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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 m.fl.

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/


Förord - ordförande 

Även 2021 utvecklades till att bli ett väldigt speciellt år, i hög grad påverkat av Coronapandemin. 
Antalet smittade ökade återigen under senvåren 2021 och i slutet av året.  Åter igen behövde 
personal från lasarettet i Trelleborg lånas ut till SUS för att stödja verksamheten där.
Det är en självklarhet med samarbete mellan sjukhusen, för att kunna utföra vård där den behövs 
som mest, men det försvårar den egna verksamheten på lasarettet i Trelleborg. 

Personalen har slitit hårt och den höga sjukfrånvaron på grund av Covid-19, har medfört en 
ännu hårdare belastning på personalen. Lasarettet i Trelleborg fick i november 2020 ett utökat 
uppdrag, bestående av en ökning av antalet operationer, med totalt 1 300 st. Investering i 
operationssalar slutfördes under våren, och tanken var att det skulle innebära att man klarar ett 
utökat operationsuppdrag. Lagom till att dessa salar blev färdiga, ökade smittspridningen Covid-19 
och personal fick åter lånas ut. Det utökade operationsuppdraget har inte kunnat uppfyllas under 
2021.

Lasarettet i Trelleborg har haft ett vaccinationsuppdrag under året, för personal, kommunanställd 
vårdpersonal och under de senaste månaderna, vaccination av allmänheten på helgerna. Antalet 
utförda vaccinationer är mycket högt. Man har även utfört ett stort antal antigentester under året.

Sommarmånaderna präglades ett ovanligt stort ökat söktryck på akuten. Många var i ett sämre skick 
när de anlände till akuten och krävde mer vård. Samtidigt var det hög sjukfrånvaro (inklusive vård av 
sjuka barn) och semestertider, detta medförde att situationen blev extremt ansträngd under några 
veckor. Samtidigt hade andra sjukhus inom förvaltningen också stor ökning av antalet sökande till 
sina akuter och därmed också platsbrist.

Utveckling av digitala tjänster har fortsatt i god takt och behöver göra så, även framöver. Ett projekt 
som är värt att nämnas är det samarbete mellan Lasarettet i Trelleborg och Vårdcentralen 
Fagerängen i Trelleborgs kommun. Möjlighet till en digital kontakt mellan läkare och patient på 
vårdcentralen med en akutläkare har medfört, att efter konsultation har man i ett stort antal fall, 
gjort bedömningen att man kunnat avstå från att åka till akuten. Patienten har då inte behövt vänta 
under lång tid på akuten och akuten har kunnat ta hand om andra patienter snabbare än eljest. Min 
stora förhoppning är att detta projekt ska kunna införas på fler vårdcentraler, tex i Vellinge och 
Svedala kommuner.

Med ett flexibelt arbetssätt och med stort engagemang från personalens sida, har man ändå lyckats 
leverera en god verksamhet under 2021, tyvärr till priset av en slutkörd personal. Det är ingen tröst 
att det ser likadant ut på i princip alla sjukhus i hela landet och även utomlands. Låt oss verkligen 
hoppas 2021 blev det sista året med en pandemi!

Jag vill framföra ett mycket stort tack till all personal som gjort ett fantastiskt arbete, och till 
ledamöterna i Sjukhusstyrelse Trelleborg för ett gott samarbete under 2021. 

Gunilla Nordgren, 
Ordförande Sjukhusstyrelse Trelleborg  



Förord - sjukhuschef

Liksom 2020 så präglades även det gångna 2021 till övervägande del av Coronapandemin som 
påverkat hela region Skånes hälso- och sjukvård på mycket omfattande sätt. Lasarettet Trelleborg 
fortsatte även 2021 att vara ett så kallat Covidfritt sjukhus innebärande att vårt fokus har legat på 
omfattande provtagnings och vaccinationsprogram, tillfälligt stopp eller minskning av den egna 
planerade vården för att t ex kunna låna ut personal till Covidintensivvård på sus men även att 
erbjuda avlastningsplatser för sus som ansvarade för den akuta Covidvården.

Utifrån region Skånes övergripande mål att kunna erbjuda bättre liv och hälsa för fler så har 
sjukvården kunnat göra det genom omfattande samordnade insatser för att minska smittspridning, 
sjukdom och död i covid-19 men det har skett till priset av minskad tillgänglighet för den normala 
icke akuta planerade vården, så som till exempel operationer och mottagningsverksamhet.  Genom 
gemensam planering och fördelning av uppgifter, mellan sjukhusen utifrån deras förutsättningar och 
uppdrag, inom hela Region Skåne och vidare inom Sus förvaltning har sjukhusen samarbetat för 
optimalt utnyttjande av befintliga resurser utifrån rådande läge

Under de två Coronaåren har även sökmönstren och belastningen i den akuta sjukvården förändrats. 
Undanträngningseffekter med konsekvenser av uppskjuten vård eller utebliven kontakt i rätt tid med 
sjukvården märks. Den demografiska utvecklingen har under samma tid också inneburit att fler äldre 
invånare med flera kroniska sjukdomar nu behöver sjukvård. Detta har märkts tydligt på belastningen 
på vår akutmottagning och våra medicinavdelningar vilka fått svårare att klara uppdraget med 
befintligt antal vårdplatser där beläggningsgraden långa perioder överstigit 100 %. 
Akutverksamheten har genom sina omfattande satsningar på utbildningar och andra 
kvalitetshöjande åtgärder delvis men inte helt kunnat svara detta. 

Samtidigt som pandemin och den tuffa situationen bidragit och i viss del varit drivande för 
nytänkande, ökad användning av digital teknik med mera så har även andra positiva förändringar 
skett på lasarettet Trelleborg. Förbättringsarbeten på vårdenheter, vårdkedjor på mottagningar, 
operationsflöden, mer dagvårdslösningar, digitala lösningar och utbildningar har skett under året. 
Även den lokala infrastrukturen på sjukhuset har förbättrats inom operationsverksamhet men även 
avseende lokalisering av vårdenheter för effektivare flöden, förbättrad övervakning och 
modernisering av utrustning. Möjligheten att lyfta fram sjukvårdsfrågan i det lokala perspektivet 
genom dialog med kommun och näringsliv har kommit igång efter lång tids begräsningar i att träffas 
på grund av pandemirestriktioner. 

Situationen i sin helhet med effekterna av pandemin och den samtidiga demografisk utvecklingen har 
gjort att pressen i sjukvården märks mer nu är tidigare. Utvecklingen av den nära vården och 
framtidens hälsosystem är viktiga komplement men kan inte ensamt ersätta de förbättringar vi 
behöver göra inne på sjukhuset för att kunna möta morgondagen. Kompetensförsörjningen är 
tveklöst vår största och viktigaste utmaning för framtiden. I den utmaningen ligger också att skapa en 
hållbar sjukvård vad gäller dimensionering av vårdplatser och andra förutsättningar för att klara 
uppdraget på ett sätt som erbjuder en arbetsmiljö dit medarbetare vill söka sig men också vill stanna 
kvar i. 

Marco Brizzi,
Sjukhuschef



Inledning
Lasarettet Trelleborg bedriver akut och planerad hälso- och sjukvård samt utbildningsverksamhet 
tillsammans med de skånska lärosätena. Verksamheten bedrivs till största delen inom ramen för två 
verksamhetsområden (VO), Akut och Medicin och Planerade Operationer. Därutöver bedriver ett 
antal externa aktörer verksamhet inom sjukhusområdet (se nedan).

Inom VO Akut och Medicin bedrivs akut- och slutenvård samt öppenvårdsmottagningar inom urologi, 
allmän internmedicin, kardiologi, endoskopi, neurologi, endokrinologi inklusive diabetes, 
lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi med endoskopi samt en omfattande 
rehabiliteringsverksamhet. Vid akutmottagningen som är öppen kl. 8-20 alla dagar finns tillhörande 
bedömningsplatser (Clinical Decision Unit (CDU)-platser). Akutmottagningen har under senare år 
ändrat sin inriktning och tar nu emot fler larm-, kirurgi- och ortopedpatienter än tidigare. 

Slutenvård bedrivs på lasarettets tre medicinska vårdavdelningar med specialiserad vård inom allmän 
internmedicin, hjärtsjukvård och neurologi med strokeenhet. På dessa bedrivs också vård i livets 
slutskede. Här finns även Framtidens Vårdavdelning som är profilerad på utveckling av nya 
vårdkoncept. Vid VO Planerade Operationer bedrivs i samarbete med SUS ett ortopediskt centrum 
med tillhörande vårdavdelning. Lasarettet Trelleborg utför tillsammans med Hässleholms sjukhus i 
särklass flest ledprotesoperationer i landet. Här bedrivs också öron-näsa-hals-operationer, 
framförallt av halsmandlar och näspolyper, företrädesvis hos barn för hela sydvästra Skåne. 

Till operationsverksamheten hör en uppvakningsavdelning med kapacitet dygnet runt större delen av 
veckan. Verksamhetsområdet bedriver också mottagningar inom flera specialiteter, bland annat 
ortopedi, gynekologi, öron-näsa-hals inklusive logopedi, kirurgi samt ögon. Externa aktörer på 
sjukhusområdet som inte ingår i sjukhusstyrelsen för Trelleborgs ansvar är bland annat 
tandoperationer, barn-och ungdomsmottagning, bild och funktion (röntgen), Avancerad sjukvård i 
hemmet (ASIH) inklusive palliativ vård, Klinisk Kemi, Trelleborgsdialysen, medicinteknisk ingenjör, 
Regionservice, Caverion, korttidsboende (Trelleborgs kommun), vuxenpsykiatrimottagning dagvård, 
ambulans med flera. På sjukhusområdet finns nu även Hälsans Hus för äldreomsorg i Trelleborgs 
Kommuns regi.

Året som gått – viktiga händelser
Viktiga händelser kopplat till Covid-19
Sedan smittan av viruset SARS-Cov-2 bekräftades i slutet av 2019 i Wuhan, Kina och spreds globalt 
som sjukdomen covid-19 och klassades som en pandemi, har den kommit att sätta sin prägel på 
sjukvården världen över, så också vid Lasarettet Trelleborg. 

Den lokala krisledningsgruppen var aktiv från pandemins början i mars 2020 till och med september 
2021 då den avvecklades parallellt med SUS krisledningsgrupp då smittläget förbättrades. Gruppen 
återaktiverades igen i början på december 2021 när smittspridningen åter ökade. Mötesfrekvensen 
har under perioden varierat efter behov och efter möten i SUS krisledningsgrupp, men under större 
delen av perioden har möten genomförts minst en gång per vecka.

Samhällsspridningen har varit omfattande med toppar i juni 2020, december 2020 och april 2021 
samt en omfattande smittspridning under slutet av 2021 som en följd av den nya virusvarianten 
Omikron. I slutet av 2020 nåddes toppen på den andra vågen och smittspridningen minskade sedan 
fram till mitten på februari 2021 då den åter ökade fram till mitten av april, bland annat som en följd 
av spridningen av den s.k. alfavarianten. Alfavarianten följdes av deltavarianten som tog över under 
början av sommaren 2021. Under december 2021 ökade i sin tur spridningen av den s.k. 
omikronvarianten, vilken är mer smittsam och mer resistent mot vaccinering vilket ledde till en 



kraftig ökning av smittan i slutet på året. Till skillnad från tidigare har ökad smittspridning under året 
inte följts av ökat antal dödsfall eller nämnvärt ökat vårdbehov. Detta är till stor del beroende på den 
i januari 2021 inledda vaccineringen. Trots detta har trycket på sjukvården tidvis varit mycket stort 
och vid årets slut ses åter en ökad belastning.
 
Som en följd av pandemin har alla verksamheter fått se över sina arbetssätt för att minimera 
riskerna för spridning bland medarbetare. Förutsättningarna för detta har givetvis sett helt olika ut 
beroende på verksamhet, men bland annat har målsättningen varit att så långt det är möjligt att hålla 
möten digitalt via Teams. 

Det generella besöksförbudet upphävdes den 7 juni 2021 och därefter fick varje verksamhet bedöma 
i vilken omfattning besök kunde tillåtas. Under sommaren och hösten 2021 har SUS beslut följts, 
vilket innebär fortsatt restriktivitet men inget totalt besöksförbud. Det har också fokuserats på att i 
alla situationer hålla avstånd i samband med nödvändiga fysiska möten och i gemensamma 
personalutrymmen som lunchrum och omklädningsrum. 

I samband med den ökande smittspridningen under oktober 2020 beslutades det att Lasarettet 
Trelleborg i likhet med andra mindre sjukhus med stora elektiva uppdrag, så långt möjligt skulle vara 
covid-fria och patienter med konstaterad covid-19 skulle flyttas till covid-avdelningar på SUS Malmö. 
Enstaka covid-19-patienter har dock fortsatt vårdats på Lasarettet Trelleborg när en förflyttning ej 
varit etiskt eller medicinskt försvarbar. Under 2021 har totalt 58 covid-19-smittade patienter i behov 
av slutenvård diagnosticerade vid Lasarettet Trelleborg och överflyttats till SUS Malmö. Under 
sommaren och tidig höst minskade antalet smittade för att åter öka från och med december.

Lasarettet Trelleborg ålagdes att sätta upp s.k. avlastningsplatser för medicinpatienter från övriga 
delar av SUS och den 13 november 2020 öppnades fyra extra vårdplatser för medicinpatienter i 
dåvarande avdelning 21:s tidigare lokaler. Lasarettet öppnade också 6-8 avlastningsplatser för 
patienter från SUS på verksamhetsområde Akut och Medicin och tog också emot akuta 
ortopedpatienter på avdelning 21 för att avlasta SUS Malmö och Lund, som omvandlat flera 
ortopedavdelningar till covidavdelningar. Omflyttning av personal från Framtidens Vårdavdelning 
(FVA), medicinmottagningen samt användande av övertid möjliggjorde denna åtgärd. Åtgärden 
medförde dock stora bemanningsproblem på de enheter varifrån personal flyttats och 
avlastningsplatserna för medicinpatienter avskaffades i början av februari 2021.
 
Målsättningen har hela tiden varit att Lasarettet Trelleborg så långt det är möjligt ska bibehålla den 
elektiva operationsverksamheten i enlighet med gällande eskaleringsplaner. Den snabba ökningen av 
antalet covid-19-fall i slutet av 2020 och det mycket ansträngda vårdplatsläget som följde medförde 
dock att personal från VO Planerade Operationer under slutet av 2020 och början av 2021 bytte 
arbetsplats till de intensivvårdsplatser som öppnades på SUS Malmö. Under våren och sommaren 
2021 utfördes i stor utsträckning endast akuta och medicinskt högprioriterade operationer.  Under 
hösten har dock operationer av patienter från väntelistan kunnat genomföras. Akuta ortoped- och 
ÖNH-operationer har också i den mån det varit möjligt flyttats från SUS Malmö/Lund till Lasarettet 
Trelleborg för att avlasta. Omflyttningen av personal under pandemin har som nämnts ovan medfört 
stora undanträngningseffekter i elektiv och mottagningsverksamhet. Att kunna åtgärda dessa, 
inkluderande bedömning av vilka patienter som ska prioriteras, innebär en mycket stor utmaning för 
Lasarettet Trelleborg. 

Under hösten 2020 startades en omfattande smittspårning efter att ett antal patienter och 
medarbetare konstaterats covid-19 positiva på vårdavdelningarna. Smittspårningen har därefter 
fungerat väl men har varit mycket resurskrävande då ett antal utbrott inträffat på olika enheter.  
Smittspårning sker fortfarande vid behov och då samråd och med stöd från hygiensjuksköterska.



Under slutet av 2021 spreds en ny variant av SARS-Cov-2, benämnd Omikron, hastigt över världen. 
Varianten noterades först i södra Afrika under början av november och spred sig därefter snabbt. 
Våra grannländer Norge och Danmark drabbades något tidigare av varianten men runt jul ökade 
smittan explosionsartat också i Sverige och Skåne. Varianten visade sig betydligt mer smittsamt samt 
mer resistent mot vaccinering varför smittspridningen blev omfattande. Dessbättre visade set sig att 
varianten orsakade lindrigare sjukdom, i synnerhet hos vaccinerade varför trycket på sjukvården inte 
ökat i samma omfattning som den ökade smittspridningen.  Den ökade smittan har dock medfört 
stora problem för Lasarettet Trelleborg inte mins till en följd av ökad sjukfrånvaro.  

Personalprovtagning
Personalprovtagningen flyttade till mer ändamålsenliga lokaler på sjukhusområdet samtidigt som 
provtagningskapaciteten efterhand utökades från 132 till 240 tester per vecka. Under året har mer 
än 4000 tester genomförts. Personalprovtagning pågår fortfarande och justeringar i dess omfattning 
sker efter behov. 

I början av december 2020 infördes provtagning med snabbtester s.k. antigentester. Denna metod 
har fortsatt använts under 2021 och har möjliggjort ett ökat flöde på akutmottagningen då det 
snabbare kan konstateras vilka patienter som var covid-19-smittade och därmed kunde flyttas till SUS 
Malmö. Antigentesterna används även för screening vid in-och utskrivning av övriga patienter, samt 
under vissa förutsättningar för personalprovtagning. 
Antigentesterna är dock inte lika känsliga som PCR-testerna och måste vid ett negativt resultat under 
vissa omständigheter kompletteras med ett sådant. 

Under slutet av året infördes testning med s.k. vitaPCR vid Lasarettet Trelleborg. Analysen utföres 
lokalt och metoden medför snabba svar. 
Materialförsörjningen, både vad beträffar skyddsutrustning och läkemedel, har, till skillnad från 
under våren 2020, med få undantag varit god under den senare delen av pandemin.

Personalvaccinering
Planeringen för covidvaccination av personal inom vård och omsorg i Region Skåne inleddes i 
december 2020 för att definiera organisation och arbetsform. All vård- och omsorgspersonal inom 
Region Skåne erbjöds vaccinering. En prioriteringsordning för personalen upprättades, vilken för 
Trelleborgs del utgick från förvaltningen SUS. En projektgrupp med representanter för Lasarettet 
Trelleborg samt för upptagningsområdets kommuner bildades i början av januari 2021. Gruppen 
arbetade med bemanning, organisation, lokaler, administration, rutiner och riktlinjer för den 
kommande vaccinationen.  Två linjer med sjuksköterskor, farmaceuter och undersköterskor tillsattes 
för vaccinationsuppdraget. Utöver detta tillsattes en läkarlinje för uppdraget. Arbetet med 
vaccinationerna inleddes den 26 januari och var verksamt fram t.o.m. 1 juli. Under denna tid 
administrerades 8119 doser till anställda på Lasarettet Trelleborg, i Trelleborgs kommun, 
rättspsykiatrin ambulans samt boende inom LSS. Initialt begränsades vaccinationstakten av 
vaccinleveranserna vilka dock efterhand ökade. Ett mobilt team som utgick från Lasarettet Trelleborg 
deltog också i vaccinering av personal och boende inom LSS. I november startades 
vaccinationsmottagningen åter, nu med inriktning främst på att ge den tredje dosen. Även 
prioriterade grupper bland allmänheten, dvs 65+ med dos 3 och kommunal vård och 
omsorgspersonal (dos 3). Då tiderna inte fylldes upp öppnades också en drop-in (dos 1 och 2) för alla 
över 16 år.  

Ett tält sattes upp utanför akutmottagningen under våren 2020 för att separera patienter som 
misstänktes vara covid-19-smittade innan de kom in i sjukhusets lokaler. Tältet utrustades under 
hösten 2020 med värmeaggregat samt hygien-och sanitetsutrustning.  Användningen av tältet var 
under 2021 begränsad och avvecklades under augusti.  Under december, i samband med den ökade 



smittspridningen, upprättades mer ändamålsenliga moduler med samma funktion som tältet tidigare 
haft. 

Postcovid-motttagning. 
Den 15 november 2021 invigdes Postcovid-mottagningen på Lasarettet Trelleborg efter regionalt 
beslut om att sådan skulle inrättas även på de mindre sjukhusen för att göra den vården lika 
tillgänglig för alla oavsett bostadsort. Särskilda Regionala medel har tillskjutits för detta för åren 2021 
och 2022.  Denna är avsedd för personer som har långvariga symtom efter covid-19. Postcovid-
mottagningen erbjuder multiprofessionell rehabilitering till denna patientkategori med resurser från 
hela sjukhuset i form av arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare samt med tillgång till konsulter som 
logoped, kurator och dietist. Mottagningen är belägen i anslutning till rehab- och stödenheten. 

Andra viktiga händelser utöver covid-19
Ny organisation inom vårdvalsverksamheterna Ögon och Hud
Under våren 2021 beslutades det att vårdvalsverksamheten på hudmottagningen vid Lasarettet 
Trelleborg inte längre kunde drivas vidare pga. personalbrist. . Kvar fanns endast en undersköterska. 
Hudmottagningen avskaffas dock formellt först 2022-03-31.

Utökat operationsuppdrag till Lasarettet Trelleborg
Under november 2020 beslutades att Lasarettet Trelleborg skulle få ett utökat uppdrag att 
genomföra 500 knä- och höftledsoperationer, 500 operationer inom övrig ortopedi samt 300 
operationer inom öron-näsa-halsområdet. Detta innebar att den ökade operationskapacitet som 
erhållits genom ombyggnad beskriven nedan kan utnyttjas optimalt. Dessvärre har pandemin 
omöjliggjort denna utökning under innevarande år. Under 2021 har operationsavdelningen dessutom 
förlorat sex anestesisjuksköterskor, sju operationssjuksköterskor och tre undersköterskor, till privata 
vårdgivare vilka fått ökat uppdrag att operera patienter i enlighet med vårdgarantin. Ambitionen är 
att snarast rekrytera medarbetare så att VO Planerade operationer snarast ska kunna öka 
operationsproduktionen till full kapacitet. 

Ombyggnad operation
Under våren 2021 färdigställdes två nya operationssalarna vilket innebär att operationsavdelningen 
nu har sju fullvärdiga operationssalar, varav fem med ventilation som möjliggör infektionskänslig 
kirurgi. Tillsammans med uppdukningsrummet som är i bruk sedan hösten 2020 möjliggörs 
effektivare operationsflöden.

Samlokaliserning
Den samlokalisering av hjärt- och neurologiavdelningarna som genomfördes redan sommaren 2020 
bibehölls också under större delen av 2021 och upphörde under början av september 2021.
 
Sommarperioden
Under sommarperioden 2021 (v. 23 – v.  25) har medicinavdelningen och den kombinerade hjärt- och 
neurologiavdelningen avdelning haft 16 respektive 24 vårdplatser, vilket för medicinavdelningens del 
betyder en minskning från ordinarie 22 platser. Ortopedavdelningen har också i osedvanligt stor 
utsträckning tagits i anspråk för vård av medicinpatienter. Inför sommaren utformades en plan för 
vårdavdelningarna inom VO Akut och Medicin. I denna beskrevs sommarens bemanning samt hur 
hastigt uppkomna vakanser skulle hanteras. Vidare genomgås rutiner för vårdplatskoordinering samt 
eskalering vid vårdplatsbrist. Under större delen av sommaren har denna plan, det hårda söktrycket 
och den svåra vårdplatssituationen till trots, fungerat tillfredställande. 

Sommaren präglades av ett ovanligt högt inflöde av medicinpatienter till akutmottagningen samtidigt 
som kommunens korttidsplatser var fullbelagda vilket försvårade utskrivningar. Det kan inte 
uteslutas att den ökade tillströmningen berodde på undanträngningseffekter av covid-19-pandemin. 



Då ett stort antal mottagningsbesök senarelagts är det möjligt att justering av medicinering och 
andra åtgärder försenats vilket ökat risken för akut insjuknande. Under vecka 31 tillspetsades läget 
och ett antal extraordinära åtgärder vidtogs. Som en följd av ett stort antal överbeläggningar redan i 
början på veckan bemannades två team för medicinpatienter på vardera avdelning 11 och avdelning 
21. Därefter samlokaliserades dessa två avdelningar. Bemanningen löstes bland annat genom 
nedstängning av Framtidens Vårdavdelning. Beslut fattades även om att ställa in elektiva operationer 
och ett operationsteam flyttades till SUS Malmö för att bistå där. Under vissa dygn var övernattning 
av patienter på akutmottagningen också nödvändig. Under påföljande vecka normaliserades dock 
läget; operationsverksamheten startade och Framtidens Vårdavdelning öppnade åter. 

Att verksamheten kunde fortgå trots det extrema läget byggde på stora uppoffringar från 
personalen, som ställde upp och tog extraturer, flyttade semestrar osv. Under sommaren hölls 
vårdplatsmöten för att koordinera vårdplatssituationen och vid behov vidta nödvändiga 
eskaleringsåtgärder.

Då vårdplatssituationen under sommaren varit kritisk i hela regionen var stöd från andra sjukhus inte 
möjlig. Olika åtgärdsförslag har tagits fram i syfte att fungera som nödlösningar med hänsyn taget till 
rådande situation när antalet vårdplatser inte har räckt till.  Sommarperioden utvärderades genom 
bland annat enkäter och dialog på APT i syfte att dra lärdom av vilka åtgärder som fungerat bra, 
mindre bra och vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda.

Covidrehabilitering
Det finns ett ökande rehabiliteringsbehov och ett stort eftervårdsbehov för de personer som har 
vårdats för covid-19; i synnerhet för dem med långa vårdtider och dem som intensivvårdats. Då det 
sedan tidigare finns uppbyggda strukturer för rehabilitering av reumatiska, neuro-, lung-, och 
hjärtpatienter har Lasarettet Trelleborg erbjudit specialiserad rehabilitering för covid-19-patienter 
inom SUS förvaltning. Denna utformas efter Socialstyrelsens riktlinjer samt de som utarbetats på 
regional- och förvaltningsnivå.  De patientkategorier som kommer att rehabiliterats är covid-19-
patienter som i huvudsak vårdats på SUS (vården dock öppen för invånare från hela regionen och ej 
längre är i behov av intensivvård eller intermediärvård eller som vårdats på akut covid-19-avdelning, 
men har ett fortsatt behov av slutenvårdsrehabilitering på specialistnivå. Den högspecialiserade 
rehabiliteringen ombesörjs dock av Orups sjukhus. Till dags dato har Lasarettet Trelleborg haft totalt 
15 covid-19-patienter för rehabilitering.

Namnbyte och ny färg på vårdavdelningarna
Vårdavdelningarna på Lasarettet Trelleborg bytte den 1 oktober 2021 namn för att följa 
namnstandard i Region Skåne och därmed göra det tydligare för både patienter och medarbetare vad 
avdelningarna arbetar med.  Avdelningarna har i samband med detta också målats om. Nytt namn 
för Medicinavdelning 11 är Medicinavdelning Trelleborg; för Medicinavdelning 12, Hjärtavdelning 
Trelleborg; för Medicinavdelning 22, Neurologiavdelning Trelleborg samt för avdelning 21, 
Ortopediavdelning Trelleborg. Under oktober byttes skyltar och digital information ändrades.

Verksamhetsförändringar/-övergångar
 Tillfälliga uppdrag post-covid: 3 Mkr 2021; 3 Mkr 2022
 Tillfälligt utökat operationsuppdrag: 72,3 Mkr 2021; 73,3 Mkr 2022.



Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler

Sektor hälso- och sjukvård

Högt förtroende för god och jämlik vård

Indikator IDnr Målnivå Utfall 2021 Utfall 2018
Tillgänglighet (NPE) ID0286 87,2% 84,7%
Bemötande och respekt (NPE) ID0287 87,7% 83,5%
Information och kunskap (NPE) ID0288 82,2% 72,8%
Delaktighet och involvering (NPE) ID0291 84,7% 82,8%

Patientens upplevelse av hälso- och sjukvården är av största betydelse för ett lyckat vårdförlopp. En 
nöjd patienten samarbetar bättre med vårdgivare och är mer benägen att följa behandlingsplaner 
och medicinering vilket ger bättre förutsättningar för ett lyckat resultat. Just patientens upplevelse är 
vad som undersöks i den Nationella Patientenkäten (NPE). Som följd av att enkäten inte genomfördes 
för Lasarettet i Trelleborg under föregående år får resultaten ställas mot resultaten för 2018.

Lasarettet Trelleborg arbetar kontinuerligt och målmedvetet på flera plan för att förbättra 
patienternas upplevelse av vården. Resultaten från NPE 2021 visar att patientnöjdheten vid 
Lasarettet Trelleborg ligger på över 80 Procent för samtliga indikatorer/områden (tillgänglighet, 
bemötande & respekt, information & kunskap, delaktighet & involvering) vilket är i nivå med 
resultatet för Region Skåne i övrigt. Vid en jämförelse med Lasarettet i Trelleborgs resultat från 2018 
syns en förbättring för samtliga områden, med störst förbättring kopplat till området information och 
kunskap.

 
Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

En väl fungerande primär- och sekundärprevention medför stora vinster i livskvalitet för den 
enskilde, och samhällsvinster i form av minskade sjukskrivningar och sjukvårdskostnader. Vid 
Lasarettet Trelleborg bedrivs sedan flera år ett omfattande sekundärpreventivt arbete i synnerhet 
inom neurologi och kardiologi med syfte att motverka ohälsosamma levnadsvanor. Patienternas 
upplevelse av hur sjukvården hanterar levnadsvanor undersökes i Nationella Patientenkäten (NPE). 
Andelen patienter i sluten och öppen sjukhusvård som blivit tillfrågade om olika levnadsvanor vid 
vårdbesök framgår av tabell nedan. Det framgår vid en jämförelse att Lasarettet Trelleborg ligger 
lägre än medelvärdet för Region Skåne vilket betyder att här finns en förbättringspotential. 

Sluten sjukhusvård Öppen sjukhusvård
Trelleborg RS Trelleborg RS

Alkoholvanor 27 33 19 20
Tobaksvanor 33 37 21 23
Motionsvanor 31 37 26 28
Matvanor 25 31 17 21

Procentandel av patienter som blivit tillfrågade om olika levnadsvanor vid vårdbesök under 2021, enligt NPE.

Arbetet för att nå ut till patienterna i dessa frågor måste därför intensifieras. Det har visat sig att 
utbildningsnivå och sociala och etniska diskrepanser ger olika förutsättningar för att tillgodogöra sig 
information om och förändra skadliga levnadsvanor till exempel ohälsosamma kostvanor, hög 
alkoholkonsumtion, rökning och låg fysisk aktivitet.  Det är därför av största vikt att alla patienter i 



behov av att förändra sina levnadsvanor tidigt identifieras och erbjuds information och stöd utifrån 
den enskilde patientens förutsättningar. 

För att identifiera patienten och därmed ge de bästa förutsättningarna för god, jämlik och tidig 
prevention närvarar sjuksköterska från mottagningen vid vårdavdelningarnas pulsmöte. På så sätt 
identifieras patienter bland annat till det rökavvänjningsprojekt som genomförs i samarbete med SUS 
Malmö och startade under 2019 och nu är etablerat. Rådande pandemisituation har dock medfört att 
besök inte kunnat genomföras i önskad utsträckning. Telefonkontakt har dock delvis kunnat ersätta 
besök. Av största betydelse för att framgångsrikt kunna förändra ohälsosamma levnadsvanor är 
kontakten mellan sluten- och primärvård. Lasarettet Trelleborg har flera kontaktytor med 
upptagningsområdets primärvårdsenheter. Förhoppningen är att dessa kan optimeras när den 
påfrestning som covid-19-pandemin orsakar är över. För sekundärprevention inom diabetes finns en 
liknande rutin. Mottagningssjuksköterskor träffar inneliggande patienter för att tidigt påbörja 
prevention. Optimala kostvanor är en självklar del av diabetesvården men innefattar också 
rökavvänjning där sjuksköterskor genomfört internutbildning.  

För att bibehålla och förbättra kvaliteten i sekundärpreventionen är en god uppföljning nödvändig. 
Lasarettet Trelleborg rapporterar till flera kvalitetsregister inom olika specialiteter bland annat inom 
neurologi och kardiologi. Återkoppling av resultaten sker löpande till sjukhusledningen och 
verksamhetsområdenas ledningsgrupper. Dessutom tas resultaten regelbundet upp inom respektive 
team för att aktivt kunna arbeta för bättre resultat. Lasarettet i Trelleborg arbetar således 
kontinuerligt för att förbättra primär- och sekundärprevention inom våra stora folksjukdomar som 
hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Under 2021 har arbetet intensifierats för att öka 
deltagande och rapportering i flera andra kvalitetsregister. Se också avsnitt under Kunskapsbaserad 
vård för mer information om kvalitetsregister. 



Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet 

Alla kvalitetsområden ska ha en positiv utveckling
Ett antal kvalitetsområden, beskrivna i Region Skånes kvalitetsapplikation, följs upp med utvalda 
indikatorer grupperat inom respektive område. Målsättning 2021 är att samtliga kvalitetsområden 
inom hälso- och sjukvården ska ha en positiv utveckling avseende måluppfyllelse och att minst 
hälften av indikatorerna inom respektive område ska nå högsta målnivån. På lång sikt ska 
måluppfyllelsen nås inom samtliga områden. 

Den summerande indikatorn avseende målbild för kvalitet går dock endast att sammanställa på 
förvaltningsnivå/övergripande i Region Skåne och går därför ej att bryta ned på sjukhusnivå. 
Målnivån är 50 procent och på förvaltningsnivå (Sus) ligger man för året på 19 procent.

Verksamhetsberättelsen tydliggör resultat inom ett flertal olika kvalitetsområden för Lasarettet i 
Trelleborg, nedan.
 
God Vård
God tillgänglighet
Ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på de vårdinsatser som denne behöver. Att en 
sjukdom behandlas i ett tidigt skede betyder ofta inte bara ökad livskvalitet för den enskilde 
patienten utan också samhällsvinster i form av kortare sjukskrivningar och mindre kostsamma 
behandlingar. Det är därför av största vikt att tillgängligheten till hälso-och sjukvården är god och att 
patienter omhändertas enligt medicinsk prioritering med vårdgarantins tidsramar som en bortre 
gräns. I rådande situation innebär detta en stor utmaning då covid-19-pandemin medfört en 
omfattande förändring av lasarettets verksamheter då stora resurser, bland annat i form av personal, 
har tagits i anspråk för vård av covid-19-patienter. Elektiva operationer och mottagningsbesök har 
minskat i omfattning. Utöver de utmaningar pandemin medfört innebär också bristen på personal 
med svårigheter att kunna leva upp till vårdgarantin. Som ses i tabellen uppnås inte målnivån i någon 
av kategorierna. I synnerhet gäller det antalet väntande till operation/åtgärd. Möjliga orsaker till 
detta tas upp nedan. 

Antalet väntande
Indikator IDnr Målnivå Utfall 2021 Utfall 2020
Vårdgaranti, väntande inom 90 dagar - första 
besök

ID0069 > 95 88 90

Vårdgaranti, väntande inom 90 dagar - 
operation/åtgärd 

ID0070 > 95 30 33

Nybesök
En jämförelse visar att det totala antalet väntande till nybesök var något högre i augusti 2021 (2298
patienter) än i december 2020 (2173 patienter). Vid en jämförelse med december 2019 finner man 
dock att antalet väntande till nybesök då var högre (2643 patienter). 

Andelen som väntat på nybesök mer än 90 dagar är nu 12 procent, vilket är något högre än i 
december 2020 (10 procent).  Det ska dock tillägas att detta tal varierar mycket över tid och att 
andelen väntande mer än 90 dagar var 33 procent vid halvårsskiftet 2021. Störst andel väntande mer 
än 90 dagar finns nu inom allmän internmedicin och ortopedi, där 12 procent (9 patienter) respektive 
11 procent (41 patienter) väntat på nybesök mer än 90 dagar.  Det högsta antalet väntande mer än 
90 dagar med 202 patienter (17 procent) finns inom öron-näsa-halssjukvård.  



Operation/åtgärd
I december 2021 var det totala antalet väntande till operation/åtgärd 2732 vilket är något högre än 
vid motsvarande tidpunkt 2020 då antalet var 2544. Det ska dock tilläggas att antalet väntande var 
över 3000 under sommarmånaderna och således har antalet väntande sjunkit under hösten 2021. 
Andelen som erhåller operation/åtgärd inom 90 dagar är dock mycket långt från målnivån 95 procent 
(se tabell). Sedan pandemin startade i mars 2020 har denna andel sjunkit från runt 60 procent före 
pandemin. En viss återhämtning har dock skett under hösten 2021 då andelen var runt 18 procent i 
augusti 2021. Orsaken till den otillfredsställande situationen står framförallt att finna i de 
neddragningar av operationsverksamheten som är en följd av covid-19-pandemin. Mellan mars 
och augusti 2020 var denna helt nedstängd och verksamheten har därefter i perioder varit mer eller 
mindre neddragen. En annan bidragande orsak är bristen på personal, främst sjuksköterskor inom 
operationsverksamheten. 

Återbesök
Indikator IDnr Målnivå Utfall 2021 Utfall 2020
Följsamhet till medicinskt måldatum för 
genomförda återbesök

ID0139 > 72 57 57

Antalet genomförda återbesök ökade från 17 365 till 18 036 patienter för perioden januari till och 
med december 2021, jämfört med samma period 2020.  Andelen som genomfördes inom måldatum 
var likartad för bägge åren; dock var den avsevärt lägre än målnivån på 72 procent. Den låga andelen 
genomförda återbesök inom måldatum torde dock inte orsakas av pandemins effekter, då andelen 
inom måldatum var ännu något lägre under 2019 (55 procent). Andelen väntande till återbesök efter 
måldatum har de tre senaste åren med få undantag legat runt 25 – 30 procent och ingen klar trend 
till förändring kan noteras. De mottagningar som har flest besök efter måldatum är endokrinologi, 
hjärtsjukvård och reumatologi. Inom hjärtsjukvård har dock tillgänglighetssatsning genomförts under 
året (se nedan). 

Tillgänglighetssatsningar
Tillgänglighetssatsningar har i form av kvällsmottagning gjorts under 2021 avseende nybesök inom 
kardiologi och internmedicin. Totalt har mer än 200 patienter kunnat tas emot inom ramen för 
denna. Inom den elektiva operationsverksamheten har ett arbete rörande produktionsplanering och 
produktionsstyrning utförts där schemat anpassats för att bättre motsvara verksamhetens behov.

Effekter av covid-19-pandemin
Köerna till elektiva operationer har som beskrivits ovan förlängts under pandemin. Huvudsakligen har 
lägre medicinskt prioriterade patienter fått förlängd väntetid. Utöver nedsatt livskvalitet som en följd 
av uteblivna operationer kan undanträngningseffekterna av pandemin ses hos patienter med tidigare 
sjukdomar där tillståndet förvärrats då bokade undersökningar ställs in, antingen av vårdgivare eller 
patient. Detta kan bland annat förklara den ökade belastning som ses på akutmottagningen. Ett ökat 
inflöde kan således påräknas i framtiden. Storleken och varaktigheten av det ökade inflödet är svårt 
att beräkna, dels då vi dels inte känner till hur pandemin utvecklas, dels inte känner till hur stora 
effekterna är av utebliven vård då det kan ta en viss tid innan dessa visar sig. Det ska dock 
understrykas att problemen med tillgänglighet inom mottagningsverksamheten existerade också före 
pandemin, vilket betyder att det finns ett betydande behov av ökade resurser och optimerad 
verksamhetsplanering. 

 



Personcentrerad hälso- och sjukvård ska utvecklas
 

Indikator IDnr Målnivå Utfall 2021 Utfall 2018
Kontinuitet och koordinering (NPE) ID0290 87 81

Ett välfungerande partnerskap mellan patient och hälso- och sjukvården är nödvändigt för att kunna 
bedriva en personcentrerad vård. Denna utgår från patientens egen upplevelse samt dennes 
förutsättningar, erfarenheter, resurser och begränsningar.  Detta förhållningssätt innebär att den 
enskilda personen involveras och att vården individualiseras efter patientens behov inom ramen för 
lagstiftning och grundläggande etiska principer.

Lasarettet Trelleborg inledde under senhösten 2020 ett projekt ”Personcentrerad vård” med bland 
annat en föreläsning i ämnet av Anna Forsberg, professor inom transplantationsvård, och kliniskt 
verksam vid Skånes universitetssjukhus. till vilken i första hand enhetschefer och enhetsansvariga 
läkare var inbjudna. Att bli sedd, hörd, bekräftad och tagen på allvar är ledord i satsningen. Projektet 
startade på vårdavdelningarna under december 2020. Under 2021 Intensifierades arbetet och 
omfattar nu slutenvårdsavdelningar, Framtidens Vårdavdelning och vissa delar inom 
mottagningsverksamheten. Satsningen innefattar bland annat att alla aktörer i vården av patienten 
har definierade roller, tydliga strukturer i rondarbetet samt att standardvårdplaner följs. Patienternas 
egen upplevelse av kontinuitet och koordinering i vården vid Lasarettet Trelleborg är dock enligt NPE 
tillfredsställande och har ökat sedan senaste mätningen 2018. 

Digitala lösningar
Under slutet av 2020 inleddes en satsning på att öka användningen av digitala lösningar i 
patientkontakt och för interna möten och i möten med externa aktörer. Detta initierades bland annat 
av att lasarettet jämfört med regionens övriga sjukhus hade en låg andel distanskontakter och då i 
synnerhet sådana där videolösningar kommit till användning. Dessutom nödvändiggjorde pandemin 
distanskontakter som ett alternativ till fysiska besök. Satsningen är i linje med regionledningens 
uttalade mål om att digital kontakt ska användas när det är möjligt, för att bland annat frigöra tid för 
vårdpersonal och patienter, samt att minska smittexponering. 

Under senare delen av 2020 inleddes inom VO Akut och Medicin arbetet kring videobesök i 
mottagningsverksamheten. Dessa fungerar som ett komplement till fysiska besök. Också inom 
logopediverksamheten förberedes under året för videobesök med patienter. Inom båda 
verksamhetsområdena följs implementeringsplanen för 1177 som är gemensam för förvaltningen 
SUS. Utbildningsinsatser i ämnet har under året genomförts.

Självincheckning är implementerat i lasarettets verksamhet sedan cirka två år tillbaka. Lasarettet har 
i dagsläget två automater tillgängliga, en i huvudentrén och en i byggnad 6, barn och 
ögonmottagning. Av cirka 250 - 300 patienter som checkar in dagligen gör 60 % detta via 
incheckningsautomaterna. Verksamheterna arbetar kontinuerligt för att grunden för bokningar ska 
vara korrekta så att självincheckningen går smidigt. 

Taligenkänning (TIK) är under införande på Lasarettet. De yrkesgrupper som idag använder sig av TIK 
är läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Under hösten 2021 
genomfördes en satsning för att öka användandet av TIK. Vårt mål är 100 procents användning av TIK 
för de medarbetare som omfattas av SDV senast 2022-05-31. Utbildare finns inom våra 
verksamheter.

Inom Lasarettet Trelleborg används 1177 vid samtliga verksamheter. Ett basutbud av tjänster via 
1177 ska erbjudas samtliga medborgare om det är relevant och tillämpningsbart för den aktuella 



enheten. Basutbudet omfattar bland annat tidsbokning, rådgivning, vårdbegäran och förnyelse av 
recept. Under 2021 har det noterats en ökad användning av tjänsten. Lasarettet Trelleborg följer den 
regionala- och förvaltningsövergripande handlingsplanen för implementering av e-tjänster.

Sedan våren 2021 pågår ett samarbete mellan akutmottagningen Lasarettet Trelleborg och 
vårdcentralen Fagerängen, Trelleborg där primärvårdsläkaren on-line kan konsultera akutläkare. 
Metoden underlättar bedömningen angående rätt vårdnivå och sparar både patientens tid och 
sjukvårdens resurser. Nästa steg är att utvidga arbetssättet till fler vårdcentraler.

Sömlös vård
En sömlös vård betyder att vården är person och- familjecentrerad på ett sätt sådan att den hålls 
samman trots insatser från olika aktörer såsom slutenvård, öppenvård eller vård i hemmet och där 
gränser och uppdelning mellan dessa inte är ett hinder för patient eller vårdgivare.  

En sömlös vård innebär att patienten upplever en ökad trygghet i vardagen och därmed får en ökad 
livskvalitet, vilket också underlättar situationen för anhöriga. Det medför också minskad belastning 
på sjukvården med färre besök på akutmottagning och minskat behov av återinläggningar. Det är ett 
uttalat mål från Lasarettet Trelleborg att bedriva en sömlös vård och flera projekt har initierats i syfte 
att förverkliga detta. Projekten koordineras från Framtidens Vårdavdelning och därmed kan 
samordningsvinster mellan projekten erhållas.

MIA-projektet
Lasarettet Trelleborg har tilldelats medel för och startat en Mobil Internmedicinsk 
Avdelning (MIA), utgående från Framtidens Vårdavdelning.  Detta är ett stort steg mot en sömlös 
vård då verksamheten på ett bättre sätt än tidigare kan individualisera den internmedicinska vården 
efter patientens behov. Kontinuerliga hembesök av läkare och/eller sjuksköterska efter inläggning 
underlättar skiftet från slutenvård till öppenvård och medför en mer kontinuerlig vårdkedja. Behovet 
av återinläggning och därmed trycket på slutenvården minskas också. Projektet har dock inte ännu 
kunnat drivas i önskad omfattning pga. omfördelning av personal som en följd av rådande pandemi. 

Hjärtsviktsprojektet
Framtidens vårdavdelning driver sedan något år ett projekt för att förbättra och integrera vården för 
patienter med hjärtsvikt. I detta ingår att förbättra samverkan mellan akut-, sluten- och öppenvård 
samt att utveckla samarbetet kring hjärtsvikts-patienten med primärvården. Ett integrerat synsätt 
kring patienter med hjärtsvikt med hjälp av innovativa lösningar innebär en mer sömlös vård för 
dessa. Inom projektet bedrivs dagvård av hjärtsviktspatienter där kontroll av klinisk status 
innefattande vikt och hjärtfrekvens, laboratorieprover samt hjärtultraljud, röntgenundersökningar av 
lunga med flera kan utföras. Detta medför att behandling och medicinering kan optimeras för den 
enskilde patienten och inom ramen för dagvårdsverksamheten bedrives också behandlingar som 
normalt är reserverade för slutenvården. Projektet kommer att integreras med MIA-projektet. Även 
detta projekt har delvis drabbats av pandemiläget.

Carematrix -projektet
Lasarettet Trelleborg representerar Region Skåne som klinisk behovsägare i EU-projektet Carematrix. 
En projektgrupp har också bildats på Framtidens vårdavdelning, där större delen av Lasarettet 
Trelleborgs del av projektet kommer att utföras. De övriga två kliniska behovsägarna finns i Norge 
och Spanien. Projektet syftar till att utveckla bättre stöd för personer med multipla kroniska 
sjukdomar. Innovation Skåne står bakom ansökan, koordinerar projektet och stödjer aktivt samtliga 
regionala insatser. Då dagens vårdprocesser till stor är del utformade som stöd för enskilda diagnoser 
och marknaden finns det ett behov av produkter för behandling, planering och koordinering av 
vårdinsatser för den multisjuka patientgruppen. Projektet som löper över 46 månader startade 1 
mars 2021, går kortfattat ut på att identifiera behov hos den multisjuke patienten och dennes 



anhöriga, och i samarbete med företag utveckla produkter som kan täcka dessa behov. Det har under 
åren genomförts workshops med olika aktörer inom vård och omsorg samt med deltagande av 
patientorganisationer för att identifiera behov. Dessutom har det genomförts webinarier med 
presumtiva producenter. Projektet går nu in i ett upphandlingsskede.  Den totala projektbudgeten är 
€6m där 30 procent går till projektarbete och 70 procent till leverantörer. Mer specifikt är 
förhoppningen att projektet kommer att leda till en mer patientcentrerad och sömlös vård med stöd 
till patienter och vårdgivare, i hem, vård och omsorg. Projektets lösningar kommer att förberedas för 
integration med SDV vid dess införande. Andra långsiktiga mål är att stimulera innovationsförmågan 
hos sjukvårdsorganisationen och dess medarbetare samt att bidra till tillväxt och arbetstillfällen.

Våldsutsatta personer
Vårdgivare i offentlig eller privat regi har en skyldighet att i form av en s.k. orosanmälan anmäla till 
socialtjänsten om misstanke uppkommer att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara 
illa. Detta gäller bl. a. vid misstanke om våld i nära relationer som barnet eller den unge personen 
direkt eller indirekt kan utsättas för. Covid-19-pandemin har aktualiserat detta då en ökad risk för 
våld i nära relationer och andra missförhållanden kan föreligga som en följd av ökad isolering i 
hemmet med de slitningar detta kan medföra, samt en försämrad ekonomi som en följd av 
permitteringar och uteblivna arbetsintäkter. Vid Lasarettet Trelleborg och då främst från 
akutmottagningen görs ca fem orosanmälningar per år. Det kan inte uteslutas att det här finns ett 
mörkertal rörande missförhållanden som inte upptäcks. Personal har utbildats och medvetandegjorts 
om tecken på omständigheter som motiverar en orosanmälan och vilket stöd som kan erhållas i 
dessa fall. SUS barnskyddsteam finns tillgängligt vid handläggning av fall där det misstänks att barn 
far illa liksom kurator som genomgått utbildning i ”Barn i fara”. Det finns också ett väl fungerande 
samarbete med polismyndigheten i Trelleborg i dessa frågor. 

Jämlik hälso- och sjukvård
Lasarettet Trelleborg, liksom Region Skåne i stort, arbetar målmedvetet för en jämlik vård och 
arbetar systematiskt enligt nationella och regionala riktlinjer. De nationella riktlinjerna och regionala 
vårdprogram efterlevs på Lasarettet i Trelleborg och verksamheterna och kunskapsorganisationen 
utvärderar kontinuerligt vården utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Resultat från de kvalitetsregister till 
vilka Lasarettet Trelleborg rapporterar, utvärderas fortlöpande med avsikt att finna och åtgärda 
omotiverade skillnader i jämförelse med andra sjukhus.
 
Detta arbete bedöms fungera väl i synnerhet inom kardiologi och neurologi, och det arbetas aktivt 
med att utveckla deltagandet i kvalitetsregister också inom andra specialiteter. Lasarettet Trelleborg 
deltar aktivt i den utredning rörande gemensamma väntelistor som bedrivs inom Region Skåne för 
vissa specificerade ingrepp inom ortopedi och ÖNH-sjukvård vars syfte är att utjämna väntetider till 
operation. I det regionala kunskapsstyrningsrådet, där det arbetas med dessa frågor, liksom i fem av 
dess lokala programområden för olika specialiteter, finns det representanter för Lasarettet Trelleborg 
(se vidare nedan).

Säker hälso- och sjukvård
All hälso- och sjukvårdspersonal måste ha kunskap om rutiner för att identifiera, analysera, bedöma 
och åtgärda orsaker som kan leda till vårdskada. Vidtagna åtgärder ska följas upp för att försäkra sig 
om att de haft avsedd effekt. Arbetet ska vara långsiktigt och bedrivas kontinuerligt. Detta innebär 
bland annat att verksamheterna ska arbeta för god tillgänglighet, säker läkemedelshantering, 
minskad antibiotikaresistens, förebygga suicid och undernäring, vårdrelaterade infektioner och 
trycksår, samt att säkra god och säker kommunikation i vårdens övergångar.

Lasarettet Trelleborg bedriver ett aktivt och omfattande patientsäkerhetsarbete. Kärnan i denna 
verksamhet är Patient och Säkerhetshandläggarna (KPH). Dessa driver i samarbete med chefsläkare, 



sjukhus-, enhets- och verksamhetschefer samt hälso- och sjukvårdsstrateg det dagliga 
patientsäkerhetsarbetet i form av uppföljning, avvikelsehantering, utredningar och information. 
Under året har nya KPH anställts inom båda VO vilket säkerställer bättre uppföljning av avvikelser. 

Minska förekomsten av trycksår, fallolyckor och vårdrelaterade infektioner
Indikator IDnr Målnivå Utfall 2021 Utfall 2020

Kat. 1-4, 
höst
17,4%

Kat. 1-4, 
vår
0,9%

Andel patienter ≥18 med 
trycksår uppkomna under 
vårdtiden (ppm)*

ID0240 ≤4 Kat. 1 – 4, 
höst
23,4% 

Kat. 2 – 4, 
höst
10,6%

Kat. 2-4, 
höst
10,9%

Kat. 2-4, 
vår
6,1%

*PPM-mätning genomfördes enbart under hösten 2021

I september 2021 genomförde Lasarettet Trelleborg en punktprevalensmätning (PPM) gällande 
trycksår. Alla fyra slutenvårdsavdelningar deltog alla i mätningen. Lasarettet Trelleborg beräknar 
prevalensen för sjukhusförvärvade trycksår enligt samma urval som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR), dvs enbart patienter som har en vårdtid på mer än 24 timmar är inkluderade i 
redovisningen. I många fall är allvarliga trycksår en vårdskada som hade kunnat undvikas med rätt 
förbyggande insatser.  

Årets PPM trycksår visade bland annat att andelen patienter som varit inneliggande 24 timmar eller 
mer med sjukhusförvärvade trycksår kategori 1–4 var 23,4 procent jämfört med 17,4 procent ett år 
tidigare vid PPM trycksår september 2020 och 3,6 procent i september 2019. Således ses en 
försämring över tid och Lasarettet Trelleborg uppnår inte Region Skånes mål att andelen patienter 
som under vårdtiden utvecklar trycksår kategori 1–4 ska vara mindre än fyra procent. 

Som en följd av detta har Sårvårdssamordnare på Lasarettet Trelleborg tillsammans med 
Hjärtavdelningen inlett ett projekt för att minska uppkomst, samt förbättra upptäckt och behandling 
av trycksår. Man arbetar med kommunikation i teamet, dokumentation, ”klinisk blick” samt 
införande av basförråd av omläggningsmaterial på alla avdelningar samt enhetlig sårvårdspärm för 
alla avdelningar. Det planeras också en utbildning på hjärtavdelningen gällande trycksår, 
förebyggande åtgärder och sängar/madrasser.
Det har också startats ett verksamhetsövergripande förebyggande trycksårsarbete med medarbetare 
från samtliga enheter. Vi arbetar aktivt med att införa personcentreradvård vilket  kommer öka 
kvalitén i omvårdnadsarbetet och förhoppningsvis minska antalet trycksår uppkomna under 
sjukhusvistelsen.

Under året har det rapporterats 88 fallolyckor vid Lasarettet Trelleborg. Det är något mindre än 
under 2020 då 93 fallolyckor rapporterades. Fall är svåra att förebygga och det arbetas kontinuerligt 
på att optimera fallriskbedömningar på aktuella patienter. Dessutom har under året ytterligare 
rörelselarm köpts in syfte att förhindra fall hos identifierade högriskpatienter. Den ökning av 
avvikelser rörande perifera venkatetrar (PVK) som sågs under 2020 har dessbättre inte fortsatt, och 
vi har under 2021 haft endast få sådana fall.  

Utlokaliserade patienter och överbeläggningar
Indikator IDnr Målnivå Utfall 

2021
Utfall 2020

Utlokaliserade patienter ID0010 ≤0,5/100 vpl 0 0
Överbeläggningar ID0128 ≤1/100 vpl 9,1 7,4



Antalet överbeläggningar har som helhet varit något högre under 2021 än under 2020. Ett ökat antal 
svårt sjuka patienter, vilket kan vara en följd av undanträngningseffekter, i kombination med den 
demografiska utvecklingen med fler äldre i befolkningen medför ett ökat behov av vårdplatser. Då 
antalet disponibla vårdplatser är lågt, samt tillgången på alternativa vårdplatser på grannsjukhus 
minskar blir resultatet ett ökatantal överbeläggningar. 

Då flytt av patienter medför obehag för patienter och anhöriga samt förlängd vårdtid undvikes dessa 
i det längsta. Trots detta kan interna omflyttningar av patienter mellan avdelningar inom Lasarettet 
Trelleborg vara nödvändiga t e x för att bereda plats på hjärtövervakning för patienter i behov av 
sådan. På samma sätt utnyttjas ibland vårdplatser på andra sjukhus, främst Simrishamns, för optimalt 
vårdplatsutnyttjande. När omflyttningar är nödvändiga eftersträvar man att finna de patienter som 
är mest lämpliga för att flyttas. Patienter lämpliga för flytt identifieras på ett tidigt stadium så att 
flytten kan genomföras under ordnade omständigheter. Ett väl fungerande samarbete mellan 
verksamhetsområdena har också medverkat till ett optimerat vårdplatsutnyttjande.   

Läkemedelsanvändning
Indikator IDnr Målnivå Utfall 

2021
Utfall 2020

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl. 
läkemedelsavstämning (slutenvård)

ID0015 ≥50 39% 37%

Alla nyanställda sjuksköterskor och läkare genomgår de obligatoriska kurserna i Meliors 
läkemedelsmodul samt e-utbildningen Säker läkemedelshantering. För att få kännedom om lokala 
rutiner och arbetssätt sker en introduktion på plats för nyanställda läkare och sjuksköterskor med 
verksamhetsområdets farmaceuter. En läkemedelsavstämning syftar till att säkerställa en så stor 
överensstämmelse som möjligt mellan ordinerade läkemedel och faktiskt använda läkemedel medan 
man vid en läkemedelsgenomgång tillser att det ordineras läkemedel som optimerar kvalitet och 
säkerhet för patienten.

Läkemedelsavstämning ska enligt gällande författning genomföras vid inskrivning i slutenvård samt 
vid läkemedelsförändring i öppenvård. Läkarna genomgår kontinuerligt utbildning avseende 
läkemedelsavstämning. Verksamhetsområdets farmaceuter finns även tillgängliga för att lämna 
underlag till läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgång samt är behjälpliga vid utskrivning av 
patienter och i andra läkemedelsrelaterade situationer. Under året har också ytterligare kliniska 
farmaceuter anställts. Vid läkemedelsgenomgång prioriteras patienter över 75 år med fler än fem 
läkemedel. Under 2021 genomgick endast 39 procent av målpatienterna en läkemedelsgenomgång. 
Orsaken till den låga andelen är att de kliniska farmaceuterna under första halvåret 2021 nästan helt 
uteslutande arbetade med processen för covid-19- vaccinering både lokalt och regionalt. 

Användningen av olämpliga läkemedel för äldre är minimal vid Lasarettet Trelleborg.
Under året har andelen inneliggande patienter som genomgått läkemedelsavstämning ökat från ca 
70 procent till närmare 90 procent i slutet av året. Under vårdtiden har större andelen patienter 
patientindividuellt packade doser vilket ökar patientsäkerheten. Region Skånes applikation Stöd vid 
läkemedelshantering är välkänd i verksamheten. 

Minska antibiotikaförskrivningen
I arbetet med restriktiv antibiotikaanvändning informeras läkargruppen kontinuerligt med 
information. Infektionskonsult från SUS Malmö finns tillgänglig för telefonkonsultation och dessutom 
genomförs infektionskonsultrond på samtliga enheter en gång per vecka, då antibiotikaordinationer 
genomgås. Farmaceuter genomför också dagliga granskningar av medicinlistor på vårdavdelningarna, 
bland annat i syfte att minska antibiotikaförskrivningen. Användningen av öppenvårdsantibiotika är 
ytterst liten vid Lasarettet Trelleborg.



 
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. 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.   Arbetet för en 
rationell läkemedelsanvändning, med fokus på hög kvalitet och effektivitet, fortsätter i enlighet med 
Region Skånes läkemedelsstrategi.

Lasarettet Trelleborg ska erbjuda kunskapsbaserad vård som bygger på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Av särskild vikt är förebyggande och hälsobefrämjande insatser samt att den enskilda 
patientens behov optimalt tillgodoses. Tillgång till det senaste kunskapsläget inom det aktuella 
området är nödvändigt för att uppnå detta. Vården ska också bedrivas enligt gällande nationella och 
regionala riktlinjer för att kunna erbjuda en god och jämlik vård.  

Vid Lasarettet Trelleborg bedrivs en aktiv och välorganiserad kompetensutveckling för alla 
personalkategorier. För den samlade läkargruppens del rör det sig om minst två utbildningstillfällen 
per vecka. Dessutom förekommer speciell undervisning för AT- och ST-läkare under utbildning. 
Sjukhusledningen uppmuntrar och prioriterar deltagande i kurser och konferenser för alla 
personalkategorier. Innan covid-19-pandemin hämmade sådant deltagande noterades en stark 
utveckling.

Vid nyinvesteringar, omorganisationer och rekryteringar tas hänsyn till behovet av kunskapsbaserad 
vård liksom att de prioriteringar som görs i dessa processer ska präglas av transparens. Prioriteringar 
ska genomföras med hänsyn tagen till etik nytta och behov för den enskilde patienten samt 
kostnadseffektivitet. Nya metoder, behandlingar och rutiner ska efter utvärdering införas på ett 
ordnat och effektivt sätt och i enlighet med nationella och regionala riktlinjer. Samtidigt ska metoder, 
behandlingar och rutiner avvecklas där evidens för nytta och effektivitet saknas.

Kvalitetsregister
En välorganiserad uppföljning av resultaten av utförd vård nödvändig för att i tid upptäcka brister och 
att rätt kunna rikta framtida insatser. Här spelar kvalitetsregister en avgörande roll och Lasarettet 
Trelleborg är anslutet till 26 kvalitetsregister. Under hösten 2021 utfördes en genomgång av dessa. 
Rapporteringen till vissa av dessa register till exempel Svenska Palliativregistret, SWEDEHEART, 
Nationella Diabetesregistret (NDR) och Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke) är exempel 
på register där hög rapportering kunnat bibehållas eller ökas. Inom andra register är rapporteringen 
otillfredsställande eller saknas helt (se tabell nedan).  Ett arbete har inletts för att öka 
inrapporteringen till även andra register och förhoppningen är att detta åter kommer att ta fart när 
pandemisituationen så tillåter. Det är också en förhoppning att införandet av SDV kommer att 
underlätta denna direktrapportering.   

Rapportering

Verksamhetsområde Tillfredsställande Otillfredsställande Saknas

AoM 5 9 3
PloP 8 0 1

Tabell X.  Rapporteringsgrad till kvalitetsregister per VO. 



Läkemedelshantering
Vid Lasarettet Trelleborg bedrivs ett aktivt arbete för rationell läkemedelshantering. De farmaceuter 
som tjänstgör är centrala i denna process. Det finns också anställda för hantering av 
läkemedelsfrågor.   

Alla läkare och sjuksköterskor ska genomgå webutbildning i Säker Läkemedelshantering för 
respektive yrkeskategori. Under året har de kliniska farmaceuterna arbetat med fortsatt fokus på 
arbetet med läkemedelsavstämningar, planer för opioidnedtrappning vid nyinsättning, samt extra 
fokus på insättning av behovsinsulin. På neurologiavdelningen har man haft extra fokus på 
sekundärprofylax efter stroke och TIA samt på antikoagulantia vid förmaksflimmer. Vid 
läkemedelsgenomgångar på hjärtavdelningen lägges extra fokus har på kombinationsbehandling och 
behandlingslängd med peroral antikoagulantia och trombocythämning vid kranskärlssjukdom.

Kunskapsstyrning
Som ovan nämnts deltar Lasarettet Trelleborg med en representant i Region Skånes 
Kunskapsstyrningsråd vilket inledde sitt arbete under början av 2020. Detta är ett beslutande organ 
vars mål är att leda, styra och samordna Region Skånes kunskapsstyrning. I uppdraget ingår också 
bland annat integrering av SDV i kunskapsorganisationen samt att samordna kunskapsstyrningens 
uppföljning. Som en del i kunskapsstyrningen inrättas nu lokala programområden (LPO) inom 
flertalet specialiteter. LPO är tvärprofessionellt sammansatt och inrättas för att leda, styra och 
samordna kunskapsstyrningsarbetet inom respektive område med mål att bidra till en säker, god och 
jämlik vård. Lasarettet Trelleborg är representerat inom LPO akut vård, endokrina sjukdomar, mag- 
och tarmsjukdomar samt reumatiska sjukdomar. Inom Kunskapsstyrningsrådet pågår också ett 
arbete med att inrätta Personcentrerade Sammanhållna Vårdförlopp (PSVF) för flera 
sjukdomsgrupper motsvarande de Sammanhållna Vårdförlopp (SVF) som sedan ett antal år finns för 
tumörsjukdomar. 
 
Effektiv hälso- och sjukvård
 

Indikator IDnr Målnivå Utfall 2021 Utfall 2020
Återinskrivning 1-30 dagar för äldre ID0091 ≥ 10 % 

minskning 
/år

11,6 13,3 

En effektiv vård utnyttjar optimalt tillgängliga resurser för att skapa bästa möjliga resultat, hälsa, och 
livskvalitet för patienten. 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 tas tillvara i ett systematiskt förbättringsarbete. 
Lasarettet Trelleborg arbetar kontinuerligt för att förbättra effektiviteten och patientsäkerheten i 
den vård som tillhandahålls. Detta sker bland annat genom ett ständigt förbättringsarbete där 
lasarettet genomför kvalitativa och kvantitativa uppföljningar, och använder sig av medarbetarnas 
synpunkter Produktions- och kapacitetsplanering genomförs löpande.

Inom VO Planerade operationer har det arbete med ortopediprocessen som inleddes redan under 
2017 fortsatt med ytterligare optimering av processen. Detta har därefter lett till avsevärt förkortade 
vårdtider efter elektiva höft- och knäoperationer samt till tidigare mobilisering och mer välmående 
patienter. Mål, nedbrutna på daglig basis, finns nu definierade i produktionsplaner samtidigt som 
schema för alla yrkesgrupper är omarbetade för att möta verksamhetens reella behov; t.ex. har 
tidigare start av operation på morgonen införts, och det tillses att full täckning föreligger hela dagen. 
Tyvärr ses trots detta ett visst återfall i försenade operationsstarter pga. brist på personal.  
Förändrade arbetssätt för att korta bytestider har också medfört en ökad effektivitet. Gapet mellan 



behov och produktion avseende operation har analyserats och är nu definierat. Arbetet med 
effektivisering behöver dock fortsatt intensifieras.

Genomlysning av arbetssätt pågår och förändringar genomförs successivt. För att kunna följa och 
visualisera erhållna resultat planeras införande av digital anslagstavla. För att optimalt utnyttja 
befintliga vårdplatser eftersträvas en optimal sammansättning av patienter med s.k. ASA-klasser (ett 
sätt att bedöma patienternas kondition före operation enligt American Society of Anaesthesiologists, 
ASA). 

För att uppnå en god arbetsmiljö arbetar vi med att säkerställa en mix av ingrepp på 
operationsavdelningen. Detta ger variation och ger också goda möjligheter till utbildning av läkare 
och specialistsjuksköterskor.

Också inom VO Akut och Medicin har det inom mottagningsverksamhet, slutenvård och 
akutmottagning, i flera steg bedrivits ett arbete mot förbättrad produktionsstyrning. I steg ett har 
ledningen förtydligat målet för respektive enhet, bland annat genom information på enheternas APT 
och på specialiteternas team-möten. I det andra steget sammanlänkades personalscheman till 
produktionsplanen; i synnerhet har läkarschemat lagts om utifrån funktion och kompetens för att 
tillgodose verksamhetens behov. I det tredje steget tillses att gapet mellan behov och kapacitet 
minskas. Detta sker för mottagningsverksamheten genom att kvalitetssäkra väntelistor för ny- och 
återbesök, se över remissinflöde samt att se över konsultfunktion gentemot primärvården. 
Inom slutenvården noteras att återinskrivning inom 30 dagar bland äldre ha minskat med 11,5 
procent. En förklaring till detta kan vara den ökade satsningen på dag

Kontakten med primärvården karakteriseras nu av tätare dialog än tidigare. Detta syftar bland annat 
till att säkerställa kvalitén i remisserna och att skapa enhetliga rutiner för remissgranskning inom 
varje team/specialitet. 

För slutenvårdens har vårdtider kunnat kortas genom att utskrivningsrutiner setts över. Av betydelse 
är också att slutenvårdspatienter kan erhålla fortsatt vård inom projekt beskrivna ovan till exempel 
det mobila projektet eller hjärtsviktsprojektet. Vid Akutmottagningen är sedan något år linjelösa 
team införda vilket har minskat ledtiderna och därmed ökat patientsäkerheten (se vidare nedan). 
Uppföljning, visualisering och återkoppling av resultat till verksamheterna är en förutsättning för att 
kunna utveckla en effektivare vård. Detta sker bland annat genom kvalitetsregister och uppföljning 
av avvikelser och patienters synpunkter där återrapportering sker bland annat via APT.  Inom 
mottagningsverksamheten är kompetensförsörjningen fortsatt en stor utmaning då 
läkarbemanningen är otillräcklig inom flera specialiteter. 

Under hösten 2020 fasades bemanningsföretagen för inhyrning av sjuksköterskor ut. Det ansträngda 
bemanningsläget som följde covid-19-pandemin nödvändiggjorde att dessa ånyo anlitades.  
Användningen av bemanningspersonal har under 2021 dock varit mycket begränsad. 
 
Prioriterade områden
Tillgänglig och effektiv akutsjukvård

Akutsjukvård  
Tillgänglighet och kvalitet är av yttersta vikt för individ och samhälle varför tillgång till relevant 
kompetens är essentiell. Förtroendet för sjukvården kan i hög grad kopplas till akutsjukvården 
eftersom detta för många personer är första kontakten med sjukvården.



Centralt i akutsjukvården är mottagningen och här pågår trots rådande pandemi ett kontinuerligt 
utvecklings- och förbättringsarbete. Det linjelösa arbetssätt som infördes under 2020 har ytterligare 
utvecklats under 2021. Tidigare arbetade akutmottagningen med en linje för internmedicinska 
patienter och en linje för ortopediska och kirurgiska patienter. Detta har nu ersatts med ett system 
av två team bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska som växelvis tar sig an alla 
patienter. 

Det finns nu tre anställda specialister i akutsjukvård. Detta har medfört en generell kompetensökning 
på akutmottagningen. Akutläkaren är delaktig i rutiner, dagliga beslut avseende medicinska 
prioriteringar och stöd för de underläkare som tjänstgör på akutmottagningen. Under 2021 
anställdes dessutom en specialist i ortopedi med tjänstgöring på akutmottagningen, vilket medfört 
att mer komplicerade ortopediska tillstånd kan hanteras med bibehållen patientsäkerhet. Den 
samverkan med ambulanssjukvården som inletts de senaste åren har fortsatt fördjupats och 
Akutmottagningens enhetschef och enhetsansvarig läkare har löpande kontakt med motsvarande 
funktioner inom ambulanssjukvården. Den regelbundna scenarioträning där team bestående av olika 
personalkategorier tränar omhändertagande vid olika akuta tillstånd, genomförs nu rutinmässigt. 
Akutläkare håller också scenarioträning på Hjärtavdelningen rörande hjärtstillestånd eller annan akut 
händelse. 

Under 2020 föll som en följd av pandemin antalet besök på akutmottagningen till 11 707  jämfört 
med 2019 då 14 066 besök registrerades. Under 2021 steg åter antalet besök till 12 653 med den 
största ökningen under sommaren. Söktrycket har för Akutmottagningens personal upplevts som 
extra belastande under 2021 främst pga. sämre vårdplatssituation samt att patienterna generellt 
varit i sämre skick. I synnerhet gäller detta under sommarperioden. Sökorsakerna skiljer sig också åt 
mellan åren. Under 2019 var andfåddhet och bröstsmärta ungefär lika stora sökorsaker medan 
andfåddhet under 2020 och 2021 var ca. 15 procent vanligare än bröstsmärta. Denna skillnad torde, i 
varje fall delvis, kunna tillskrivas covid-19. Akutmottagningen har under senare år ändrat sin 
inriktning och tar nu emot fler larmpatienter än tidigare vilket åskådliggörs av att antalet larm av den 
allvarligaste kategorin, s.k. ”röda” larm, gått från 200 under 2018 till över 900 under 2021.  Som en 
följd av ett större antal besök och svårt sjuka patienter har andelen patienter med en vistelsetid på 
akutmottagningen under fyra timmar sjunkit något (från 73 till 67 procent).

Högkvalitativ cancervård i hela Skåne
 

Indikator IDnr Målnivå Utfall 2021 Utfall 2020
SVF 80 procent inom stipulerad tid ID0341 ≥80 29,1 33,8

SVF jmf 2020–2021 
jan-dec Lasarettet i 
Trelleborg

    

SVF 2020  2021  
 Antal 

startade SVF
Antal start 
behandling

Antal 
startade SVF

Antal start 
behandling

Huvud Halscancer 20 8 17 6
Matstrupe-
magsäckscancer 

12 8 22 4

Prostatacancer 125 26 239 42
Urinvägscancer 216 23 259 26
Lungcancer 69 25 86 17



Tjock- och 
ändtarmscancer 

113 17 247 16

Hjärntumörer 4 2 8 3
Hudmelanom 98 46 57 20
Bukspottkörtelcancer 1 - 6 1
Analcancer 2 - 5 -
Testikelcancer 8 - 5 -
Peniscancer 3 1 4 1
Njurcancer 1 1 2 2
Livmoderkroppscancer - - 1 -
Gallvägscancer - - 1 -
 Levercancer - - 4 -
Total 672 157 963 139

Vid Lasarettet Trelleborg följs planen för cancervården i Södra Sjukvårdsregionen.  Denna har 
utarbetats i syfte att minska antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos 
cancerpatienter. En jämlik cancervård i Region Skåne förutsätter ett samarbete mellan aktuella 
verksamheter för fortsatt utveckling inom diagnostik, standardiserade vårdförlopp (SVF), onkologisk 
smärtbehandling och rehabilitering, samt kompetensförsörjning. Cancerutredningar bedrivs vid 
Lasarettet Trelleborg inom neurologi, urologi, gynekologi, lungmedicin, kirurgi, hud och 
öron/näsa/hals inom ramen för SVF. Genom en standardiserad mall där patienten vid 
tumörmisstanke skyndsamt leds genom en obruten vårdkedja, garanteras skyndsam diagnostik, 
behandling och en jämlik cancervård. 

De numerärt största SVF i Trelleborg var under 2021 urinvägar, tjock-ändtarm, prostata, 
hudmelanom och lungcancer. Trots att Covid-19-pandemin och dess undanträngningseffekter har 
medfört en stor påfrestning för SVF-processen har patienter aktuella för ett SVF-förlopp givits högsta 
prioritet och arbetet har under 2021 kunnat bedrivas relativt friktionsfritt. Vid en jämförelse mellan 
2020 och 2021 framgår det att också att det totala antalet startade SVF är 43 procent högre under 
2021 än under föregående år (se tabell).  Det ses dock ett 12-procentigt fall i antalet startade 
behandlingar. Således ledde under 2021 endast 14 procent av de inledda förloppen till startad 
behandling jämfört med 23 procent under 2020. Tillgängliga data ger för närvarande inget svar på 
orsaken till detta men det kan inte uteslutas att det föreligger en indikationsglidning när det gäller att 
starta ett förlopp och att det således finns färre patienter med cancersjukdom bland dem där ett SVF 
startats. En annan möjlighet är att planerad behandlingsstart dröjt till efter årsskiftet 2021/2022.  

Den största ökningen av antalet startade förlopp har skett inom SVF tjock-och ändtarmscancer där 
antalet startade förlopp mer än fördubblats. Också inom SVF prostata har antalet startade SVF 
närmast fördubblats jämfört med föregående år. Det ska här tilläggas att för båda dessa förlopp, och 
i synnerhet rörande prostatacancer, noterades en minskning under 2020 jämfört med 2019, vilken 
möjligtvis var en pandemieffekt. Vad gäller prostatacancer försnävades kriterierna för att ingå i SVF i 
samband med pandemins start vilket kan förklara nedgången under 2020. Dessa återgick dock till 
normala kriterier hösten 2020. 

Antalet startade behandlingar har för prostatacancers vidkommande ökat i paritet med antalet 
startade förlopp, vilket dock ej är fallet för tjock- och ändtarmscancer där antalet behandlingar ej 
ökat. Det kan också noteras att antalet lungcancerförlopp ökat medan antalet behandlingar minskat. 
För hudmelanom ses en kraftig minskning både vad gäller startade förlopp och behandlingar. Här 
torde orsaken vara att Hudmottagningens verksamhet avvecklades under 2021.  För övriga förlopp är 



fallen så få att det är svårt att göra en jämförelse.  Det befarades att det faktiska antalet SVF, vilka var 
färre 2020 än 2019, kunde orsakas av oviljan att söka vård. Det är därför positivt att antalet startade 
SVF under 2021 åter ökat. Det kan dock inte uteslutas att en del av ökningen härrör från ett uppdämt 
behov som uppkommit till en följd av oviljan att söka vård under pandemin.

 Vad gäller målet att 80 procent av SVF startar inom stipulerad tid är denna nu endast 29 procent och 
dessvärre har ingen förbättring noterats jämfört med 2020. Det är oklart om den stora 
arbetsbelastning som kan hänföras till pandemin kan vara en del av förklaringen till detta. 
Neurologmottagningen vid Lasarettet Trelleborg har under 2021 implementerat Min Vårdplan 
1177.se för hjärntumörpatienter. En plan finns även upplagd vid urologmottagningen för 
prostatacancerpatienterna. Målsättningen är att 80 procent av patienterna ska ha både 
kontaktsjuksköterska och tidig cancerrehabiliteringsbedömning. Vid Lasarettet Trelleborg nås inte 
detta mål då andelen patienter som får kontaktsjuksköterska är 67 procent, och tidig 
cancerrehabiliteringsbedömning är 28 procent. Orsaken till detta torde dock vara att flertalet 
patienter som startar SVF-utredning vid Lasarettet Trelleborg snabbt går vidare till SUS Malmö/Lund.

Produktion
Vårdproduktion

Ännu ett år med stora störningar
Vårdproduktionsanalyser som baseras på jämförelser mellan åren 2021, 2020 och 2019 är vanskliga 
av flera skäl. Den organisatoriska förändring som genomfördes från början av 2020 då 
vårdvalsmottagningarna hud och ögon överfördes från Lasarettet Helsingborg till Lasarettet 
Trelleborg har påverkat resultaten för dessa specialiteter. Direkta och indirekta konsekvenser av 
pandemin har påverkat vårdproduktionen, dels genom störningar och undanträngningseffekter, dels 
genom förändrad verksamhet till exempel i form av vaccinationsmottagning. En detaljanalys av 



förändringar i produktivitet och effektivitet är därför svår att genomföra. En rimlig hypotes är dock 
att de stora störningar som påverkat den ordinarie kliniska verksamheten från och med 
pandemistarten i mars 2020 påverkat både produktivitet och effektivitet negativt.

Här kan nämnas den omflyttning av personal från ordinarie arbetsplatser till tillfällig tjänstgöring 
både inom och utom sjukhuset. Detta har medfört att personal arbetat med nya och komplexa 
vårduppdrag och patientgrupper, ofta med kort förberedelsetid.  Detta arbete har dessutom ofta 
utförts utöver ordinarie arbetstid. En markant ökad frånvaro pga. sjukdom och VAB har liksom under 
pandemivågorna 2020 noterats även under 2021.

Öppenvård 
Antal besök inom öppenvård 2021 (exklusive vårdval) har ökat med 4 400 jämfört med 2019. Denna 
ökning beror på vaccinationsmottagningen som i perioder (i synnerhet under april-juni samt i 
december) haft stora besöksvolymer. Vaccinationsmottagningen och andra pandemiåtgärder samt av 
pandemin ökad korttidsfrånvaro (sjukfrånvaro/VAB) har periodvis inneburit betydande svårigheter 
att bemanna ordinarie vårdutbud, vilket minskat dess kapacitet och antalet öppenvårdsbesök 
exklusive vårdval och vaccinationsmottagning har jämfört med 2019 minskat med 13 procent. I 
början av 2021 (jan-feb) minskar besöken kopplat till andra vågen av pandemin, dels beroende på att 
patienter avbokat besök, dels beroende på bemanningsproblem. Exkluderas besök på 
vaccinationsmottagningen minskar antalet besök även resterande månader under våren 2021 
jämfört med 2019. Under perioden september till december är besöksvolymen dock tillbaka på 
samma nivå som 2019.  

Slutenvård
Antalet vårddagar har för året ökat med fyra procent jämfört med både 2020 och 2019. Ökningen 
beror dels på att Lasarettet Trelleborg öppnade fler vårdplatser under januari-februari 2021 för att 
avlasta SUS som i gengäld vårdade covid-19 patienter, dels på att ett ökat akut inläggningsbehov av 
medicinpatienter ökade antalet vårdplatser och vårddagar under juli och augusti. Efter 
sommarperioden har även antalet medicinpatienter som vårdas på ortopedavdelningen, vilken 
normalt vårdar patienter i samband efter operation, ökat.

Ett minskat antal operationer (se nedan) har medfört att medicinpatienter på Ortopedavdelningen 
ökat. Då dessa normalt har längre vårdtider än de patienter som normalt vårdas där postoperativt 
minskar antalet vårdtillfällen (-13 procent i jämförelse med 2019), samtidigt som antalet vårddagar 
ökat (4 procent jämfört med 2019). 

Operationer
Antalet operationer har minskat med 15 procent jämfört med 2020 och 24 procent jämfört med 
2019. Pandemin har tvingat fram lösningar som minskat operationskapaciteten. Utlåning av 
operationspersonal till covid-19-vård, både i Trelleborg och på SUS Malmö, har varit nödvändig. Det 
har på ortopedavdelningen även vårdats icke ortopedpatienter (se ovan). En medicinsk 
omprioritering av patienter som opereras i Trelleborg (ca 300 SUS-patienter) har också gjorts. En stor 
andel har varit subakuta och medicinskt högprioriterade operationer.

Operationskapaciteten har också varit lägre på grund av ökad personalomsättning, bland annat till 
privata vårdgivare (se ovan). Därför har operationskapaciteten, trots kösatsning med operationer 
under helger och test av alternativ arbetstidsmodell, sjunkit under hösten.  

Kvalificerade distanskontakter
Betydligt fler patienter än tidigare har under pandemin fått hjälp via distanskontakter. Dessa har ökat 
med 52 procent under 2021 jämför med 2019. Distanskontakterna sker huvudsakligen via telefon, 
men arbetet med ökat användande av digitala distansmöten fortgår. 



Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne 

Klinisk forskning

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter 
Det är en uttalad intention från sjukhusledningen att stimulera forskning i Trelleborg. 
Forskningsverksamheten monitoreras kontinuerligt. Under 2021 var fyra anställda inom 
verksamhetsområde Akut och Medicin disputerade. Inom verksamhetsområde Planerade 
Operationer fanns det en disputerad vilken också är docent. Ytterligare en anställd i 
sjukhusövergripande funktion är både disputerad och docent.  En ST-läkare och en farmaceut är 
registrerade doktorander vid Lunds Universitet.

Inom verksamhetsområde Akut och Medicin har under 2020 har forskningsaktivitet bedrivits rörande 
farmakologi, kardiologi och fysiologi.  

Inom verksamhetsområde Planerade Operationer bedrivs aktiv forskning rörande knä- och 
höftplastik. Denna forskning bedrivs av läkare anställda vid SUS Malmö/Lund som i perioder tjänstgör 
vid Lasarettet Trelleborg. Flera av dessa är disputerade och docenter. 

Som beskrivit ovan medverkar även Lasarettet Trelleborg i ett EU-projekt – Carematrix – som syftar 
till att i samband med producenter av medicinteknisk utrustning utveckla produkter för bättre stöd 
för personer med multipla kroniska sjukdomar. Lasarettet Trelleborg har under året deltagit i 
behovsidentifiering samt i förberedelser för prekommersiell upphandling. Klinisk utvärdering av 
prototyper kommer också att ske vid Lasarettet Trelleborg.

ST-läkare inom verksamhetsområde Akut och Medicin tilldelas alla en handledare med vilken de har 
regelbunden avstämning. Det anordnas också utbildningstillfällen i form av lunchseminarier för ST-
läkare ca två gånger per månad. En av verksamhetens överläkare har uppdraget som ST-studierektor 
och koordinerar övergripande ST-läkarnas utbildning. De individuella ST-läkarnas utveckling 
utvärderas regelbundet via s.k. ST-kollegium där alla handledare deltar. 

Under slutet av 2020 tilldelades en anestesiologuppdraget som studierektor och ett program för att 
ta emot och utbilda ST-läkare inom anestesi har under 2021 inletts.     



Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Attraktiv arbetsgivare

Resultat från medarbetarenkät
I oktober 2021 genomfördes Region Skånes medarbetarenkät. Det var andra året i följd som denna 
medarbetarenkät genomfördes. Enkäten har ett upplägg med färre frågor i syfte att göra 
resultatarbetet mer användarvänligt och mer lättillgängligt samtidigt som det skapar förutsättningar 
för jämförelser med övriga regioner. Frågeunderlaget bygger på SKR ́s nio HME-frågor (Hållbart 
medarbetarengagemang) och elva HSE-frågor (Hållbart säkerhetsengagemang) Därtill har tillkommit 
ett antal regiongemensamma frågor samt frågor specifika för förvaltningen Skånes 
universitetssjukvård.
  
Frågeställningarna i HME och HSE ger en ökad systematisk uppföljning och återkoppling till 
verksamheterna utifrån både arbetsmiljö och patientsäkerhetsperspektiv. Syftet med 
frågeställningarna är att skapa underlag för dialog på arbetsplatserna och ett viktigt avstamp i 
förvaltningen Skånes universitetssjukvårds strävan att integrera patientsäkerhet och arbetsmiljö i 
syfte att bidra till en ökad effektivitet och god verksamhetsstyrning.

Resultatet från medarbetarundersökningen visar att på samtliga HME-frågor har Lasarettet ökat sitt 
värde. Frågorna i HME är uppdelade i tre delområden, för att tydligt beskriva verksamhetens 
medarbetarengagemang:

 HME - Motivation
 HME - Ledarskap
 HME - Styrning

För varje delområde presenteras ett indexvärde där svarsalternativen omvandlas till en skala från 0 – 
100, där 0 är lägst och 100 är högst. Motivation ökade från 76 till 82, ledarskap ökade från 73 till 80 
och styrning ökade från 71 till 77. På den regiongemensamma frågan, jag kan tänka mig att 
rekommendera andra att börja arbeta på min arbetsplats, så svarar 91 procent att de kan 
rekommendera andra att börja arbeta på samma arbetsplats. Bland samtliga av Region Skånes 
medarbetare, svarar 85 procent att de kan tänka sig att rekommendera andra att arbeta på samma 
arbetsplats.

Svaren på Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE), de elva frågorna har också förbättrats jämfört med 
2020. Indexvärdet på HSE har ökat från 73 procent till 77 procent. Det totala indexvärdet för Region 
Skåne är 76 procent.

Nästa steg är att resultaten används som ett underlag för dialog och som ett verktyg för 
förbättringsarbeten runt om på arbetsplatserna. Alla chefer har fått resultatet för sina egna 
arbetsplatser och ska tillsammans arbeta vidare med resultaten.
Svarsfrekvensen på Lasarettet Trelleborg i 2021 års medarbetarundersökning var 69,7% (363 av 521 
svaranden), vilket är något lägre jämfört med 2020 då svarsfrekvensen var 70,4% (376 av 534 
svaranden).

 



Trygga anställningar 

Andel tillsvidare anställda av samtliga månadsanställda, uppdelat på 2021 och 2020 samt på kön

Hämtad från Qlikview Personaldata 211231

Andel heltidsanställda av samtliga månadsanställda, uppdelat på 2021 och 2020 samt på kön

Hämtad från Qlikview Personaldata 211231

Andelen tillsvidareanställda har ökat något jämfört med 2020. Andelen heltidsanställda har ökat 
jämfört med 2020. Samtliga lediga befattningar annonseras som heltidstjänster. Medarbetare som 
önskar arbeta deltid har möjlighet till det under förutsättning att det fungerar för verksamheten.

Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer 
Utvecklingsplan och individuell handlingsplan ska upprättas för samtliga medarbetare. Medarbetare 
som är intresserade och lämpliga för chefsuppdrag ska få möjlighet till utveckling inför en framtida 
chefsroll. Befintliga chefer ska ges goda förutsättningar och stöd för sitt ledarskap och sin 
kompetensutveckling. 
 
Kompetensförsörjningsplanen för Lasarettet Trelleborg för 2021 har samverkats och MBL-förhandlats 
med personalorganisationerna samt antagits av sjukhusstyrelse Trelleborg. 

Arbetet med att tydliggöra olika karriärvägar för olika professioner pågår, det finns tydliga 
kompetensstegar för medicinska sekreterare och kuratorer, arbetet med implementering har 
startats. Kompetensstegar för sjuksköterskor, BMA, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har 
påbörjats.

En kompetensstege delar in kompetens inom ett visst yrke i flera nivåer. Varje 
nivå innehåller exempel på arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetenskrav. 
Användningsområden för kompetensstegen är att beskriva kompetensnivåer, stöd för individuell 
karriär- och kompetensutveckling, stöd i bemanningsplanering och i att identifiera kompetensbehov. 
Kompetensstegen är också ett verktyg för strukturerad kompetensutveckling och ligger till grund för 
den individuella handlingsplanen. 

Sedan 2018 tar Sus fram ett nytt utvecklingsprogram för sjuksköterskor, Core Curriculum med målet 
att skapa en hållbar kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov. Varje deltagande 
verksamhetsområde utarbetar sedan ett lokalt anpassat program utifrån det 
förvaltningsövergripande. Arbetet med att inom vissa enheter på Lasarettet Trelleborg införa Core 
Curriculum för sjuksköterskor pågår. Målet med arbetet är att upprätta ett strukturerat 
utvecklingsprogram för sjuksköterskor för att skapa en hållbar kompetensförsörjning utifrån 
verksamheternas behov. 

Alla chefer har möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser som Region Skåne erbjuder.



Sedan flera år tillbaka erbjuds en digital introduktionsutbildning för nya chefer. Innehållet spänner 
över ett brett område från Regions Skånes ledarkriterier till arbetsmiljö, arbetsrätt, lönesättning, 
rekrytering och datasäkerhet.

Ett koncept för nya verksamhetschefer har utvecklats och genomförts under 2021. Upplägget är ett 
introduktionsprogram som pågår under ett år och där verksamhetschefen följer en individuell 
anpassad plan. Lasarettet Trelleborgs verksamhetschefer har deltagit i programmet.

Under året har Verksamhetsområde akut och medicins enhetschefer deltagit i ett 
utvecklingsprogram, Kommunikation och ledarskap i vardagen, som är Sus eget interna forum för 
chef- ledar- och teamutveckling. Det är ett komplement till Region Skånes program för chefs- och 
ledarutveckling.

För att trygga chefsförsörjningen så finns det inom Region Skåne ett program för framtida chefer. Det 
är ett sex månaders utbildningsprogram för medarbetare med vilja och förutsättningar att bli chef. 
Utgångspunkten är en intresseansökan i offentliga jobb där medarbetaren i ett personligt brev 
motiverar sitt deltagande. Närmaste chef ger sitt omdöme och tillstyrker medarbetarens potential 
som framtida chef. Lasarettet Trelleborg, har en medarbetare med i programmet. 
 
Varje chef ges möjlighet till kontinuerlig uppföljning och återkoppling i det individuella årliga 
medarbetarsamtalet. Dialog förs då även om behov av kompetensutveckling, stöd, med mera samt 
upprättande av individuell utvecklingsplan.

Utveckling av regioninterna resursteam 
För att ge medarbetarna möjlighet till ett mer flexibelt arbetssätt ska resursteamen på 
förvaltningarna fortsatt utvecklas. Ett lokalt resursteam startades i maj 2019 med syftet att göra 
Lasarettet Trelleborg oberoende av inhyrning av sjuksköterskor från bemanningsföretag. 
Resursteamet tillhör enheten för kvalitet, utveckling och bemanning. Resursteamet arbetar på ett 
flexibelt sätt där personalen får möjlighet till utökad kompetensutveckling genom att arbeta inom 
flera olika specialiteter. Arbete pågår med att bemanna upp resursteamet med fler sjuksköterskor 
och nu även med undersköterskor.

Jämställda löner 
Årlig lönekartläggning ska genomföras och är en viktig del i arbetet med att upptäcka och vid behov 
åtgärda osakliga löneskillnader. En årlig lönekartläggning har genomförts och är en viktig del i arbetet 
med att upptäcka och vid behov åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Arbetet 
med lönekartläggning för 2021 har varit regiongemensamt med stöd av ett nytt IT-system. Som 
uppstart på lönekartläggningsarbetet genomförde arbetsgivaren och personalorganisationerna en 
gemensam workshop. Vidare följde analys utifrån arbetsvärdering av lika och likvärdigt arbete, samt 
de befattningar som är högre arbetsvärderade men som har en lägre lönenivå. Arbetsvärderingen 
utgår från befattningars krav och svårigheter i arbetet. Arbetsgivaren har inte funnit några osakliga 
löneskillnader kopplat till kön. För att förhindra osakliga löneskillnader utöver kopplingen till kön 
arbetar Lasarettet Trelleborg systematiskt genom att analysera sin lönebild utifrån lönestruktur och 
löneläge inför den årliga löneöversynen. Om analysen påvisar någon osaklig löneskillnad åtgärdas 
detta i den årliga löneöversynen.

Arbete med lika rättigheter och möjligheter 
Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla och är också kopplat till Region Skånes arbete som en 
attraktiv arbetsgivare. Ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter gagnar medarbetare, 
patienter, resenärer och samarbetspartners. Insatser ska även fortsatt göras gentemot nuvarande 
och framtida medarbetare för att säkerställa ett bemötande med omtanke och respekt, vilket är en 



förutsättning för att öka förtroendet för Region Skåne. 
Lasarettet Trelleborg har haft fokus på arbetet med att säkerställa ett bemötande med omtanke, 
respekt och som är välkommande mot både patienter, samarbetspartners och medarbetare och den 
hälsofrämjande arbetsmiljön. Bemötandet har stor betydelse för en god arbetsmiljö. Värdegrunden 
är en obligatorisk del i all introduktion av nya medarbetare.  

Inom ramen för Sus partsgemensamma arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ingår en 
utbildningsdag som behandlar lika rättigheter och möjligheter, med fokus på den psykosociala 
arbetsmiljön och kränkande särbehandling. I den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) följs delar av likarättsarbetet upp. 

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete med engagerade medarbetare och ledare ger 
förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten och nöjda medborgare 
Rehabiliteringsarbetet i samarbete med bl.a. företagshälsovården har under perioden fortgått, men 
har inte fullt ut kunnat bedrivas i samma omfattning som tidigare år på grund av pandemin. Under 
hela året har rehabiliteringsmötena genomförts digitalt via en app i mobiltelefonen eller alternativt 
via Skype. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under 2021 har präglats av att anpassa arbetsmiljöarbetet 
under pandemin. Fokus har varit att partsgemensamt hitta former för att skapa en god arbetsmiljö 
och eliminera risker och minimera skador i samband med arbetet

Under hösten 2021 genomfördes den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Av 
svaren kan utläsas en ökad förståelse av riskbedömning som verktyg i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet liksom vikten av samarbete mellan chef och skyddsombud. 

Samverkan med personalorganisationer under pandemin 
Lasarettet Trelleborg har haft regelbundna avstämningar med de fackliga organisationerna för att 
fånga upp aktuella frågor, funderingar och oro hos medarbetare för att snabbt kunna agera på dessa 
och skapa trygghet.  
 
Chefer har haft möjlighet att få stöd genom företagshälsovårdens psykologer och beteendevetare 
som kan handleda i frågor som att leda på distans, leda i kris, organisera arbetet, stilla oro i 
arbetsgruppen och övrig kommunikation som kan vara viktigt i rådande situation. Chefer har även 
kunnat delta i virtuell handledning för att diskutera och reflektera över konkreta frågor, problem och 
dilemman kopplat till att leda i en krissituation genom ett konsultföretag, där det även funnits 
möjlighet att få individuellt stöd.  
 
Samtliga enheter vid Lasarettet Trelleborg har genomfört risk- och konsekvensanalyser av 
arbetsmiljön med anledning av covid-19 och utarbetat handlingsplaner för att minimera riskerna. 
Risk- och konsekvensanalyserna inkluderat handlingsplanerna har i samverkan fortlöpande 
uppdaterats och anpassats efter ändrade förhållanden. Fler digitala möten på sjukhusövergripande 
nivå med de fackliga organisationerna har skett, risk och konsekvensanalys har uppdaterats var 14:e 
dag. Möten och avstämningar sker och har skett på distans och är fortsatt ett viktigt inslag för att 
minska smittspridning. 



Arbetet med arbetsmiljö under pandemin 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under 2021 präglats av att anpassa arbetsmiljöarbetet 
utifrån läget med pandemin. Fokus har varit att partsgemensamt hitta former för att skapa en god 
arbetsmiljö och eliminera risker och minimera skador i samband med arbetet. Nya arbetssätt genom 
digitala möten har skapat nya möjligheter för dialog och samarbeten, tekniken har också möjliggjort 
att nya chefer och skyddsombud har kunnat erbjudas digitala arbetsmiljöutbildningar under 2021. 

Lasarettet har haft en nära dialog med personalorganisationerna under pandemin och hade till en 
början veckovisa avstämningar som efter sommaren glesades ut men som startats upp igen i 
december 2021.

Återhämtning för vårdens medarbetare 
Efter årets utsatta läge i samband med pandemin, då medarbetare och chefer inom vården arbetat 
under svåra förhållanden och under hög press, har behovet av stöd och bearbetning riskbedömts 
utifrån en gemensam mall för förvaltningen. 
En mall för riskbedömning togs fram för att chefer och skyddsombud tillsammans skulle kunna 
konkretisera behovet av återhämtning och balansering för såväl chefer som medarbetare. SUS som 
förvaltning anlitade Falck Healthcare för stöd i arbetet med återhämtning. Mot bakgrund av 
genomförd riskbedömning, kontaktade Falck Healthcare verksamhetscheferna på Lasarettet 
Trelleborg för att planera in ev. stödinsatser för chefer. Bedömningen i respektive verksamhets 
skyddskommitté var att de av företagshälsovårdens redan vidtagna stöd- och uppföljningsinsatser av 
medarbetares och chefers återhämtning var tillfredställande och något ytterligare behov förelåg för 
närvarande inte.  

Samtliga enheter har kontinuerligt uppdaterat genomförda risk- och konsekvensanalyser av 
arbetsmiljön med anledning av Covid-19 och den psykosociala arbetsmiljön har särskilt beaktats för 
medarbetarnas återhämtning. Handlingsplanerna har i samverkan fortlöpande uppdaterats och 
anpassats.

Region Skåne har på intranätet publicerat bra information, utbildningsfilmer, webbinarier, e-
utbildningar som alla medarbetare har kunnat ta del av för att hantera oro, få tillgång till psykologiskt 
krisstöd, stresshantering och få förslag på aktiviteter för återhämtning vid krissituationer.

Sjukfrånvaro 



Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2020, för både män och kvinnor. Långtidssjukfrånvaron har 
minskat med 2,41 procentenheter, en del av våra långtidssjuka medarbetare har under året återgått i 
tjänst.

* 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.

Sjukfrånvaron bland sjukvårdspersonal har sjunkit för samtliga grupper. I grupperna handläggare, 
administratör och arbetsterapeuter har sjukfrånvaron ökat, dock är dessa grupper små, så det kan 
vara enstaka medarbetare som är långtidssjukskrivna som gör att procenttalet blir högt.

Frisknärvaro är andelen medarbetare som har sammanlagt fem eller färre sjukdagar under året. 
Frisknärvaron har även den ökat från 54 procent till 62 procentenheter och har ökat både för 
männen och kvinnorna. Ligger i stort sett på samma nivå som före pandemin. 
 
Bemanningsläget har precis som på övriga sjukhus i regionen varit ansträngt på grund av att även 
vårdanställda under covid-19-pandemin är sjukskrivna eller hemma för vård av barn i större 
uträckning än normalt. 



Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner 
Kompetensförsörjningsplanen för Lasarettet Trelleborg för 2021 antogs av sjukhusstyrelse  
Trelleborg. De yrkeskategorier som är svårast att rekrytera till är vissa specialistläkare, 
specialistsjuksköterskor inom anestesi och operation samt allmänsjuksköterskor, de är markerade 
som kraftig obalans i kompetensförsörjningsplanen.

Kompetensförsörjningsplanen har som syfte att stödja planeringen och uppföljning av åtgärder för 
att stärka lasarettets attraktivitet, rekrytering och för att behålla kompetenta medarbetare.

Rätt använd kompetens 
Att använda kompetensen rätt och att ge medarbetarna möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens 
och verksamhetens behov är en nödvändig insats för att möta kompetens-försörjningsutmaningen. 
Rätt använd kompetens kan innebära exempelvis uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier och 
införande av nya kompetenser. Att använda kompetensen rätt och att ge medarbetarna möjlighet att 
arbeta utifrån sin kompetens och verksamhetens behov är en nödvändig insats för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningen. 
Rätt använd kompetens kan innebära exempelvis uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier och 
införande av nya kompetenser. 
 
Lasarettet Trelleborg arbetar kontinuerligt och systematiskt med att se över om det går att fördela 
fler uppgifter mellan yrkeskategorier och eventuellt anställa medarbetare med andra kompetenser. 
Ett exempel är att vårdavdelningar har anställt receptarier.

Kompetensutvecklingsinsatser för sjuksköterskor 
Lasarettet Trelleborg har följande sjuksköterskor som studerar specialistutbildning med 
utbildningslön, två sjuksköterskor som studerar operation, en sjuksköterska som studerar anestesi 
och en sjuksköterska som studerar kardiologi på halvfart samt en sjuksköterska som har en 
utbildningsanställning och läser akutsjukvård. Prioriteringarna är utifrån Skånes universitetssjukvårds 
uppdrag, i princip är alla elva inriktningarna prioriterade. Extra starkt prioriterade är anestesi, 
intensivvård och operation. 

Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare med flera 
Region Skåne ska arbeta med kompletterande utbildningsinsatser för att täcka kompetensluckor i 
verksamheten och för att främja rätt använd kompetens. Särskilda satsningar ska göras på 
kompetensutveckling för undersköterskor, men också för att stimulera nytänkande på arbetsplatser 
för vad undersköterskan kan ha för uppgifter.  Verksamheten planerar för att fler undersköterskor får 
möjlighet till specialistutbildning inom operation, intensivvård och anestesi.

Kompetensförsörjning; äldre medarbetare 
Region Skåne ska arbeta för att äldre medarbetare i större utsträckning ges förutsättningar att 
fortsatt bidra med sin kompetens. Äldre medarbetare ska ges möjlighet till ett hållbart arbetsliv, en 
arbetsmiljö som gör det möjligt att vara kvar samt möjlighet till en ny roll som handledare eller coach 
för yngre medarbetare. Lasarettet Trelleborg har anställt några medarbetare efter det att de avgått 
med pension. Ofta arbetar dessa medarbetare utifrån sina förutsättningar även lönesättning utifrån 
en dynamisk tillämpning har beaktats och tillämpats.

Utbildningsuppdraget 
Region Skånes omfattande utbildningsuppdrag ger goda möjligheter att rekrytera medarbetare med 
rätt kompetens. En bra praktik, utbildningsperiod med hög kvalitet i exempelvis handledning ger 



goda förutsättningar för att rekrytera framtida medarbetare. I januari 2020 startade Lasarettet 
Trelleborg upp kliniska utbildningssalar (KUS) på medicinavdelningen. Kliniska utbildningssalar är en 
del i satsningen på ökat antal utbildningsplatser för sjuksköterskor med verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) i Trelleborg. Vårdarbetet på utbildningssalarna bedrivs av sjuksköterske- och 
undersköterskestudenter med stöd av handledare, vilka är anställda som sjuk- respektive 
undersköterskor på avdelningen. Strukturen bygger på s.k. peer-learning och teamarbete. 
Studenterna samarbetar runt patienterna och lär av varandra. Erfarna handledare och kliniska lärare 
finns närvarande redo att stötta vid behov. Andelen studenter som har sin verksamhetsförlagda 
utbildning på sjukhuset har ökat och möjligheten till att fler väljer att ta anställning efter sin examen 
på sjukhuset har också ökat. För introduktion av nya sjuksköterskor på Lasarettet Trelleborg, så är 
introduktionen individuellt anpassad utifrån individens behov. På flertalet av våra avdelningar finns 
driftsansvariga sjuksköterskor (teamledare) för att skapa trygghet och ge hjälp och stöd till 
nyanställda sjuksköterskor. 

Bemanning av verksamheten under pandemin 
Under pandemin har Lasarettets Trelleborgs resursteam ingått i schemaplaneringen för ordinarie 
verksamhet. Sjuksköterskor som normalt arbetar med patientsäkerhetsfrågor eller arbetar som 
enhetschefer har tagit extra pass i den kliniska vården för att stötta upp vid bemanningsproblem. 
Lasarettet Trelleborg har inte kunnat få hjälp med extra personalförstärkning under pandemin, 
däremot som tidigare nämnts har medarbetare från Lasarettet Trelleborg förstärkt bemanningen på 
SUS. I den utsträckning som det har gått att anlita bemanningsföretag, så har det gjorts, dock har 
tillgången på sjuksköterskor från bemanningsföretag varit liten, då samtliga sjukhus haft samma 
behov och behövt förstärkning.  
 
Flera av Lasarettets medarbetare har under pandemin varit om bemannade till Skånes 
universitetssjukvård (SUS) och andra enheter inom Lasarettet Trelleborg. Enhetschefer som har haft 
utlånad personal till Covid-IVA på SUS har också fysiskt varit närvarande på arbetsplatsen i Malmö, 
för att ha täta avstämningar och uppföljningar av medarbetares arbetssituation och arbetsmiljö.

Checklistor för check-in och check-out har tagits fram och använts vid arbetspassens start och slut. 
Syftet med mallen är att minska riskerna med att vårda helt andra patientkategorier och att vara 
förflyttad till arbetsplatser med delvis helt andra arbetsuppgifter. Riskerna minskas genom att ett 
antal frågor ställs till varandra för att säkra informationsöverföring. De har varit till stor hjälp i 
introduktionen på en ny arbetsplats för att samtliga medarbetare ska få rätt information och skapa 
en ökad trygghet på arbetsplatsen. 

Under hela året har det varit viktigt med återkommande kontinuerlig kommunikation till samtliga 
chefer och personalorganisationer för att kunna ställa om verksamhet, utbilda och förflytta 
medarbetare med kort framförhållning till andra arbetsuppgifter, andra patientkategorier och till 
andra arbetsplatser inom Skånes universitetssjukhus.

Många av frågorna har handlat om att ställa om dagverksamhet till dygnet runt verksamhet, 
mottagnings- till vårdavdelningsarbete. 

Med anledning av pandemin har medarbetare också arbetat med provtagning av ev. smittade 
patienter, provtagning av egen personal, bemanna upp fler vårdplatser för att ta hand om fler 
patienter från Skånes universitetssjukhus, Lasarettet Trelleborg, är ett av sjukhusen som efter 
årsskiftet inte vårdar Covid-smittade patienter. Flera av medarbetarna från Verksamhetsområde 
Planerade operationer har arbetat på Covid-IVA i Malmö. Fler akuta ortopedioperationer, har också 
genomförts på Lasarettet Trelleborg för att kunna avlasta SUS, som har ställt om verksamheter för 



att kunna vårda fler Covid-patienter. Även Verksamhetsområde Akut och medicin har periodvis 
öppnat upp fler vårdplatser för att avlasta SUS.

Lasarettet har också öppnat upp vaccinationsmottagning för att vaccinera medarbetare inom vården. 
Alla med patientnära arbete inom vården, både i kommuner och i Region Skåne har vaccinerats av 
medarbetare på Lasarettet Trelleborg. Vaccinationen av boende på LSS, med hjälp av ett mobilt team 
har genomförts, vaccinationer av riskpatienter har också genomförts på Lasarettet Trelleborg.  

Vaccinationer av vårdnära personal, riskpatienter och LSS boenden har genomförts för Trelleborgs, 
Vellinge och Svedalas kommuner.

Under pandemin har Lasarettets resursteam ingått i schemaplaneringen för ordinarie verksamhet. Då 
det har varit stor sjukfrånvaro på grund av Covid-19 har sjuksköterskor från administrativa tjänster 
temporärt arbetat i vården, likaså har flertalet av våra enhetschefer   stärkt upp bemanningen för att 
arbeta kliniskt som sjuksköterskor.

Måltidsvärdar har tillfälligt anställts för att avlasta vårdpersonal, medarbetare för patientvak och 
undersköterskor har anställts i det interna resursteamet för att förstärka bemanningen på 
vårdavdelningarna. Även entrévärdar har anställts för att tillhandahålla munskydd och handsprit till 
besökande.

Oberoende av inhyrning från bemanningsföretag 
Målsättningen vid Lasarettet Trelleborg är att så långt det är möjligt minimera beroendet av inhyrd 
personal. Som en följd av det rådande rekryteringsläget har det dock för upprätthållande av en 
godtagbar tillgänglighet och patientsäker vård varit nödvändigt att till viss del nyttja 
bemanningsföretag. Till största delen har den inhyrda personalen bestått av sjuksköterskor för att 
täcka pass på slutenvårdsavdelningarna. Detta har varit nödvändigt av arbetsmiljöskäl och 
patientsäkerhetsskäl. Åtgärden har varit nödvändig för att kunna upprätthålla tillräckligt antal 
vårdplatser bl.a. för att arbetet på akutmottagningen ska kunna bedrivas med önskvärd effektivitet 
utan stopp i flödena för patienter som kräver inläggning inom slutenvård.  
 
Under 2021 har det också varit nödvändigt att hyra in lungläkare till mottagningen för att 
säkerställa godtagbar tillgänglighet och vård. Vid Lasarettet Trelleborg bedrivs för närvarande en 
mycket aktiv rekrytering för att minska beroendet av bemanningsföretag. I denna ingår satsning på 
fysisk och psykisk arbetsmiljö, utbildningsinsatser, möjlighet för personligt anpassade tjänster och 
karriärvägar. 
 
Svårigheten att rekrytera är dock inte unikt för Lasarettet Trelleborg. I detta sammanhang är 
Lasarettet Trelleborg också påverkade av nationella och regionala beslut rörande bl.a. ersättningar, 
arbetstider och utbildningsfrågor.  
 
Inhyrning av vårdpersonal har minskat, det avser framförallt inhyrning av sjuksköterskor, kostnaden 
jämfört med 2020 har minskat med 72 procent. Fram till mitten av juni månad har ett fåtal pass 
bemannats av inhyrda sjuksköterskor. Det finns ett fortsatt behov av att anlita sjuksköterskor för 
bemanning av vårdavdelningar, beroende på den höga sjukfrånvaron under pandemin. 
Bemanningsföretagen har dock inte kunnat leverera i den utsträckning som det funnits behov av, 
vilket medfört ett ökat uttag av övertid och mertid. Det finns ett fortsatt behov av att hyra in 
specialistläkare till vissa mottagningar såsom gynekologi, lung- och ögonvård. Kostnaden för 
inhyrning av läkare från bemanningsföretag har ökat med 9% jämfört 2020. Då hudverksamheten på 
Lasarettet har stängts, så finns framöver inget behov av att hyra in hudläkare. Kostnaden för 



hyrpersonal, andel av egna personalkostnader är 2,5%. Målet för Region Skåne är att ha en 
hyrkostnad motsvarande 1,5% av den totala hyrkostnaden. 

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Utvecklingen av anställningsvolym 

Inom Region Skåne används resurs begreppet ”använd tid för anställda omräknat till heltid” (AOH) 
Utfallet av anställda AOH ligger under budget, bland annat beroende på vakanta 
sjukskötersketjänster, medicinska sekreterare och undersköterskor. Bemanningen har under året 
påverkats av pandemin, exempelvis så har medarbetare varit om bemannade både internt men även 
utlånade till Skånes universitetssjukhus.



Utvecklingen av använda timmar 

Semesterledighetsuttaget har ökat jämfört med 2020. Övertid och mertid har ökat bland annat 
beroende på att smittspridningen av Covid-19 ökade och riktlinjen med att stanna hemma vid minsta 
symtom. Tjänstledighet utan lön har också ökat till följd av att arbetsgivaren varit generös med att 
bevilja medarbetare i riskgrupper ledighet.

Utvecklingen av Vård av barn (VAB)



Uttag av vård av barn har ökat från 2019 till 2021. 2019 var snittdagarna per anställd för vård av 
sjuka barn 1,63 dagar och för 2021 var snittdagarna 3,03 dagar. Andelen kvinnor som vårdar sjuka 
barn har ökat, medan andelen män som vårdat sjuka barn minskade mellan oktober för att därefter i 
december ligga på samma nivå som kvinnorna. 

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

 Medgivna bisysslor Avslagna bisysslor

 Antal med 
koppling till 
RS

Antal utan 
koppling till 
RS

Antal med 
koppling till 
RS

Antal utan 
koppling till 
RS

Läkare   2   
Förtroendeskadlig     
Arbetshindrande     
Konkurrerande     
Sjuksköterskor  1  1   
Förtroendeskadlig     
Arbetshindrande     
Konkurrerande     
Övriga  2  3   
Förtroendeskadlig     
Arbetshindrande     
Konkurrerande     

Lasarettet Trelleborg följer upp eventuella bisysslor i medarbetarsamtal, respektive chef har hjälp av 
en checklista för medarbetarsamtal som fastställts regionövergripande. Vid nyanställning av nya 
medarbetare, så framgår det av anställningsavtalet att eventuella bisysslor ska anmälas till 
arbetsgivaren. Vidare framgår det av kollektivavtalet att varje medarbetare har en skyldighet att 
anmäla bisysslor. Detta informeras också om vid introduktionen av nyanställda.



Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

Resultatmål

Budgetavvikelse: +3,9 Mkr.
Kostnadsutveckling jmf med 2020: 6,8%.

Viktiga ekonomiska områden som påtagligt påverkat utfallet 2021. 

 Pandemin (covid-19). Nettokostnader i utfallet: -2,4 Mkr.

Ovanstående tabell beskriver pandemins direkta ekonomiska konsekvenser. Utöver dessa har 
ekonomin påverkats av flera indirekta effekter, där sambanden inte låter sig tydligt beskrivas eller 
grupperas. Minskad operationsverksamhet har minskat kostnaderna, samtidigt som ett ökat 
inläggningsbehov och kö-satsningar har ökat kostnaderna.  



Beräknade direkta merkostnader för covid-19 i utfallet blev 13,3 Mkr, varav 12,3 Mkr uppstod under 
perioden januari-juni och kompenserats med en regional tilläggsbudget (bokfört som intäkt) i 
september.

Dessa merkostnader har uppkommit på grund av extra vårdplatser för SUS-patienter (avlastning när 
SUS haft covidvård) inom medicin- och ortopedi. Extrabemanning på grund av tält utanför 
akutmottagningen samt personalprovtagning och smittspårningsarbete.

Dessutom har Lasarettet fått kostnader för materialinköp (skyddsmaterial), fastighetsåtgärder, 
smittskyddsåtgärder samt entré- och servicevärdar mm. 

Vaccinationsuppdraget har genomfört i huvudsak med ordinarie personal (omplacerad administrativ 
personal genom övertidsarbete på kvällar/helger. Den regionalt beslutade stickersättningen har inte 
kompenserat för lasarettets merkostnader avseende vaccinationsuppdraget. Beräknad nettokostnad 
blev 1,4 Mkr.

 
 Samordningsansvar. Kostnad i utfallet: -2,8 Mkr.

Fakturerade kostnader för de patienter som har blivit samordnade från sjukhusstyrelse Trelleborg 
under perioden oktober-december till privata vårdgivare. Främst avser dessa kostnader patienter 
som fått ortopediska operationer/åtgärder och endoskopiundersökningar.

 Utökat operationsuppdrag. Nettointäkter i utfallet: +18,0 Mkr.

Lasarettet Trelleborg har under 2021 inte haft förutsättningar att utföra planerat uppdrag. Det 
utökade uppdraget definieras som 1 300 operationer fler än ett normalår (2019) och innebar 72,3 
Mkr i utökad budget för både intäkter och kostnader 2021. Utbetalning motsvarande 1/3-del av 
uppdraget (24,1 Mkr) finns med i utfallet.

Förberedelserna inför det utökade uppdraget har inneburit uppstartskostnader (ökade kapital-, 
fastighets- och personalkostnader) som beräknas till -6,1 Mkr. 

 Vårdvalsmottagningar 
 Vårdvalsmottagning Hud: Resultat: -2,5 Mkr. 

Sjukhusstyrelse Trelleborg ansökte om uppsägning av vårdavtal enligt LOV för Hudmottagning 
Trelleborg. Avtalet upphör 2022-03-31. Verksamheten har inte haft förutsättningar att ta emot 
patienter fr o m augusti månad. Kvarvarande personal har under hösten omplacerats till andra 
uppgifter/enheter på Lasarettet Trelleborg.  

 Vårdvalsmottagning Ögon: Resultat: -2,8 Mkr. 
Vårdvalsmottagningarnas ekonomi har påverkats negativt av pandemin, då verksamheterna är 
prestationsersatta. Intäkterna är direkt kopplade till antalet patientbesök.



Ekonomisk handlingsplan

Pandemiläget på våren och efterföljande patienttryck inom akutmedicin från och med sommaren, 
har försvårat och fördröjt Lasarettet Trelleborgs planerade aktiviteter och därmed effekterna av 
handlingsplanen under 2021.

De viktigaste åtgärderna för en långsiktigt stark ekonomi är en kontinuerlig och långsiktig utveckling 
mot effektivare vårdformer: 

 förbättra patientflöden genom planering och samarbete,
 förbättrad produktionsstyrning (bemannings- och schemaplanering), 
 prioritera patientnära verksamhet,
 utveckla digitaliseringen mm. 

Nyckeltal 
Anpassning av vårdplatskapaciteten per avdelning till bemanningsbehov.

Investeringar
Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar
Beslutade bygginvesteringar uppgick till 1,8 Mkr, varav 1,4 Mkr avser ombyggnation av 
behandlingsrum på operationsavdelningen.

Utrustningsinvesteringar
Beslutade utrustningsinvesteringar på LP 2021 (lokal pott) uppgår till 5,0 Mkr. Dessutom har 4,3 Mkr 
av LP 2022 tagits i anspråk för att klara av nödvändiga investeringsbeslut. Endoskopiutrustning är den 
enskilt största investeringen på sammanlagt 4,5 Mkr fördelat på lokal pott 2021 (1,1 Mkr) och 2022 
(3,4 Mkr).

Utökat operationsuppdrag har medfört investeringsbeslut på 1,1 Mkr och innovationsprojekten har 
medfört beslut på 0,2 Mkr.



Miljöredovisning

Regiongemensamma miljömål: 
1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
2. Hälsosam miljö
3. Hållbar resursanvändning
4. Stark miljöprofil

Generell uppföljning
 Redovisa status samt analys av utfall för berörd nämnds/förvaltnings nedbrutna miljömål.
 Beskriv uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att 

uppnå miljömålen.
 Vilka områden bedömer nämnden behöver utvecklas/förbättras?
 Lyft fram några exempel med goda resultat.

I avvaktan på Region Skånes nya miljöprogram fortsatte miljöarbetet under året utifrån SUS miljömål 
för 2019–2020. För att lyckas driva ett proaktivt, framgångsrikt och engagerat miljöarbete är 
medarbetarnas kunskapsnivå och medvetenhet avgörande. I syfte att öka kunskapsnivån och 
medvetenheten samt göra de regionala miljömålen begripliga och hanterbara i vardagen 
konkretiseras Sus miljöarbete genom miljömålet Miljömedvetna medarbetare och de åtta strategier 
som tagits fram för de mest miljöpåverkande områdena. Verksamheterna har utgått från sin 
miljöpåverkan och arbetat med en eller flera strategier av strategierna där de vidtagit olika åtgärder 
för att därigenom minska miljöpåverkan i det vardagliga arbetet.  
 
Under 2021 har Lasarettet Trelleborgs verksamheter arbetat ambitiöst med strategierna med 
tillhörande trender och/eller måltal. Intern miljörevision genomfördes under året på tre 
mottagningar vilka samtliga visade på ett engagerat miljöarbete från all personal.
 
Pandemin har fortsatt medfört flera förändringar som får påverkan för uppställda miljömål. Här kan 
exempelvis kan nämnas kraftigt minskade utsläpp från resor, inställda miljöutbildningar, miljödagar 
för miljöombud och chefer, ökat antal smittförande avfall mm.
 
Nedan följer en summerad redogörelse för de resultat som årets insatser lett till för Sus förvaltning 
(sjukhusen i Malmö/Lund, lasaretten i Ystad, Trelleborg och Landskrona samt 
förvaltningsgemensamma avdelningar och staber).  

Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet  
Det regionala miljömålet inryms i de tre strategierna:

 Så reser vi hållbart
 Så blir vi mer energieffektiva
 Så väljer vi smartare material

Så reser vi hållbart
Lasarettet har under året minskat antalet körda mil med privat bil i tjänst med drygt 1057 mil vilket 
motsvarar en minskning om ca 38 procent. Av de 15 Stockholmsresor (enkelresor) som genomförts 
under året har 67 procent (10 st) skett med tåg.

Så blir vi mer energieffektiva 
För sjukhusområdet i Trelleborg ses en ökning från 91 till 98 kWh/m² per år. Elförbrukningen för 2020 
uppgick till 3 809 000 KWh vilket kan ställas mot förbrukningen för 2021 som var 4 101 000 KWh. 

Så väljer vi smartare material 
Lasarettet har minskat engångsmaterial för utvalda produkter med 49 procent mellan 2019 och 2021 
(bestick, tallrikar, glas och muggar).  



 
Analys 
Pandemin utgör den självklart största anledningen till att tjänsteresorna minskat under året. Då 
teknik och utrustning har blivit bättre och utvecklats under pandemin är en förhoppning att digitala 
mötena ska fortsätta att utgöra en självklar mötesform i det dagliga arbetet där så är lämpligt. Detta 
är en förutsättning för att nå uppställda mål framåt.

En anledning till den ökade elförbrukningen kan vara ventilationen till de tre renoverade 
operationssalarna, samt att planerat energiprojekt ej startades upp som initialt tänkt. Brist på 
projektledare gör att arbetet fortsatt inte igångsatts.

Det engångsmaterial som fokuseras via strategin och följs upp genom tydliggjorda indikatorer är 
bestick, tallrikar, muggar och glas. Merparten av nyttjandet av denna typ av engångsmaterial bedöms 
som onödig och verksamheterna kan med fördel istället använda sig av motsvarande 
flergångsmaterial. Efter avvikelse från extern revision 2020 har riktade insatser genomförts i 
verksamheter där engångsmaterial fasas ut, alternativt att plast ersätts med papper/trä. Effekterna 
av detta arbete har visat sig i resultatet för 2021 genom en relativt kraftig minskning av nyttjat 
engångsmaterial. 
 
Hälsosam miljö 
Det regionala miljömålet inryms i de två strategierna:

 Så blir vi kemikaliesmarta 
 Så förbättrar vi vår hantering av läkemedel 

Så blir vi kemikaliesmarta
Totalt 57 produkter finns med på regionens utbyteslista enligt KLARA. Av dessa produkter innehåller 
7 ämnen som är cancerogena, mutagena och/eller reproduktionstoxiska och ska 
substitutionsutredas. Utredningen är inte gjord för någon produkt; 2 av de 7 är upphandlade.

Så förbättrar vi hanteringen av läkemedel
Sammanställning av mängden destruerade läkemedel under 2021 håller fortsatt på att 
sammanställas för Lasarettet i Trelleborg och har ej färdigställts vid denna verksamhetsberättelses 
sammanställning.

Analys 
Verksamheterna har under året ökat sin kunskap om kemiska produkters risker och minskat sin 
miljöpåverkan från olika produkter, skapat förbättrade förvaringslösningar samt effektivare 
rengöringsutrustning som kräver mindre mängder kemikalier. Under året har 
substitutionsutredningar för produkter med utfasningsämnen dock pausats i syfte att minska den 
administrativa belastningen för vården under rådande pandemisituation.   
 
Farmaceuter finns på plats på avdelningarna där dom går igenom läkemedelslistor på inlagda 
patienter för att kunna minska och/eller för att få rätt läkemedel inför hemgång. Gemensamma 
basförråd ger också en mindre miljöpåverkan och kostnad.

Hållbar resursanvändning 
Det regionala miljömålet inryms i de två strategierna: 

 Så väljer vi smartare material 
 Så förebygger vi avfall 



Så väljer vi smartare material
Inköp av britspapper har under året ökat jämfört med 2020, dock ses en knapp minskning om 0,2% 
vid en jämförelse med 2019.

Inköpen av klimatsmarta påsar fortsätter samtidigt att öka, och vid en jämförelse med 2019 ses en 
ökning med 270 procent. 

Avseende mängden smittförande avfall ses en ökning med 495 kg, vilket motsvarar en ökning om 4,6 
procent vid en jämförelse med 2020.

Analys 
Vad ökningarna avseende inköp av britspapper beror på står i dagsläget inte helt klart. 
Förbättringsarbete tillsammans med hygiensjuksköterska blir viktigt för att framåt stävja 
utvecklingen där även informationsinsatser och hygienronder är viktiga hjälpmedel i arbetet.  
Britspappret utgör ingen barriär för smitta; britsen måste spritas med desinfektionsmedel mellan 
varje patient. Lösningar med underlägg i fast storlek kan användas av de som har ett konstaterat 
behov av britspapper, vilket minskar den totala materialåtgången.
 
Användandet av klimatsmarta påsar har en positiv utveckling som ska fortsätta. Longopac-lösningen 
utgör här ett bra exempel, där den med sin flexibla säckstorlek gör att påsen kan anpassas efter 
innehållet vilket får till följd att det slängs mindre mängder plast i onödan. 

Pandemin gör att mängden smittförande avfall ökar under året och på grund av rådande situation 
krävs mer skyddsutrustning vid vård av patienter. 
 
Stark miljöprofil  
Det regionala miljömålet inryms i strategin:

 Så får vi kunskap i miljöfrågor

Så får vi kunskap i miljöfrågor
Under 2021 har 36 medarbetare genomfört utbildningen vilket motsvarar 6 procent. Totalt har 407 
medarbetare genomfört utbildningen med godkänt resultat sedan 2015, vilket motsvarar 73 procent 
av medarbetarna. 2 chefer har utfört miljöutbildningen under 2021.
 
Analys  
Pandemin har gjort så att större miljöombudsträffar, utbildningar, verksamhetsbesök och miljödagar 
för miljöombud fått ställas in även under 2021. Vården har varit ansträngd och såväl chefer som 
medarbetare har påverkats i stor utsträckning av rådande situation; avdelningar har varit 
sammanslagna och personal utlånad.

Utbildningen Hållbara val är något som kan genomföras tillsammans vid arbetsplatsträffar i syfte att 
höja kunskapsnivån bland medarbetarna. En problematik är dock att statistik rörande deltagande 
inte sammanställs då verksamheterna inte rapporterar in antalet närvarande vid dessa 
utbildningstillfällen. Miljöfunktionen har uppmanat verksamheter som väljer denna metod att 
dokumentera genomgången och antalet medverkande, samt att varje medarbetare går in och gör de 
två tillhörande frågeformulären.

Viktiga områden att arbeta vidare med
 Fortsätta med digitala möten (exv. Teams-möten) även efter pandemin för att minska 

körning, effektivare nyttjande av arbetstid mm.
 Jobba mer proaktivt med smartare material, tillsammans med vårdhygien. 



 Fortsatt arbete med förbättrad avfallshantering. 
 Stärka miljöprofilen; nya utbildningsinsatser



Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet

Krisberedskap 
Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region Skånes 
verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Av beslutet framgår 
även att upphandlande enheter utifrån beställarens krav ska framställa kontinuitetskrav på 
leverantörer för att åstadkomma leveranssäkerhet. Detta för att skydda och kontinuerligt kunna 
bedriva verksamhet, med särskilt fokus på samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet 
(kontinuitetsplanering). Det systematiska SRSA-arbetet ska innefatta riskhantering, 
kontinuitetshantering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser. 

1) Med utgångspunkt i uppdrag och mål har verksamheten kontinuerligt identifierat: 
 samhällsviktig verksamhet och annat som är skyddsvärt 
 kritiska aktiviteter som alltid måste fungera.
 risker och hot mot samhällsviktig verksamhet och det som bedömts skyddsvärt.
 kritiska beroenden (produkter och tjänster) för det som bedömts samhällsviktigt och 

skyddsvärt.

Vid Lasarettet Trelleborg utförs ett systematiskt risk- och sårbarhetsarbete. Lasarettet ingår i SUS 
kontinuitetsarbete samt katastrof- och beredskapsorganisation samt följer den Regionala 
Krisberedskaps- och kriskommunikationsplanen. En representant för Lasarettet deltar också i 
regionens systematiska risk- och säkerhetsarbete (SRSA) och dess möten varannan vecka liksom i 
dess kontinuitetsarbete. Därutöver har Lasarettet en representant i förvaltningens gaskommitté. 
Denne håller regelbundna möten med SUS förvaltning för att säkra gasförsörjning vid normala 
förhållanden samt vid Lasarettet har också en lokal Kris- och beredskapsgrupp vilken traditionellt har 
letts av verksamhetschefen för verksamhetsområde Akut och Medicin. Under 2021 har dock 
nyanställd anestesiöverläkare med tidigare erfarenhet av Kris- och Katastrofledning tagit över denna 
uppgift. Denne deltar också i SUS förvaltningsövergripande styrgrupp för risk, kris och katastrof. Den 
lokala Kris- och beredskapsgruppen har under 2021 ombildats både vad beträffar sammansättning, 
mötesfrekvens samt inriktning. Gruppen arbetar kontinuerligt med att identifiera kritiska beroenden, 
aktiviteter och hot mot dessa. Pandemin har dessvärre lett till att arbetet inte har fortgått i önskad 
takt men så snart den belastning detta medfört lättar kommer arbetet att med full kraft återupptas. 

2) Verksamheten har upprättat en kontinuitetsplan baserad på genomförda 
konsekvensanalyser och riskbedömningar. 

Lasarettet Trelleborg har under 2021 fortsatt arbetet med att upprätta och dokumentera 
kontinuitetsplaner som en del av det regionala kontinuitetsarbetet. Ny reservplan för el har 
utarbetats och plan för arbetet med vattenförsörjning pågår. Efter en incident med 
dricksvattenförsörjning under hösten 2021 har representanter för Lasarettet Trelleborg arbetat med 
Trelleborg Kommun för att optimera rutinerna vid dessa tillfällen. En händelseanalys rörande denna 
händelse har genomförts i samarbete med Regionfastigheter. 

3) Verksamheten har utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med 
samhällsviktig verksamhet samt krisberedskap.

Vid Lasarettet finns också ett katastrofombud som har 20 procent av arbetstiden avsatt till 
säkerhetsarbete. Katastrofombudet deltager också i SUS förvaltnings katastrofombuds-organisation 
och den regionala gruppen för Krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM). 



Uppgiften för katastrofombudet är att uppdatera larmlistor och larmplaner samt att hålla lasarettets 
Kris- och katastrofplan. En genomgripande revidering av denna har under 2021 fastställts. Arbetet 
med de åtgärdskort som ska komplettera Kris- och katastrofplanen inleddes under 2021 och fortgår 
och i takt med att dessa färdigställs kommer utbildning och information för berörd personal att 
genomföras. 

Informationssäkerhet
Förvaltningen grundar sitt systematiska informationssäkerhets- och dataskyddsarbete utifrån Region 
Skånes riktlinjer och ledningssystemet för informationssäkerhet. 

Förvaltningen har som helhet arbetat löpande med informationsinsatser för kontaktpersoner inom 
informationssäkerhet/dataskydd och riktat specifika utbildningsinsatser till verksamheter som har 
haft ett uttalat informations- och kunskapsbehov. Aktiva informationsinsatser om framtagna e-
utbildningar inom säker informationshantering och skyddade personuppgifter har även genomförts. 
För att säkerställa det systematiska arbetet har ett behov av strategiska 
informationssäkerhetsutbildningar identifierats och en utbildningsplan för kommande verksamhetsår 
kommer att framarbetas.

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 informationssäkerhet/dataskydd 
integreras i förvaltningens befintliga digitaliseringsprocesser. Informationssäkerhets- och 
dataskyddsfunktionen har tillsammans med övriga ansvarig 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 informationssäkerhetsarbete. Syftet är att säkerställa 
en gemensam målbild och styrning av prioriterade aktiviteter gällande informationssäkerhets- och 
dataskyddsfrågor. 

Den digitala utbildningen Säker Informationshantering är obligatorisk för alla nya medarbetare på 
Lasarettet Trelleborg. För vissa arbetsgrupper som hanterar mycket information ska utbildningen 
upprepas varje år. 

Som ett led i att förbättra den information som finns och att göra den tillgänglig för rätt personer på 
ett överskådligt sätt, har under 2021 ett stort arbete påbörjats med att gallra i den samlade 
dokumentportalen så att informationen är riktig, tillgänglig och att rätt personer kan ta del av den. 
Nya riktlinjer har också satts upp för vilken information som finns i dokumentportalen, för att höja 
kvalitén på materialet. Antalet administratörer har skurits ner för att höja kompetensen på 
publicisterna. Arbetet sker i gruppen med enhetschefer på lasarettet som sedan tar det vidare till 
respektive enheter och till arbetsplatsträffar. 

Lasarettet tar också hjälp av förvaltningens dataskyddssamordnare som månatligen har 
tillgänglighetsmöten i syfte att diskutera bland annat informationssäkerhet. 

 



Intern kontroll

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och 
ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdrag, mål och övriga 
styrdokument. En välfungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för 
efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning. Det interna kontrollarbetet är 
integrerat med de ordinarie processerna för planering, genomförande och uppföljning. 
Uppföljningen är också en viktig del i arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda 
avvikelser, fel och brister som kan utgöra hinder för att Region Skåne ska kunna nå sina mål 
på ett säkert och effektivt sätt. 
 
Sjukhusstyrelse Trelleborg arbetar enligt reglementet för intern kontroll och de regionala 
anvisningarna. Uppföljning av prioriterade risker i intern kontroll-plan följs upp i enlighet med 
beslutad plan för året.

Under 2021 har ett förbättringsarbete avseende intern kontroll inletts i syfte att skapa en bättre och 
tydligare process och struktur framåt. Ett centralt syfte med pågående förbättringsarbete är att 
förenkla och bättre tydliggöra syftet med intern kontroll i förhållande till annat arbete som utförs. 
Detta sker bland annat genom att i ökad utsträckning arbeta utifrån en bruttorisklista där redan 
pågående arbete och uppföljning i andra processer i större utsträckning påverkar vad som prioriteras 
vidare till intern kontroll-plan. Ett sådant arbete motverkar dels dubbelarbete men möjliggör också 
att ett större fokus hamnar på de risker som slutligt prioriteras. 

Förbättringsarbetet innefattar även att mer frekvent under året lyfta prioriterade områden i intern 
kontroll med styrelsen för att därigenom hålla processen mer levande.  Vidare kommer interna 
anvisningar att framarbetas som tydliggör sjukhusstyrelse Trelleborgs arbetssätt med intern kontroll, 
vilket inkluderar beskrivning av såväl sjukhusledningens roll som sjukhusstyrelsens.
 
Genomförd uppföljning av fastställd plan för intern kontroll inklusive rapportering till 
regionstyrelsen (uppsikt) finns i bilaga.
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