. 

Spec. försäljning av verksamhet, 

varor och tjänster (belopp i mkr) 

Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 

2021 

Diff. utfall/ 
budget 2021 

Diff. % 

Vård till andra landsting/huvudmän 973,1 1 128,2 1 124,5 3,7 0,3 

Vårdersättning förmånsläkemedel 977,8 1 098,7  1 098,7 0,0 0,0 

Vårdvalsintäkter 115,4 109,4 136,8 -27,3 -20,0 

Asylvårdsintäkter 46,7 36,8 59,4 -22,5 -38,0 

Försäljning lab och röntgen 220,5 260,4 228,0 32,5 14,2 

Ersättning utbildning AT/ST-läkare 166,4 173,7 169,3 4,4 2,6 

Övrig försäljning verksamhet, varor 
och tjänster 

342,0 391,6 412,9 -21,2 -5,1 

Summa försäljning av verksamhet 2 841,8 3 198,9 3 229,4 -30,5 -0,9 
 

Vård till andra landsting och huvudmän är för helåret i nivå med budget men ökade med ca 

155 miljoner kronor (15,9 procent) jämfört med 2020 års onormalt låga intäkter. Noterbart är 

den kraftiga ökningen under andra halvåret 2021, 21 procent att jämföra med ökningen på 

elva procent under första halvåret, vilket delvis kan förklaras som en pandemieffekt. 

Ökningen på helår återfinns inom flertalet verksamhetsområden och framför allt inom VO 

barnkirurgi och neonatalvård, VO thorax och kärl samt VO onkologi, hematologi och 
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strålningsfysik. Även den ökade försäljningen av lab- och röntgentjänster mellan åren berodde 

delvis på effekter av covid-19. 

Intäkterna för asylvård och vårdval var även 2021 låga och den negativa budgetavvikelsen 

förklaras av pandemin.      

Övriga intäkter och bidrag inklusive statsbidrag 

Övriga intäkter utgörs av en hel del icke budgeterade, covid-relaterade ersättningar. 

Avvikelsen avseende ALF orsakas av lägre forskningsaktivitet till följd av pandemin och 

möts av motsvarande lägre kostnader.  

Spec. övriga intäkter och bidrag inkl. 

statsbidrag (belopp i mkr) 

Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Diff. utfall/ 
budget 2021 

Diff. % 

Bidrag ALF 293,6 305,7 327,0 -21,3 -6,5% 

Bidrag regionfinansierad forskning 228,2 236,0 237,0 -0,9 -0,4% 

Ersättning dyra läkemedel 109,4 137,7 130,5 7,2 5,5% 

Sjuklöneersättning, covid 72,7 27,9 0,0 27,9   

Övrig covid-ersättning 499,7 409,5 0,0 409,5   

Övriga bidrag från HSN 45,7 69,6 51,0 18,6 36,4% 

Övriga intäkter och bidrag 222,7 176,0 185,5 -9,5 -5,1% 

Summa försäljning av verksamhet 1 472,1 1 362,6 931,0 431,6 46,4% 

  

Ackumulerad bruttokostnadsutveckling  

Tidigare år har Sus haft en bruttokostnadsutveckling som legat mellan 4,6 och 6,1 procent 

(2016–2019), för att under det första pandemiåret 2020 sjunka till 4,0 procent. Årets 

bruttokostnadsutveckling blev 6,3 procent, från att ha legat på åtta procent efter första halvåret 

och sedan successivt minska under resten av året, allt eftersom de ekonomiska effekterna av 

covid-19 klingade av. Den ökade produktionen jämfört med 2020 har också bidragit till 

kostnadsutvecklingen. Fler besök och vårdtillfällen innebar att produktionen, mätt i 

mixpoäng, ökade med hela sju procent under året. 

 

 

Huvudsakligen har kostnadsutvecklingen på 6,3 procent drivits av ökade kostnader för 

personal (+415 miljoner kronor), serviceförvaltningar (+158 miljoner kronor), 
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samordningskostnad (+151 miljoner kronor) och läkemedelskostnader (+124 miljoner 

kronor).  

 

  

Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal 

  

Lönekostnadsutvecklingen för året blev totalt 5,2 procent, enligt tabell ovan, med högst 

utveckling under början av året då covid-belastningen var som högst. Lönekostnads-

utvecklingen påverkades främst av dyra lösningar för vården under våren, det vill säga ökad 

övertid, minskat semesteruttag, ökade jourkostnader, kostnader för krislägesavtal, OB-

ersättning och timlön.  

Lönekostnadsutvecklingen sjönk markant under hösten med negativ kostnadsutveckling under 

såväl augusti som december på grund av stora semesteruttag dessa månader.  

Personalkostnaderna överskred budget med 534 miljoner kronor beroende på:  
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• Ekonomisk obalans från 2020. 

• Covid-19-pandemin, vilket bland annat innebar kostnadsökningar i form av dyra 

lösningar samt fler anställda jämfört med 2020.  

• Pandemin har negativt påverkat möjligheten att effektuera sparbeting. 

• Övriga personalkostnader såsom kurser, utbildningar och traktamenten underskred 

budget med cirka 12 miljoner kronor. 

Kostnaderna för bemanningsföretag ökade totalt sett med 3,5 miljoner kronor mellan åren, 

från 95,3 miljoner kronor till 98,8 miljoner kronor.  

 

 

Även här påverkades utvecklingen över tid av covid-19 och kostnadsökningen stannade av 

efter april. Resultaträkningsrad inhyrd personal innehåller utöver bemanningsföretag också 

kostnader mot exempelvis Lunds universitet och Region Skåne-förvaltningar. Dessa 

kostnader uppgick till cirka 46 miljoner kronor, och ökade med cirka tre miljoner kronor 

jämfört med 2020. 

Övriga kostnader  

Övriga omkostnader för sjukvårdsmaterial med mera ökade med 112 miljoner kronor (7,6 

procent) mot föregående år. Det var främst sjukvårds- och medicinskt material som ökade, 

delvis beroende på pandemin, delvis beroende på den ökade produktionen. Även kostnaderna 

för köp av lab- och röntgentjänster, ortopedtekniska hjälpmedel, insulinpumpar och hyra av 

medicinteknisk utrustning visade större ökningar. 

Under året har kostnaderna gentemot Medicinsk service ökat med 49,8 miljoner kronor, 

motsvarande 8,6 procent. Störst del av kostnadsökning gäller labmedicin. Totalt sett har 

antalet provtagningar under året ökat med 5,4 procent jämfört med 2020 och närmade sig 

nivån under 2019. Andelen prover som beställs akut följer samma mönster och närmade sig 

även de nivån under 2019. 

De stora kostnadsposterna var inom patologi/genetik, klinisk kemi samt blod och blodplasma. 

Nedan tabell visar på pris-, volym- och kostnadsökning för dessa kostnadstyper.  
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 Prisökning 

2021 

Volym-

förändring 

Kostnads-

förändring 

Andel av 
fakturerat 

belopp 

Klinisk cytologi/patologi 4,0% 6,1% 8,9% 29,0% 

Klinisk kemi 2,0% 5,6% 8,7% 28,0% 

Blod och blodplasma 2,0% -0,2% -1,7% 14,0% 
 

Gentemot Regionservice har kostnaderna ökat med 50,6 miljoner kronor, motsvarande 7,4 

procent. I kostnadsmassan mot Regionservice återfinns likt förra året även extratjänster som 

beställts med anledning av pandemin, det inkluderar bland annat fler servicevärdar, 

entrévärdar, extra städning samt bemanning av beredskapslager i Lund och Malmö. Under 

året var kostnaden för dessa tjänster 55 miljoner kronor, vilket är en ökning med 22,3 miljoner 

kronor. Under hösten skedde en genomlysning och flertalet av dessa tjänster sades då upp 

eller förändrades i samband med att smittspridningen minskade, vilket också gjort att 

kostnaden successivt minskat. Exkluderat extratjänsterna kopplade till pandemin ökade 

kostnaderna mot Regionservice med 28,3 miljoner kronor. En del av kostnadsökningen beror 

på ett ökat pris per servicevärd. Den totala kostnaden för servicemedarbetare och 

servicevärdar ökade med 7,4 miljoner kronor mellan åren.  

För patientmåltider och livsmedel har kostnaderna ökat med 2,2 miljoner kronor, motsvarande 

2,3 procent. Priset per portion ökade under samma period med 6,7 procent. Inför året 

aviserades att Sus minskat antalet portioner med 2,6 procent, vilket också låg till grund för 

budgeten. Under året har dock Regionservice haft problem med att få tillförlitliga 

leveransdata, vilket gjort att det inte varit möjligt att följa upp utvecklingen av antalet 

beställda portioner. Det har också gjort att Sus blivit debiterade utifrån budget och inte utifrån 

faktiskt beställd volym. 

Kostnader för lokalhyror, media och tekniska tjänster gentemot Regionfastigheter ökade med 

28,3 miljoner kronor, motsvarande 3,7 procent, mellan åren exkluderat projektkostnader 

kopplade till pandemin. Den största delen av kostnadsökningen beror på lokalhyran som 

ökade med 3,5 procent. Större poster kopplade till den prisökningen är ökade kapitalkostnader 

samt en utökad förvaltarorganisation, vilket Sus inte påverkar. 

Gentemot Digitalisering IT och MT ökade kostnaderna med 72 miljoner kronor, motsvarande 

16 procent. Kostnaderna består både av verksamhetssystem som debiteras årsvis och 

stycketjänster som debiteras löpande under året. De stora styckebaserade tjänsterna är PC-

arbetsplats, telefoni, utskrift/kopiering och multimedia. Dessa ökade samlat med 14,3 

miljoner kronor, motsvarande 9,4 procent. Stora förändringar i de årsbaserade 

verksamhetssystemen var SDV (11,8 miljoner kronor), Infrastruktur och support (10,7 

miljoner kronor) samt diverse nya system (18,7 miljoner kronor). De nya systemen innehåller 

bland annat Masterdataplattform (5,5 miljoner kronor) och Taligenkänning (4,9 miljoner 

kronor). Nytt för 2021 är även att Digitalisering IT och MT debiterar förvaltningarna samlat 

för nyinköp av infusionspumpar, debiteringen baseras på en schablon utifrån befintliga 

pumpar. 17,1 miljoner kronor av de ökade kostnaderna gentemot Digitalisering IT och MT 

avser infusionspumpar. Inför året avvecklades och flyttade tjänster motsvarande 1,8 miljoner 

kronor. Kostnadsökningarna för verksamhetssystemen beror bland annat på ökade 

leverantörskostnader, utbyggd digital infrastruktur och en utökad förvaltningsorganisation hos 
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Digitalisering IT och MT. Stora delar av dessa kostnader nycklas ut i systemen där SUS, som 

i särklass största förvaltning, får bära stora delar av dessa ökningar. 

Kapitaltjänstkostnaderna ökade med 7,7 miljoner kronor jämfört med föregående år men var 

4,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det är svårt att inför året prognosticera framtida 

kostnader för projekt som ej är avslutade, vilket kan slå på endera håll från år till år. 

Läkemedel  

De totala läkemedelskostnaderna som Sus har kostnadsansvar för var under 2021 drygt två 

miljarder kronor och fördelades enligt nedan. 

Sus (mkr) 2020 2021 Ökning Ökning % 

Rekvisitionsläkemedel 908 997 89 9,8% 

Förmånsläkemedel 1 006 1 041 35 3,5% 

Läkemedelskostnader 1 914 2 038 124 6,5% 
 

Under de senaste åren har det funnits en ökande trend med läkemedelsrabatter som utbetalas i 

efterhand. För 2021 har dessa rabatter uppgått till 243 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 

tolv procent av den totala kostnadsnivån. Dessa rabatter är ofta sekretessbelagda vilket 

komplicerar analysen nedan. 

Rekvisitionsläkemedel 

Under 2021 har kostnaderna ökat med 89 miljoner kronor eller 9,8 procent jämfört med 2020. 

I dessa kostnader ingår även drygt 141 miljoner kronor avseende vissa extremt dyra 

läkemedel som Sus ej har kostnadsansvar för, vilket är en ökning med 32 miljoner kronor. I 

dessa kostnader ingår även 20 miljoner kronor för så kallade ATMP-läkemedel, det är 

lymfomcancerpatienter som t-cellsbehandlats med Yescarta. Dessa kostnader vidarefaktureras 

till koncernkontoret vilket ger motsvarande intäktsökning inom förvaltningen. 

Drivande för kostnadsökningar var bland annat cancerläkemedlen inom onkologi och 

hematologi. Dessa stod dock för en mindre ökning än tidigare. PD1- och PD-L1-hämmare 

som efter hand börjat användas till flera olika diagnoser stod även i år för en stor del av 

ökningen. Patentutgångar för bevacizumab (avastin) och azacitadin (vidaza) där switch till 

biosimilars och generika sker stod tillsammans för en minskning på ca 25 miljoner kronor 

under perioden. Nettoökning för verksamheterna var 18 miljoner kronor. 

Lungmedicin cancerläkemedel var relativt stabila, medan ett nytt läkemedel, Takhzyro, för 

behandling av recidiverande anfall av hereditärt angioödem (HAE) stod för en ökad kostnad 

på 7,4 miljoner kronor. 

Även läkemedelsanvändningen och kostnaderna har påverkats av pandemin trots att de senare 

inte stod för så stor effekt sett till de totala kostnaderna. I inledningen av pandemin hade 

verksamheten för Intensiv- och perioperativ vård sjunkande kostnader eftersom covid-

patienterna var billigare ur läkemedelssynpunkt än de operations-patienter som minskade i 

inledningen av pandemin. Dock har det vänt i samband med att man varit tvungen att använda 

nödinköpta läkemedel till upp till tio gånger avtalat pris. Det läkemedel som i särklass 

påverkat mest på den punkten är propofol som är det narkosmedel som fungerat bäst för 

covid-vård. IPV, Thorax och Infektion stod för en ökning med cirka 20 miljoner kronor. De 
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två första mycket kopplat till dyra nödinköpta läkemedel i kombination med stora 

behandlingsvolymer medan Infektion även haft merparten av de nya dyra läkemedel som 

börjat användas vid covid-behandling främst för patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar. 

Förmånsläkemedel (klinikläkemedel) 

Kostnadsökningen jämfört med föregående år var 35 miljoner kronor eller 3,5 procent. Detta 

är betydligt lägre än förväntat, och speciellt andra halvåret har haft lägre kostnadsutveckling 

än väntat. 

Under 2021 har switchande inom gruppen TNF-hämmare från originalpreparat till biosimilar 

fortsatt efter att ha försenats av pandemin. Dock finns det fortfarande en mindre del kvar att 

switcha under 2022.  

Den största ökningen stod Gastroenterologi för, där man har en kraftig volymökning bland 

TNF-hämmare och TNF-alternativ. Ökningen är cirka 15 miljoner kronor, vilket nästan 

motsvarar hälften av sjukhusets totala ökning. Orsaken var goda behandlingsresultat, något 

som lett till viss utökning av patientgruppen som behandlas samt god effekt med högre doser, 

vilket även ökat volymanvändning på befintliga patienter. 

Njurmedicin drabbades av en oväntad ökad kostnad efter att det uppstått en bristsituation på 

Thiola som används för att undvika återkommande njursten hos patienter med Cystinuri. 

Kostnaden har gått från cirka 0,5 miljoner kronor till drygt sju miljoner kronor 2021. 

Kostnaderna 2022 kommer att öka ytterligare till cirka 14 miljoner kronor om inte 

bristsituationen löser sig. 

Till skillnad från tidigare år stod cancerläkemedlen inte för någon märkbar kostnadsökning. 

Inom Onkologi och Hematologi var kostnaderna i princip helt oförändrade medan 

Lungmedicin hade en ökning på cirka fem miljoner kronor, där Tagrisso stod för största 

delen. 

I övrigt var det bara mindre förändringar jämfört med föregående år. 

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans  

För att nå en ekonomi i balans arbetar Sus med åtgärder på två nivåer; verksamhetsspecifika 

åtgärder samt sjukhusövergripande åtgärder. Verksamheterna inom Sus arbetar löpande med 

att upprätta handlingsplaner, med åtgärder att genomföra under innevarande år, för att nå en 

ekonomi i balans. Behovet av handlingsplan utgår från den ekonomiska prognos som 

verksamheten upprättar månadsvis. Om helårsprognosen avviker negativt ska handlingsplan 

för underskottet tas fram, om inga andra beslut föreligger.  

Redovisningen av handlingsplaner görs i en gemensam mall som för 2021 är omarbetad. Det 

underlättar en standardiserad genomgång av åtgärderna, kvalitetssäkring och 

sammanställning. Även 2021 var ett år starkt påverkat av pandemin vilket avspeglas i arbetet 

kring en ekonomi i balans. Under hösten 2021 ökade Sus förvaltningsledning fokus på 

ekonomi i balans, och lyfte särskilt fram fem prioriterade åtgärdsområden: 

• Choosing wisely (undvika onödiga tester och behandlingsmetoder)  

• Core Curriculum (utvecklingsprogram för sjuksköterskor) 

• Minska personalomsättning 
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• Översyn jourer och beredskapslinjer 

• Effektiv schemaläggning (och schemamodeller) 

Fokus på de ekonomiska handlingsplaner som är inrapporterade från Sus 

verksamhetsområden ligger inom de prioriterade åtgärdsområdena. Ett större fokus under 

2022 kommer att ligga på uppföljning. Syftet med uppföljning förutom säkerställa att 

upprättade ekonomiska handlingsplaner följs är att internt lärande och spridning av goda 

exempel äger rum. 

Åtgärdstyp Effekt 2022 (tkr) 

Bemanningsföretag 5 500 

Inhyrd personal 2 340 

Interna kostnader VO Bild och funktion 3 250 

Läkemedelskostnader 60 000 

Personalkostnader 90 639 

Övriga intäkter och bidrag 10 200 

Övriga omkostnader 13 965 

Totalsumma 185 894 
  

Under året 2021 har verksamheterna inga substantiella åtgärdsplaner att redovisa. Ett omtag 

kring arbetet med ekonomi i balans inleddes under senhösten 2021 som är framåtblickande 

mot 2022. Verksamhetsområdenas ackumulerade ekonomiska handlingsplaner uppgår till 186 

miljoner kronor för 2022. Upptagna åtgärder följer de fem prioriterade åtgärdsområden som 

beslutats i Sus förvaltningsledning. Varav största delen avser personalkostnaden, där bättre 

schemaplanering och översyn av bemanning förväntades ge störst effekt. En förbättrad 

läkemedelshantering, förändrade rutiner och generella omkostnadsbesparingar är också 

exempel på åtgärder som förväntades ge större effekt.  

 

NYCKELTAL  

Lämpliga produktivitetsmått för sjukhusvården har diskuterats under lång tid. Förslag på 

nyckeltal som diskuterats regionalt är:  

• Bruttokostnad (exklusive FoU)/unik patient. 

• Bruttokostnad (exklusive FoU)/mixpoäng. 

• Antal besök/AOH använda somatisk öv. 

• Använd AOH/antal vårddagar. 

Under 2021 har covid-effekten på såväl bemanning, kostnad och produktion varit så kraftig 

att befintliga nyckeltal inte blir relevanta. Givet befintlig redovisning är det inte heller möjligt 

att rensa beräkningar från effekten av covid-19.   



   

 

93 

 

INVESTERINGAR  

Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar 

Budget för samtliga bygginvesteringar vid Sus uppgår 2021 till 55 miljoner kronor. Denna 

summa exkluderar anslag till NSM, Nya Sjukhusområdet i Malmö, för ”Utvecklingsplan 

Malmö”, eftersom detta projekt hanteras av särskild projektorganisation/Regionfastigheter, 

som rapporteras i särskild ordning via projektet. Eftersom många projekt är pågående under 

flera år och även budgeterats över flera år är den totala budgeten drygt 133 miljoner kronor 

för samtliga projekt som är eller har varit pågående under 2021. Total prognos för samtliga 

projekt uppgår till drygt 135 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott mot budget på 

cirka två miljoner kronor. Många ordinarie basprojekt, framförallt som budgeterats 2020, har 

tyvärr behövt pausas under pandemin med förseningar som följd eftersom ombyggnadsprojekt 

för anpassningar till följd av covid-19-behov har varit nödvändiga att prioritera. 

  Större objekt 

(>15 Mkr) 

Mindre objekt  

(<5 Mkr) 

Samtliga objekt 

Totalt 2021 Totalt 2021 Totalt 2021 

Budget 55,6 14,7 77,7 40 133,3 54,7 

Utfall* - - - - - - 

Prognos 54,2 23,9 81,0 43,0 135,2 66,9 

Avvikelse (B-P) 1,4 -9,2 -3,3 -3,0 -1,9 -12,2 

  

Större byggprojekt (över fem miljoner kronor) 

Totalt finns fyra aktiva större byggprojekt 2021 och alla är budgeterade helt eller delvis år 

2021.  

Större byggprojekt (> 5 Mkr) – budgeterade 2021 

• Op-sal för vävnadsdonationer, VO Barnkirurgi och Neo, Lund. Avslutat 

projekt. Budget totalt 15 miljoner kronor, varav tio miljoner kronor 2020 och 

fem miljoner kronor 2021. Byggprojektet är avslutat. Driftsättning skedde kring 

halvårsskiftet 2021 i enlighet med plan. Utfall blev cirka 13 miljoner kronor, det 

vill säga två miljoner kronor under budget. Till projektet finns även budgeterat 

utrustning för 1,4 miljoner kronor år 2021 (R088).  

• CED Central Endoskopi Diskenheter, VO IPV, Lund. Pågående projekt. 

Budget totalt 16,6 miljoner kronor, varav 10,9 miljoner kronor 2020 och 5,7 

miljoner kronor 2021. Ombyggnationer har genomförts i etapper. 

Utrustningsleveranser är pågående. Byggprojekten, samtliga leveranser och 

verksamhetens övertagande av driften förväntas vara klara och i drift under 

andra kvartalet 2022. Till projektet finns budgeterat utrustning för 10,8 miljoner 

kronor år 2021 (R087).  Upphandlingsmässig utmaning då regionen saknar avtal 

om endoskopi. 

• Familje-BB, VO KK, Malmö. Under planering. Budget totalt 24 miljoner 

kronor, varav fyra miljoner kronor 2021, 15 miljoner kronor 2022 och fem 

miljoner kronor 2023. Tidigare planerad driftsättning juli 2022 kommer ej att 
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hålla på grund av försenad upphandling (bygg). Trolig driftsättning november 

2022. Till projektet finns även budgeterat utrustning för 7,5 miljoner kronor år 

2022–2023 (R093).  

Utvecklingsplan Malmö – NSM 

Projektet följs upp i särskild ordning i NSM-projektet. 

Projekt beviljade ur tidigare års lokala byggpotter (före 2021) 

Totalt har 20 projekt för cirka 37 miljoner kronor med finansiering ur tidigare års lokala potter 

(framför allt 2020) varit aktiva under 2021. Tretton av dessa projekt, för cirka 27 miljoner 

kronor, har avslutats under 2021 och resterande kan förhoppningsvis genomföras under 2022.  

Ett par exempel på genomförda projekt under 2021 med finansiering ur 2020 års lokala pott:  

• Kärl avd 10, VO Thorax och Kärl, Malmö. Motivering: Smittskydd. Större 

underhållsprojekt som Sus fått förstärkt lokal pott 2020 med 6,0 miljoner kronor för. 

Driftsättning september 2021.  

• Ombyggnad IVA Lund modul A, VO IPV, IVA, Lund. Budget 4,3 miljoner kronor. 

Motivering: patientsäkerhet, smittspridning och covid-19. Driftsättning juli 2021. 

Ombyggnationen innebär permanent anpassning av IVAs lokaler i modul A till 

kohortvård för att möjliggöra effektiv vård av patienter med isoleringsbehov. 

Projekt beviljade ur 2021 års lokala byggpott 

Total budget i lokal pott 2020 uppgår till 40 miljoner kronor. Under året har 30 projekt 

budgeterats till ett värde om 38,6 miljoner kronor. Av dessa har 14 projekt till ett värde om 

15,4 miljoner kronor kunnat avslutas under året. Pandemin har inneburit försening för de 

flesta projekt men förhoppningsvis kan resterande 16 projekt genomföras under 2022.  

Precis som under 2020 så har många covid-19-relaterade byggprojekt tvingats prioriteras 

under året 2021, men dessa har hanterats i särskild ordning/finansiering och rapporteras ej här.  

I likhet med tidigare år är framförallt överlevnadsprojekt för att verksamheterna ska kunna 

leva upp till krav på patientsäkerhet, myndighetskrav, hygien och arbetsmiljö men även 

projekt som föranletts av nya uppdrag som har prioriterats.  

Några exempel på genomförda/pågående större projekt under 2021 med finansiering ur årets 

lokala pott:  

• MAVA – Övervakning och Övervak och lab på akutmottagningen, VO Akutsjukvård 

och Internmedicin, Lund, 12,2 miljoner kronor i de två delprojekten. Motivering: 

Patientsäkerhet. Ombyggnationerna ger möjlighet åt akutmottagningen att expandera. 

Syftet för de olika MAVA-enheterna (Medicin, Intermediärvård och 

övervakningsplatser) är att samlokalisera alla akuta slutenvårdsplatser för att 

möjliggöra samarbete över enhetsgränserna med tex bemanning. Driftsättning 

delprojekt MAVA 2021 tredje kvartalet. För Övervak på akuten planeras driftsättning 

under första/andra kvartalet 2022.  

• Etapp 2 byggnad 29, Hjärtmottagning, VO Hjärt- och Lungmedicin, Malmö, 3,7 

miljoner kronor. Motivering: Konsekvensprojekt vid covid-19. Driftsättning har 
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tidigare planterats under fjärde kvartalet 2021, men har på grund av pandemin och 

upphandling av byggprojektet. Hjärtmottagningen har tidigare upplåtit sina lokaler till 

annan verksamhet i samband med omflyttningar i covid-19 men nu behövs i de nya 

lokalerna fler mottagningsrum, lab, adm.platser, väntrum, separerade flöden för 

patienter och personal. Byggnadens status är väldigt dålig och därför blir 

anpassningarna kostsamma. 

Extern förhyrning 

För RMC och Logopedin pågår slutleveranser i Västra hamnen. Driftsättning har tidigare 

planterats ske kring oktober/november 2021 men har skjutits upp och beräknas nu ske under 

våren 2022. Till dessa byggprojekt finns beslutade utrustningsmedel om 15 miljoner kronor 

till RMC (R089) och med fyra miljoner kronor till Logopedin (R090).   

Utrustningsinvesteringar 

Budget för samtliga utrustningsinvesteringar vid Sus uppgår 2021 till 305,2 miljoner kronor. 

Denna summa exkluderar projekt NSM, Nya Sjukhusområdet i Malmö, för ”Utvecklingsplan 

Malmö”, som rapporteras i särskild ordning via projektet. Eftersom många objekt är pågående 

under flera år och även budgeterats över flera år är den totala budgeten för samtliga objekt 

som är eller har varit pågående under året 732 miljoner kronor. Total prognos för samtliga 

objekt uppgår till 751 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott mot budget på cirka 19 

miljoner kronor. Både investering och motsvarande nationellt covid-19-bidrag för respiratorer 

om drygt 22 miljoner kronor har exkluderats.  

Budgetsammanställning för samtliga 
utrustningsinvesteringar exkl. NSM 

Större objekt 

(>8 Mkr) 

Mindre objekt  

(<8 Mkr) 

Samtliga objekt 

Totalt 2021 Totalt 2021 Totalt 2021 

Budget 441,9 158,2 289,6 147,0 731,5 305,2 

Utfall* 167 83,8 202,9 175,7 369,9 259,5 

Prognos 458,9 83,8 291,7 175,7 750,6 259,5 

Avvikelse (B-P) -17,0 74,4 -2,1 -28,7 -19,1 -45,7 

Avvikelse (B-U) 274,9 74,4 86,7 -28,7 361,6 45,7 

* Totalt investeringsutfall i Sus 2021 uppgår till 327,5 miljoner kronor. Från denna summa har i 

tabellen (305,2 miljoner kronor) exkluderats 22,4 miljoner kronor för respiratorer som köptes in 

regionalt 2020, men som därefter har fördelats till Sus under innevarande år. Sus har även andra 

investeringsbidrag för forskningsfinansierad utrustning om cirka 2,4 miljoner kronor som också är 

exkluderade i tabellen ovan. 

Större utrustningsprojekt (över åtta miljoner kronor) 

Status för de större utrustningarna framgår av särskild bilaga. Totalt är det 25 större objekt, 

varav 17 är objekt som budgeterats år 2021 (eller senare).  

Större utrustningsprojekt (över fem miljoner kronor) – budgeterade före 2021 (8 st) 

Avslutade objekt (7 st) 

Samtliga objekt utom ett är avslutat. 
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• R070, Ers AL31 till biplan (Nytt lab AL30) 

• R071, Cyklotron för PET/CT, Lund 

• R076, Ers LINAC 09-217 

• R077, Genomlysningslab 8 Lund (Ers) 

• R082, Utbyte MR 3T, Malmö 

• R086, Utbyte 1,5 T MR från 2005, Malmö 

• R091, SPECT/CT 102, Malmö 

Budget 104 miljoner kronor, prognos 107 miljoner kronor, avvikelse -3 miljoner kronor. 

Pågående objekt (1) 

• R085, Syntesutrustning fyra st cyklotronenheten. RD-beslut 2019-10-21. Budget: 

sex miljoner kronor 2020. På grund av covid-19 har upphandlingsprocessen avstannat. 

Verksamheten har bland annat varit tvungen att ställa in studiebesök. Annonsering har 

tidigare planerat ske under hösten 2021. Preliminär driftsättning första/andra kvartalet 

2022.  

Större utrustningsprojekt (över åtta miljoner kronor) – budgeterade 2021 

Avslutade objekt (1) 

• R088, Utrustning vävnadsbank (Op-sal vävn.don). RD-Beslut mars 2020. Avslutat 

objekt. Utrustningsobjekt som är knutet till bygginvestering. Driftsättning september 

2021. Bygginvestering blev två miljoner kronor lägre än budget som var 15 miljoner 

kronor. 

Pågående objekt (16 st), kort status.  

• BUM utrustning barn och ungdomsmedicin, 15 miljoner kronor. Under planering. 

Befarat budgetöverskridande med cirka sju miljoner kronor.  

• PÖV-Patientövervakningsutrustning, 111,9 miljoner kronor. Överklagad upphandling. 

• R087, CED, Central endoskopidiskenhet, 12,6 miljoner kronor. Pågående leveranser. 

Drift andra kvartalet 2022. 

• R089, RMC, 15 miljoner kronor. Pågående slutleveranser. Drift maj 2022. 

• R090, Logopeder, fyra miljoner kronor. Pågående slutleveranser. Drift maj 2022. 

• R092, Utbyte angiolab 14, 13,5 miljoner kronor. Under planering. Drift första 

kvartalet 2023.  

• R093, Familje-BB, 7,5 miljoner kronor. Under planering. Drift november 2022.  

• R094, Utbyte CT11/23, PCCT, 18 miljoner kronor (inkl. 2,5 miljoner kronor i 

investeringsbidrag). I drift tredje/fjärde kvartalet 2021. Befarat budgetöverskridande 

med cirka en miljon kronor. 

• R095, Utbyte CT2, Somatom Drive, tolv miljoner kronor. Beställd. Drift första 

kvartalet 2023.  

• R096, LINAC 09-229, 35 miljoner kronor. Beställd. Drift tredje kvartalet 2022. 

• R097, LINAC 09-224, 35 miljoner kronor. Beställd. Drift fjärde kvartalet 2022. 
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• R098, Utbyte Angiolab 32 Lund, 17 miljoner kronor. Beställd. Fördyring 

lokalanpassningar innebär befarat budgetöverskridande med 2,5 miljoner kronor. Drift 

tredje/fjärde kvartalet 2022.  

• R110, SPECT Siri Lund, 11,5 miljoner kronor. Beställd. Fördyring lokalanpassningar 

innebär befarat budgetöverskridande med 1,2 miljoner kronor. Drift februari 2022. 

• R111, SPECT 101 Malmö, 11,5 miljoner kronor. Beställd. Drift juni 2022. 

• R113, 3e ablationslab - BoF angioutrustning, 6,5 miljoner kronor. Beställd. Drift 

första kvartalet 2023. 

• R114, 3e ablationslab - HoL navigeringsutrustning, 4,5 miljoner kronor. Under 

planering. Drift första kvartalet 2023. 

Lokal pott (under åtta miljoner kronor) 

Objekt beviljade ur tidigare års lokala potter (före 2021) 

Totalt cirka 100 objekt beviljade med budget från framför allt närmast föregående år med en 

total kvarstående budget om drygt 140 miljoner kronor. 72 av objekten har avslutats per den 

31/12 2021. Ytterligare tolv objekt har levererats och kommer att avslutas inom kort. Cirka 

åtta objekt är beställda med vissa delleveranser i några objekt och där kan avslut förväntas 

under kvartal 1 2022. Av återstående objekt är merparten inom områdena ultraljud och 

endoskopi/artroskopi där förseningar uppstått bland annat på grund av avsaknad av regionala 

avtal. Inom ultraljud finns visserligen DIS-avtal, men dessa upphandlingar har i många fall 

dragit ut på tiden tidigare och även med DIS tar de relativt lång tid. Även den utdragna 

pandemisituationen har inneburit stora förseningar i många objekt.   

Objekt beviljade ur 2021 års lokala pott 

RD-beslut 2020-11-30. Totalt 207 objekt beviljade per 31/12 2021 med en total budget 2021 

om cirka 150 miljoner kronor. Av de 207 objekten har cirka 140 objekt avslutats under året 

för cirka 71 miljoner kronor. Ytterligare cirka 15 objekt är levererade och kommer avslutas 

inom kort. 25 objekt är beställda och inväntar leveranser under kommande kvartal. 

Återstående 25 objekt är i tidigare anskaffningsläge men avslut kan förväntas under första 

halvåret 2022 åtminstone. Drygt hälften av dessa återstående objekt är olika sorters ultraljud 

där upphandling via DIS tyvärr dragit ut på tiden. 
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Miljöredovisning  

För att lyckas driva ett proaktivt, framgångsrikt och engagerat miljöarbete är medarbetarnas 

kunskapsnivå och medvetenhet avgörande. Under 2021 har Sus verksamheter fortsatt arbetat 

med miljömålet Miljömedvetna medarbetare och tillhörande åtta strategier. 

Miljömedvetenheten har ökat och miljöhänsyn integrerats alltmer i den vardagliga 

verksamheten. Pandemin har påverkat effekterna av miljömålsarbetet både positivt och 

negativt. Som exempel kan nämnas kraftigt minskade tjänsteresor med flyg, privat bil och tåg 

medan materialförbrukningen av skyddsutrustning och desinfektionsmedel ökat. Däremot 

noteras en kraftig minskning av de utvalda produktgrupper som följts i trender och måltal 

mellan 2019–2021. Ökningen av smittförande avfall som bedömdes bero på pandemin under 

2020 har stannat av under 2021, och minskar något. Nedan följer en redogörelse för 

effekterna av miljömålsarbetet för Sus sjukhus och förvaltningsövergripande avdelningar 

inom Sus.  

1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet  

Det regionala miljömålet inryms i strategierna Så reser vi Hållbart, Så blir vi mer 

energieffektiva och Så väljer vi smartare material.  

Antalet körda mil med privat bil i tjänst minskade med 36 procent jämfört med 2016, vilket 

motsvarar drygt 33 984 mil (måltal 10 procent). Resandet med privat bil i tjänsten har minskat 

under flera år, och flera verksamhetsområden samt förvaltningsövergripande avdelningar 

informerar om att hållbart resande diskuteras löpande. 80 procent av 878 Stockholmsresor 

(enkelresor) har skett med tåg (måltal 50 procent). Elanvändningen ökade med 1 768 MWh 

för sjukhusområdena i Malmö och Lund, vilket motsvarar en ökning på knappt tre procent 

jämfört med 2020. Ökningen kan förklaras utifrån en arealökning i Malmö med 19 000 

kvadratmeter uppvärmd bruksarea under 2021.  

2. Hälsosam miljö 

Miljömålet inryms i de två strategierna Så blir vi kemikaliesmarta och Så förbättrar vi vår 

hantering av läkemedel. 

659 av Sus produkter finns med på regionen utbyteslista, varav 85 innehåller ämnen som är 

cancerogena, mutagena och/eller reproduktionstoxiska. 

Tio nya substitutionsutredningar för produkter som innehåller CMR-ämnen har redovisats 

under 2021. Verksamheterna har genom substitutionsutredningar ökat sin kunskap om 

kemiska produkters risker.  

Under 2021 minskar mängden destruerade läkemedel med två procent, från 4 496 kg till 4 392 

kg, jämfört med 2020.  

En åtgärd för att minska läkemedelssvinn har bland annat varit att införa patientindividuella 

doser (så kallade PiD) i singeldos. I samband med framtagandet av nytt arbetssätt för 

miljömål och ny miljöutbildning har utökad dialog skett med Enhet läkemedel i syfte att 

koppla samman olika förbättringsåtgärder för beställningsrutiner med minskat svinn.  
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3. Hållbar resursanvändning 

Miljömålet inryms i strategierna Så väljer vi smartare material, Så förebygger vi avfall och Så 

sorterar vi smittförande avfall bättre.  

Inköp av britspapper minskade med drygt 55 000 rullar (45 procent) jämfört med 2018. 

Genom bland annat ökad kunskap om att britspappret inte utgör en barriär för smitta, har 

verksamheterna minskat inköpen. Verksamheter med ett verkligt behov av papper med 

uppsugningsförmåga väljer smartare lösningar med underlägg i fast storlek.  

Utvalda engångsmaterial – bestick, tallrikar, glas och bägare – minskar markant sedan 2018. 

Inköp av dessa minskade med drygt 3,2 miljoner artiklar (58 procent) jämfört med 2018 

(måltal 50 procent). Det innebär att måltalet om en minskning på 50 procent nås, vilket är 

imponerande. 

Trenden för inköp av Longopac-lösningen är uppåtgående och ökar med 24 procent sedan 

2018. Samtidigt minskar mängden smittförande avfall med nästan 22 ton (fyra procent), från 

519,2 ton 2020 till 497,6 ton 2021. 

Tack vare målmedvetna och riktade insatser som genomförts av miljömedvetna medarbetare 

och verksamheter minskar den onödiga användningen av material, vilket i sin tur minskar 

avfallsmängderna från sjukvården.  

4. Stark miljöprofil  

Miljömålet inryms i strategin Så får vi kunskap i miljöfrågor.  

Totalt 45 procent av medarbetarna har gått den digitala miljöutbildningen Hållbara Val (båda 

versionerna) sedan 2015 vilket innebär att måltalet om 40 procent uppnås. 104 chefer har gått 

den digitala miljöutbildningen. 202 miljöombud och KLARA-registrerare deltog vid de totalt 

40 Öppna forum Miljöfunktionen genomfört under 2021. 67 KLARA-registrerare har gått den 

digitala utbildningen via utbildningsportalen och 53 har deltagit vid lärarledda utbildningar. 

Utvecklingsarbete 

Utifrån uppföljningen av miljömålen har följande områden identifierats som viktiga att arbeta 

vidare med: 

• Fortsatt minska resursförbrukningen av onödigt engångsmaterial.  

• Förbättra källsortering och förbättra utsortering av smittförande avfall.  

• Kommunicera och sprida kunskap för att minska miljö- och klimatpåverkan, bland 

annat via ny digital miljöutbildning. 
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Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet 

KRISBEREDSKAP 

I likhet med 2020 har även 2021 dominerats av arbete kring den corona-pandemi som drabbat 

världen. Sus krisledning kunde avbryta sitt arbete efter sommaren 2021, men fick åter starta 

arbetet 2021-11-30, i samband fjärde vågen av covid-19.  

Identifiering samhällsviktig verksamhet, kritiska aktiviteter, risker och hot samt 

kritiska beroenden 

Sammanfattningsvis har krisberedskapen på Sus visat sig vara fullgod för att hantera 

pågående pandemi. Befintligt sjukvårdsuppdrag har påverkats och tack vare hög medvetenhet 

och kunskap inom krisledning har förvaltningsledningen kunnat leda verksamheten. 

Majoriteten av den utveckling som pågår baseras på de utmaningar som pandemin innebär. 

Omedelbart tillämpades den stabsmetodik som ledningen årligen tränas i. De tre principerna 

likhet, ansvar och närhet utgjorde grunden för de beslut som fattades. En eskaleringsplan har 

tagits fram baserat på regionala förutsättningar vilket möjliggjorde planering av de 

resursbehov som skulle kunna uppstå. 

Arbetet med att minska smittspridning och undvika undanträngningseffekter har bland annat 

lett till kreativa lösningar för provtagning och mottagning utomhus. Ambulanshallar 

anpassades för att vårda patienter och ambulanser fick alternativa platser att lämna patienter. 

Akutsjukvård inom både vuxen och barn ställde om sina verksamheter tillsammans med 

infektionsverksamheterna för att bland annat möta riskerna med smittspridning. I syfte att 

möta människor och ge rätt information vid besök på våra områden etablerades så kallade 

entrévärdar, som samordnades med ordinarie bevakningspersonal. 

Flera enheter inom administrationen samarbetade initialt för att nå ut med information om till 

exempel handhygien och hur skyddsutrustning skulle användas. Budskapen spreds genom 

bland annat filmer som publicerades på tillgängliga webbsidor. 

PKL (Psykologisk krisledning) har återaktiverats i syfte att stötta personal och närstående 

under pandemin, i form av reflektionsgrupper för personal på Sus Malmö och Lund samt 

telefonlinje för närstående till inneliggande patienter i Malmö och Lund. Likaså har 

Närståendetelefonen använts som en möjlighet för närstående till covid-patienter att ringa in 

för stöd och rådgivning samt att ge stöd för närstående till samtliga inneliggande patienter på 

Sus. Närståendetelefonen har bestått av en linje med två telefoner som bemannats internt av 

kuratorer på Sus Malmö och Lund. Kuratorerna har även kunnat förmedla information till 

personalen på IVA som har varit viktig för patienten. 

Det kraftigt ökade behovet av skyddsutrustning och hygienartiklar visade sig initialt inte 

kunna mötas genom ordinarie leverantör eller deras underleverantörer. Det rådde brist på 

material och prioriteringar på daglig bas blev nödvändig. Det fortsatta arbetet med att 

säkerställa att nödvändigt material finns att tillgå på sjukhuset behöver framgent kopplas till 

det regionala arbetet med bland annat regionalt beredskapslager. Tills annan lösning finns har 

Sus kvar lösningen med beredskapslager både i Malmö och i Lund. 
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I stort har materialförsörjningen fungerat bra under sista delen av 2021 och en mindre volym 

har behövt försörjas från Materialförsörjning Sus fram till eskaleringen innan jul. När 

vårdbehovet eskalerade behövdes snabba omställningar genomföras där Sus materialfunktion 

varit en viktig del för att möjliggöra detta. En annan viktig funktion har varit att snabbt kunna 

leverera både provtagnings- och skyddsmaterial vid identifierad smittspridning. Likaså har 

materialförsörjningen snabbt kunnat leverera material till uppstart vid vaccinering av dos 3 

mot covid-19 och akuta behov av material till vaccinationsmottagningarna. 

Beträffande tillgången på läkemedel under pandemin har Sus chefapotekare haft tät dialog 

och samarbete med den regionala läkemedelsenheten för genomförande av förebyggande 

åtgärder för hantering av restsituationer. Exempel på detta är utökade lagernivåer i befintliga 

läkemedelsförråd inom sjukhusområdet. Sus chefapotekare har även haft en aktiv del i 

hanteringen av kritiska restsituationer genom dialog med berörda verksamheter. 

Som förberedelse för om Region Skånes läkemedelsleverantör hamnar i ett läge med hög 

sjukdomsfrånvaro har Sus farmaceuter introducerats i tjänsten läkemedelsservice för att vid 

behov stötta upp. Som en extra åtgärd har läkemedel med utgången hållbarhet lagerförts av 

farmaceuter från enheten i separata läkemedelsförråd i Malmö och Lund istället för att skickas 

till förbränning. 

Sus uppfattning är att det på flera punkter finns möjlighet att öka stöd och samverkan 

regionalt. Några brister som uppmärksammats kopplat till Region Skånes beredskap för att 

hantera corona-pandemin är att det i befintlig plan tidigare saknats bland annat regionalt 

beredskapslager för skyddsutrustning och andra kritiska produkter, regionalt beredskapslager 

för läkemedel, regional plan för att hindra smittspridning samt regional plan för krishantering 

(PKL). Därutöver hade det med fördel kunnat finnas tydliggjorda uppdrag till Region Skånes 

stödförvaltningar om vad deras uppgift är vid en pandemi samt hur samverkan med nationella 

resurser skall gå till. Det saknas vidare pandemiplan för andra sjukdomar än pandemisk 

influensa. 

Arbete med kontinuitetsplan 

Enhet säkerhet och katastrofmedicin har ett team bestående av bland annat sjuksköterskor, 

läkare, kuratorer och krisberedskapsexperter som sedan tidigare har uppdraget att arbeta fram 

planer vid olika händelser. Så sent som i början av 2021 uppdaterades pandemiplanen med 

viktiga nya erfarenheter och ytterligare en uppdatering kommer att genomföras i närtid. 

Den eskaleringsplan som togs fram kommer ligga till grund för en handlingsplan vid liknande 

behov. I slutet av 2021 uppdaterades Sus kris- och beredskapsplan. 

På Sus finns flera kontinuitetsplaner som på olika vis bidragit till att verksamheten kunnat 

fortsätta. Framför allt IT, el och gas har varit användbara ute i verksamheten. 

Utbildning och övning för personal som berörs av arbetet med samhällskritisk 

verksamhet och krisberedskap 

Sus genomför enligt rutin årliga utbildningar/övningar av förvaltningsledningen i att leda en 

kris med hjälp av förutbestämd stabsmetodik. Sus har inte medverkat vid någon regional 

övning med scenariot pandemi i närtid. 
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Medarbetare på Sus erhåller speciell kompetens i krisberedskap och katastrofmedicin genom 

utbildningsportalen och digitala utbildningar. Under året har närmare 400 kurser genomförts 

på Sus egen utbildning i kris- och beredskap. Strax över 50 har genomfört utbildning i CBRN 

för akutmottagningar. Inom akutsjukvården har enhet säkerhet och katastrofmedicin anordnat 

utbildningar för läkare och sjuksköterskor som skall ha ett driftsansvar.  

I november 2021 höll två av Sus medarbetare en utbildningsdag för ca 250 medarbetare, alla 

kategorier. Syftet med denna var att ge alla medarbetare grundkunskaper samt ökad 

medvetenhet och förståelse för vikten av god handlingsberedskap vid en allvarlig händelse 

med masskadesituation. På förmiddagen hölls tre föreläsningar på temat mental och praktisk 

förberedelse genom övningar, krishantering och samverkan. Detta övades sedan teoretiskt i 

grupper under eftermiddagen med mycket gott resultat. 

På uppdrag av Lunds universitet har 13 läkarstudenter genomgått utbildning i krisberedskap 

(valfri femveckorskurs på läkarprogrammets avslutande termin). Enhet säkerhet och 

katastrofmedicin har varit kursansvarig och bidragit med flera kompetenser. Responsen från 

studenterna visar att det finns ett stort intresse för frågorna. Ytterligare en kurs kommer att 

genomföras under maj 2022 och eventuellt även i december 2022. 

Sus kunde i slutet av 2021 genomföra en inspirationsdag där cirka 150 av förvaltningens 

medarbetare deltog. Speciellt inbjuden var en av insatsledarna från terrorhändelsen i 

Oslo/Utöya samt Malmö Stads krisledningsexpert. 

 

INFORMATIONSSÄKERHET 

Förvaltningen grundar sitt systematiska informationssäkerhets- och dataskyddsarbete utifrån 

Region Skånes riktlinjer och ledningssystemet för informationssäkerhet.  

Sus har arbetat löpande med informationsinsatser för kontaktpersoner inom informations-

säkerhet/dataskydd och riktat specifika utbildningsinsatser till verksamheter som har haft ett 

uttalat informations- och kunskapsbehov. Vidare har aktiva informationsinsatser om 

framtagna e-utbildningar inom säker informationshantering och skyddade personuppgifter 

genomförts. För att säkerställa det systematiska arbetet har ett behov av strategiska 

informationssäkerhetsutbildningar identifierats och en utbildningsplan för kommande 

verksamhetsår kommer tas fram. 

Behoven inom digitalisering och övrig verksamhetsutveckling bedöms ha blivit mer uttalade 

och kraven på säkrare och mer tillgängliga IT-tjänster har ökat. För att upprätthålla och 

säkerställa informations- och patientsäkerheten är det en förutsättning att informations-

säkerhet/dataskydd integreras i förvaltningens befintliga digitaliseringsprocesser. 

Informationssäkerhets- och dataskyddsfunktionen har tillsammans med övriga ansvariga för 

verksamhetsutveckling i förvaltningen påbörjat ett arbete under året med målsättningen för en 

säkrare digitalisering. Detta arbete kommer fortsätta kommande verksamhetsår.  

Med hänsyn till förvaltningens storlek och mängden information som hanteras har även 

förslag på en årlig arbetsplan för informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet tagits fram. 

Planen innehåller prioriterade och förvaltningsspecifika aktiviteter som dels har samband med 

de långsiktiga och kortsiktiga målen avseende regionens samlade informationssäkerhets-



   

 

103 

 

arbete. Syftet är att säkerställa en gemensam målbild och styrning av prioriterade aktiviteter 

gällande informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor.  

Den sammantagna bedömningen är att utbildningar, informationsinsatser och granskningar 

som genomförts har bidragit till en kontinuerlig förbättring av informationssäkerheten i 

förvaltningen och en ökad medvetenhet hos medarbetarna.  
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Intern kontroll  

En bra intern kontroll bidrar till att bygga och stödja trygghet och tillit, förtroende, förbättring, 

utveckling samt ordning och reda. Med intern kontroll avses de strukturer, system och 

processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 

enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. 

UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING INTERN KONTROLL 2021 

Intern kontroll är en del av styrningen och ett redskap för ständiga förbättringar. 

Uppföljningen är också en viktig del i arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och 

brister som kan utgöra hinder för att Region Skåne ska kunna nå sina mål på ett säkert och 

effektivt sätt. 

Sjukhusstyrelse Sus arbetar enligt reglementet för intern kontroll och de regionala 

anvisningarna. Riskanalyser har genomförts i form av workshopar med styrelsen, och utgår 

även från tidigare års interna kontrollplan och diskussioner i ledningsgruppen på sjukhuset. 

En översyn av processen för framtagande av plan för intern kontroll har inletts under hösten 

2021, som en del i pågående utvecklingsarbete inom området planering och uppföljning. Det 

arbetet kommer att fortgå under 2022. 

Uppföljningen av Sus interna kontrollarbete 2021 visar att arbetet i stort med de olika målen 

och identifierade riskerna fortlöper väl. För samtliga mål, både de med hög måluppfyllelse 

samt de som inte till fullo uppnås, har förbättringsåtgärder tagits fram som kommer att 

genomföras under den närmaste framtiden. Detta i syfte att arbeta med ständiga förbättringar.  

Vid utvärdering av Sus interna kontrollarbete, i enlighet med den vedertagna COSO-

modellen, kan följande särskilt framhållas:  

• Kontrollmiljö: Sjukhusstyrelse Sus arbetar enligt reglementet för intern kontroll och 

de regionala anvisningarna. Styrelsen har under 2021 inte antagit egna anvisningar och 

rutiner utöver de regiongemensamma, men plan finns på att ta fram sådana framöver i 

samband med översyn av styrelsens arbete med processen för intern kontroll. Arbetet 

med intern kontroll har diskuterats och utvärderats på styrelsemöte i mars i samband 

med antagande av intern kontrollplan, i samband med uppföljning inom ramen för 

delårsberättelsen per augusti och nu i samband med verksamhetsberättelse för helåret 

2021. Workshopar har genomförts med förvaltningsledningen och med styrelsen under 

hösten, i samband med att ny intern kontrollplan och verksamhetsplan med 

internbudget för 2022 framarbetades. På tjänstepersonnivå pågår arbetet med 

riskanalyser på alla nivåer i organisationen.  

 

• Riskbedömning: Som nämnts ovan under kontrollmiljö har workshopar med 

förvaltningsledningen och styrelsen genomförts i samband med framtagande av intern 

kontrollplan för 2022. Under workshoparna var fokus på att identifiera utmaningar och 

risker. Resultatet används som bidrag till riskanalysen. Dessutom utgår riskanalysen 

ifrån tidigare års interna kontrollplan och diskussioner i ledningsgruppen på sjukhuset. 

Motsvarande workshopar genomfördes under hösten 2020 och bidrog till utformandet 

av den interna kontrollplan som nu följs upp.  
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• Kontrollaktiviteter: De risker och utmaningar med högst riskvärden och där 

uppfyllelse av styrelsens mål kan äventyras prioriteras i den interna kontrollplanen och 

formuleras som kontrollaktiviteter/kontrollområden. Uppföljning av intern kontroll 

sker i samband med verksamhetsberättelse per delår och helår. Uppföljning av somliga 

kontrollområden sker mer frekvent. Måluppfyllelse redovisas för styrelsen enligt 

regionala anvisningar för uppföljning 2021. Som en följd av bristande måluppfyllelse 

fattar nämnden, som en del i den interna kontrollen, beslut i syfte att förbättra 

måluppfyllelsen.  

 

Vid uppföljningen av styrelsens interna kontrollplan för 2021 konstateras att för 

majoriteten av de regionövergripande kontrollområdena var utfallet bättre jämfört med 

riskbedömningen i kontrollplanen, vilket är väldigt positivt. Av totalt 20 

verksamhetsmässiga delkontrollområden och sju rutinorienterade administrativa 

delkontrollområden var totalt sju utan avvikelse eller med obetydlig avvikelse och 19 

hade avvikelser i varierande grad. För samtliga delkontrollområden har 

förbättringsåtgärder tagits fram som ska genomföras under 2022. 

 

Under året har Sus arbetat med att utveckla den interna kontrollprocessen att bättre 

komplettera, snarare än imitera, målstyrningen. Det innebär att områden i form av 

kontrollaktiviteter, i mest möjliga mån, inte ska följas upp dubbelt. I kontrollplan för 

2022 ligger riskerna kvar, men uppföljningen hänvisar i vissa fall till andra processer 

där riskerna hanteras samt åtgärder genomförs och följs upp strukturerat. Syftet är att 

spetsa riskbeskrivning och åtgärder för att på så sätt skapa större förflyttning och mer 

konkreta förbättringsåtgärder kopplat till kontrollaktiviteterna. 

 

• Information och kommunikation: Information om beslutad verksamhetsplan, budget 

och intern kontrollplan sker i linjeorganisationen, samt med fackliga representanter via 

samverkans-/MBL-dialoger. Informationsinsatser kring intern kontroll planeras även 

till Sus nätverk med verksamhetsutvecklare under 2022 samt i anknytning till den 

översyn av Sus process för intern kontroll som inletts.  

 

• Uppföljning och utvärdering: I samband med helårsuppföljningen har Sus inte 

identifierat några akuta direktåtgärder som särskilt måste omhändertas, utan arbetet 

med de risker som har högst riskvärden fortgår medvetet och oavbrutet. I den händelse 

att måluppfyllelse brister fattar styrelsen, som en del i den interna kontrollen, beslut i 

syfte att förbättra måluppfyllelsen.  

 

Genomförd uppföljning av fastställd plan för intern kontroll inklusive rapportering till 

regionstyrelsen (uppsikt) finns i bilaga 2. 


