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Förord nämndsordförande 
 
Jag vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till er alla – ingen nämnd och ingen glömd – på 
Lasarettet i Ystad för det mycket goda arbetet som ni alla har genomfört i dessa prövande tider. För 
utan ert arbete hade vi inte kunnat ge den goda vård som gjordes under året som har gått. Samtidigt 
vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla våra samarbetspartners – de fem kommunerna i vårt 
närområde, primärvården i dess olika former, sjukhuset i Simrishamn och det goda samarbetet som 
vi har haft inom förvaltningen.  

Äntligen! – Så kändes det när den första skåningen fick ta emot den första vaccinationssprutan. 
Sedan dess är vi många som fått en, två och tre doser av vaccinet mot Covid-19. Vi kan återigen 
konstatera att vi lägger ett tufft år bakom oss med mycket fokus kring hanteringen av pandemin. 
Dessa konstanta förändringar för alla medarbetare på Lasarettet i Ystad har påverkat vardagen för de 
flesta.  

En effekt vi har kunnat se under året är det höga och konstanta söktrycket på akuten. Fler och fler 
söker sig till lasarettet. De som söker kräver också vård längre och personalen fick nya utmaningar. Vi 
måste fortsätta vårt utvecklingsarbete på lasarettet, med verksamhetens och patientens behov i 
centrum. För trots det höga söktrycket och pandemin så har det pågått ett intensivt 
utvecklingsarbete inne på lasarettet – sjukhusledningen och medarbetarna förtjänar en stor eloge för 
det arbetet.  

Utökningen av ortopediuppdragen är ett exempel där vi kan befästa oss som en stark aktör inom det 
skånska sjukvårdssystemet. Under året som gick fick lasarettet möjligheten att utföra operationer 
inom handleds-, arm- och fotledsoperationer, men även ett stort antal höftfrakturoperationer. Som 
ordförande är jag stolt att vi fortsatt kan införliva våra visioner om att stärka vårt lasaretts roll i 
Skåne. 

Ett annat exempel som jag gärna vill lyfta upp är arbetet med pilotprojektet Korttidsenheten, som nu 
ska bli permanent. Den nya enheten kommer innebära nöjdare patienter och ett effektivare 
patientflöde. På samma sätt har även projektet kring optimerade vårdflöden och vårdnära 
servicemedarbetare positivt påverkat hur många inne på lasarettet har arbetat under året. 
Innovativa projekt som dessa är ett bevis på den kompetens som finns på lasarettet. 

Under året har även Lasarettet i Ystad kunnat utmärka sig nationellt. I en nationell enkät ansågs 
barnakuten i Ystad vara den bästa, en bemärkelse som alla medarbetare och ledningen borde vara 
stolta över. Jag vet att jag som ordförande är det.  

Slutligen kan jag inte låta bli att nämna Malin Kristell Larsson, undersköterska på förlossnings- och 
BB-avdelningen, som under det gångna året blev utsedd till årets handledare i Sverige av vård- och 
omsorgscollege. Stort grattis och mycket välförtjänt!  

Det är lätt att glömma alla dessa guldkorn när mycket av 2021 har kretsat kring Covid-19-pandemin, 
det ökade söktrycket, arbetet med en god arbetsmiljö och en god patientsäkerhet. Men det är viktigt 
att vi minns och lär oss från våra framgångar. Utvecklingsresan har bara börjat och jag är glad att få 
möjligheten att fortsätta denna resa tillsammans med alla er på Lasarettet i Ystad. 

Christer Sörliden (L) 

Ordförande sjukhusstyrelse Ystad. 
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Förord sjukhuschef  
 
Vi hade hoppats på en tid av återhämtning efter ett påfrestande 2020, men så blev det tyvärr inte. År 
2021 har, om möjligt, känts ännu mer ansträngt och utmanande. Först en hög och långdragen covid-
belastning under vintern och våren, sedan ett mycket högt allmänt tryck resten av året. När vi ska 
sammanfatta verksamhetsåret 2021 befinner vi oss i en ny fas. Skåne har fler smittade personer per 
100 000 invånare jämfört med när det var som mest under 2020.  

Alla på sjukhuset har kämpat hårt, fått hantera synnerligen besvärliga situationer och, inte sällan, 
behövt fatta svåra beslut. Samtidigt, vilket arbete som har utförts för alla de som behöver vår vård - 
en fantastisk insats! Vi kunde säkert gjort vissa saker annorlunda, men det är också ur kriser vi lär oss 
och blir bättre.  

Trots pandemin har det skett mycket utvecklingsarbete under året. Vi har startat upp vår 
korttidsenhet, bildat en gemensam medicinavdelning, fått utökade uppdrag (till exempel inom 
ortopedi), fortsatt utveckla de digitala lösningarna och breddat pilotprojektet med 
servicemedarbetare på våra enheter tillsammans med Regionservice. Vidare tänker jag på vårt 
samarbete med omvårdnadsprofessor Anna Forsberg som hjälper oss i arbetet mot en mer 
personcentrerad vård och ett ännu bättre teamarbete. Det arbetet lyfts i sammanhang långt utanför 
Lasarettet i Ystads gränser, vilket är kul. Vi kan tycka att vi tar små steg, men faktum är att vi gör 
något, försöker hitta en gemensam struktur för arbetet och håller i.  
 
Vi har även tagit ett samlat grepp om vår kompetensutveckling. I september startade vi bland annat 
det kliniska basåret för undersköterskor. Det är mycket uppskattat och det fortsätter vi med. Arbetet 
med den nära vården realiseras så smått. I höstas började vi med strokerehabilitering i hemmet, om 
än i liten skala. Vaccinationerna behöver så klart också nämnas, och ännu en gång visar sjukhuset att 
vi kan, med kort varsel, dra i gång vaccinationsmottagningen och vaccinera på löpande band. 
Därutöver har det byggts och renoverats en hel del på sjukhuset. Alla dessa delar gör mig riktigt stolt 
och är bara ett axplock av allt som skett under året. 
 
Jag hoppas att ni alla känner er stolta. Jag vet med säkerhet att jag känner mig stolt över att få arbeta 
med er och över det vi åstadkommer tillsammans. Vissa medarbetare har valt att lämna oss, och jag 
vill tacka dem och önska dem lycka till på sina nya jobb. Andra har kommit till oss. Till er vill jag säga 
hej och hjärtligt välkomna. Till er alla vill jag säga ett särskilt varmt och stort tack för ert fina arbete, 
er handlingskraft och ert stora engagemang. Med er kompetens och er omtanke om patienterna och 
fina bemötande skapar vi tillsammans ett sjukhus att vara stolta över. Jag vill även rikta ett tack till 
alla de verksamheter i Region Skåne som arbetat tillsammans med oss under året samt till både 
sjukhusstyrelsen och våra personalorganisationer för allt stöd, samarbete och givande, och ibland 
utmanande, samtal. Det är och har varit en förmån att arbeta tillsammans med er alla.  
 
Även om verksamhetsberättelsen ger oss en möjlighet att stanna upp och reflektera över året som 
gått kan jag ändå inte låta bli att blicka framåt. Vi har ett flertal nya spännande områden att arbeta 
med och ett av dessa är givetvis Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. Jag ser även fram emot att 
fortsätta utveckla lasarettets tillgänglighet, kvalitet och arbetsmiljö för alla medarbetare. Det ska 
även bli spännande att vara med och förverkliga arbetet med Framtidens Hälsosystem och ta vården 
närmare invånarna.  
 
Vänligen 
 
Thomas Persson 
sjukhuschef 
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Inledning  
 
Lasarettet i Ystad (LiY) bedriver akut- och planerad hälso- och sjukvård, förlossningsvård och 
neonatala samvårdsplatser samt specialistsjukvård med verksamhet dygnet runt. På lasarettet finns 
akutmottagning och vårdavdelningar samt mottagningar inom flertalet medicinska specialiteter 
exempelvis ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi, barn- och ungdomsmedicin, neurologi, njurmedicin, 
lungmedicin, gastroenterologi, geriatrik, internmedicin och kardiologi. På lasarettet finns även 
intermediär- och intensivvårdsplatser, dialysavdelning, operationsverksamhet, 
rehabiliteringsverksamhet och utbildningsverksamhet.  
 
Sjukhusstyrelse Ystad ansvarar också för barnmedicinsk verksamhet i Trelleborg.  
 
Året som gått – viktiga händelser  
Covid-19: hur har det påverkat verksamheten? 

• Sedan den 16 mars 2020 och fram till den siste augusti 2021 har en särskild krisledningsgrupp 
funnits på lasarettet. Från den 1 september övergick lasarettet till ett balanseringsläge dvs. 
en anpassningsfas inför en normalisering av verksamheten där pandemin och dess fortsatta 
utveckling beaktas.   

• Under hösten ökade smittspridningen i samhället och från den 3 december 2021 aktiverade 
lasarettet åter igen den särskilda krisledningsgruppen. Det som skiljer denna nya våg mot 
tidigare är att vi inte ser någon minskning av andra flöden, vilket vi gjorde för ett år sedan. Då 
hade lasarettet betydligt färre vårdsökande när covidpatienterna ökade.  

• Sedan mars månad 2020 har lasarettet separerat covid-flödena från andra patientflöden. 
Detta har möjliggjorts genom olika provisoriska lösningar och för merparten av dessa krävs 
nu en bestående lösning, som för exempelvis akutmottagningen. Förslag till permanenta 
förändringar finns framtagna och är en av de mest prioriterade frågorna på Lasarettet i 
Ystad.  

• Patientnära analyser har genom utbildningsstöd från medicinsk service införts med snabb 
PCR och antigentest på akutmottagningen för att skilja ut covid-19 smittade och osmittade. 
Ute på enheterna används antigentest vid smittspårning i samband med misstanke om 
utbrott.   

• Covidflödet har organiserats utefter patientens primära vårdbehov vilket i större omfattning 
medför att patienten vårdas inom rätt specialitet och på rätt vårdnivå inom lasarettets 
slutenvårdsenheter inklusive barn, AVA och IVA.  

• I takt med nya beslut på såväl förvaltnings- som regionnivå har lasarettet anpassat 
verksamheten efter desamma, exempelvis inrättandet av personalprovtagning.  

• Pandemin har haft stor påverkan på tillgängligheten. Både antalet mottagningsbesök och 
antal elektiva operationer har minskat vilket har lett till att antalet väntande över 90 dagar 
har ökat. Sammantaget har remissinflödet ökat under 2021 jämfört med 2020, men ligger på 
ungefär samma antal som 2019.  

• Kvalificerade distanskontakter har ökat något jämfört med föregående år men markant ökat 
jämfört med 2019. 

• I mars 2021 startade lasarettet en vaccinationsenhet för sydöstra Skåne. Uppdraget som blev 
något större än planerat pågick fram till och med juni månad. Totalt gavs cirka 11 800 doser 
bland annat till personal på sjukhuset, Räddningstjänsten, till kommunernas vård- och 
omsorgspersonal, personliga assistenter och brukare inom LSS. Även riskpatienter har blivit 
vaccinerade av teamet på sjukhuset.  

• Nya riktlinjer har inneburit att lasarettet i slutet av september åter igen började vaccinera, 
initialt immunbristpatienter. I mitten av oktober utvidgades uppdraget i syfte att generellt 
öka vaccinationsgraden i Region Skåne. Detta genom att erbjuda ovaccinerade möjligheter 
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att komma till drop-in vaccination på lasarettet, mobila team på gymnasieskolor och att 
vaccinera i samband med skyltsöndag samt uppstart av kvällsmottagning på lasarettet. I 
november började lasarettet erbjuda påfyllnadsdos för personer från 65 år och uppåt, dos 3 
den s.k. påfyllnadsdosen. Ystads nya uppdrag omfattar 950 vaccinationer per vecka. Vid 
årsskiftet hade lasarettet utfört cirka 5200 doser varav 350 dos 1. 

• Under våren 2021 ökade både antalet sökande till akutmottagningen och andelen akuta 
inläggningar, vilket sannolikt är en effekt av pandemin då patienter avvaktat med att ta 
kontakt med vården i ett tidigt skede. Sedan hösten 2021 har akutflödet på sjukhuset 
ytterligare ökat och vårdplatsläget har kontinuerligt varit mycket ansträngt. Detta har 
medfört ett ökat antal övernattare på akutmottagningen samt en ökad andel 
överbeläggningar och längre vårdtider.  

• Pandemin har inneburit ett utökat samarbete inom och mellan förvaltningar såväl som med 
den kommunala hälso- och sjukvården och de privata utförarna.  

• Sedan maj månad 2020 och fram till juni 2021 har lasarettets intensivvårdspersonal 
tjänstgjort på IVA-enheterna på Sus.   

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni månad 2021 att Lasarettet i Ystad, som ett av 
flera sjukhus i regionen, fick i uppdrag att under 2021 och 2022 inrätta en mottagning för 
patienter med postcovid. Verksamheten startades upp i slutet av september månad.  

• Som en del av den regionala eskaleringen inom covid-IVA-vård har Lasarettet i Ystad i 
december månad fått ett uppdrag att öka till 4 IVA-platser. Denna förändring genomfördes 
med start från den 5 januari 2022, från 3 IVA + 2 IMV (intermediär vård, en högre vårdnivå än 
på vanlig vårdavdelning) till 4 IVA + 0 IMV. Förändringen är en nödvändig omprioritering av 
resurser, varför de två ordinarie IMV-platserna inte är tillgängliga under denna eskalering. 

• Under den första delen av pandemin har lasarettets IVA-enhet huvudsakligen 
omhändertaget covid-patienter som först behandlats på IVA-enhet inom Sus och har långa 
vårdtider inom intensivvården, dvs. post-covid-IVA-vård. Från hösten 2021 omhändertar 
lasarettet ”akuta” covid-IVA-patienter likt övriga IVA-enheter i Region Skåne. 

 
Andra viktiga händelser utöver covid-19 

• Som en del av 2021 års tillgänglighetssatsning har sjukhusstyrelse Ystad erhållit utökade 
uppdrag inom ortopedi, dels 200 höftfrakturoperationer, dels 520 handleds-, arm- och 
fotledsoperationer.  

• Under våren startade lasarettet upp pilotprojektet Korttidsenheten. Projektet riktar sig till 
akutpatienter som har en förväntad vårdtid på <24 h. Målet är att få mer nöjda patienter och 
effektivare patientflöden.  

• I början av maj slogs två mindre avdelningar ihop till en gemensam medicinavdelning. Med 
en gemensam avdelning finns kompetensen nära patienten, oavsett vårdbehov.  

• Under hösten utökades antalet vårdplatser på HIA från 14 till 18 och avdelningen bytte i 
samband med förändringen namn till Hjärtavdelningen.  

• Med start från maj 2021 utökades pilotprojektet med servicevärdar till att omfatta fler 
avdelningar. Projektet drivs tillsammans med Regionservice och syftar till att optimera 
vårdflöden genom att avlasta vårdpersonalen med arbetsuppgifter som inte kräver 
vårdutbildning. 

• Som en del i arbetet med att skapa en hållbar kompetensförsörjning har lasarettet påbörjat 
arbetet med att införa Core curriculum, ett utvecklingsprogram för sjuksköterskor.  

• Lasarettet har bildat en styrgrupp för kompetensutveckling, med syfte att samordna 
kompetensutvecklingsfrågor och ta fram en sammanhållen kompetensutvecklingsplan.  

• Ett flertal olika ombyggnationer och lokalanpassningar har genomförts såsom exempelvis 
om/nybyggnation av avdelningar, toaletter och installation av sprinklers.  

• En Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) har implementerats på lasarettet. MIG-teamet bedömer 
och behandlar patienter med sviktande vitala funktioner utanför intensivvårdsavdelningen 
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och består av intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska och är ett konsultativt och 
stödjande team.  

• Lasarettets medicinska ledningsgrupp har vidareutvecklats och rutiner för ledningens 
patientsäkerhetsronder har införts i syfte att ytterligare stärka patientsäkerhetskulturen på 
Lasarettet i Ystad.  

• För att öka fokus på kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor har kvalitetsdialoger med 
respektive verksamhetsområden införts.  

• Klinisk färdighetsträning för nyanställda undersköterskor har genomförts.   
• Ett kliniskt basår för undersköterskor startade upp i september. 
• Under hösten startade ett pilotprojekt i Ystad tillsammans med Kristianstad och 

verksamhetsområdet Hematologi-Onkologi-Strålningsfysik på Sus. Projektet är en del av 
utvecklingen av basonkologisk verksamhet i den nära vården.  

• Under hösten startade lasarettet upp strokerehabilitering i hemmet, som en del av fortsatt 
utveckling av den nära vården. Personer som drabbats av stroke kan få sin rehabilitering i 
hemmiljö i stället för att ligga kvar på sjukhuset.  

• Lasarettet har startat upp ett samarbete med omvårdnadsprofessor Anna Forsberg i syfte att 
arbeta mot en mer personcentrerad vård och ett ännu bättre teamarbete.  

• Malin Kristell Larsson, undersköterska på förlossnings- och BB-avdelningen, blev utsedd till 
årets handledare i Sverige.  
 
 

Verksamhetsförändringar/-övergångar  

Externa verksamhetsförändringar 2021     

Verksamhet Tidpunkt 
Antal 

anställda Uppdragsförändring 
Utökat uppdrag gällande intermediärplatser  2021-01-01  -  5,6 Mkr  
Insatser för ökad tillgänglighet - 522 handleds-, arm- 
och fotledsoperationer  2021-01-01 - 8,1 Mkr 
Insatser för ökad tillgänglighet - 200 akuta 
höftledsoperationer och 40 patienter med 
bäckenfrakturer 2021-03-04 - 19,9 Mkr 
Fördelning av medel till mödrahälso- och 
förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors 
hälsa 2021-05-06 - 2,9 Mkr 
Projekt optimerade vårdflöden (breddinförande) 2021-05-10  - 1,1 Mkr 
Mottagning för patienter med postcovid 2021-06-24 - 3 Mkr 

Vaccinationsenhet – tillfälligt uppdrag  
2021-03-01 – 

2021-06-30   1,76 Mkr 
Vaccinationsenhet – tillfälligt uppdrag  2021–09–20 -   877 000 kr 
    
Större interna verksamhetsförändringar 2021     

Verksamhet Tidpunkt 
Antal 

anställda 
Uppdragsförändring 

(Mkr) 
Sammanslagning av två medicinavdelningar 2021-05-01 -  - 

Projekt Korttidsenheten  
2021-05-04  

- 2022-02-28 - - 
Utökning från 14 till 18 vårdplatser på HIA och 
samtidigt namnbyte till Hjärtavdelningen 2021-10-01 - - 
Avveckling av fotvårdsmottagningen 2021-08-31 1,0 0,5 Mkr 
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Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler 
 
Högt förtroende för god och jämlik vård     
 
Patienternas upplevelse av hälso- och sjukvård ska förbättras  
Grunden för att skapa en god upplevelse av hälso- och sjukvården för patienter är god medicinsk 
kompetens, ett gott bemötande och god tillgänglighet. Inom barnmedicin arbetar verksamheten 
därför teambaserat där varje diagnos ingår i ett medicinskt team som består av flera olika 
yrkeskategorier som nischat sig inom det området och som ständigt arbetar för att förbättra och 
utveckla vården och processen genom sjukvården för patienten och hens familj. Patienterna får då 
god vård av personal med hög medicinsk kompetens. Till varje team är där kopplat en 
telefonrådgivning dit patienten på vardagar kan ringa och få kontakt med specialistsjuksköterska i 
”sitt” team. Patienter och vårdnadshavare får också snabbt svar på sina frågor som de skickar in via 
1177 av den yrkeskategori i teamet förfrågan gäller. Med denna goda tillgänglighet i kombination 
med den goda medicinska kompetensen kan verksamheten ge en trygghet och en god upplevelse för 
patienten.  
 
Som ett led i att skapa en bättre upplevelse för patienten redan innan besöket har Öron-Näsa-Hals 
mottagningen under året arbetat med att uppdatera kallelser med aktuell information. Kallelserna 
har bland annat uppdaterats gällande närmsta adress till mottagningen, vikten av att använda sig av 
självincheckning samt om vilka tjänster som finns tillgängliga via 1177. 
 
Under året har framgångsrik rekrytering av ortopeder skett. Detta har gjort att lasarettet inte i 
samma utsträckning behöver anlita externa läkare från SUS sjukhus. Som en följd av de satsningar 
som genomförts de senaste två åren är lasarettet sedan 2021 självförsörjande på kardiologer och 
nefrologer. Detta har i sin tur skapat förutsättningar för bättre patientkontinuitet och även för bättre 
kontinuitet i verksamheten, till exempel i teamet på vårdavdelningen.  
 
Under pandemin har ett ökat användande av synkrona digitala kontakter, främst telefonbesök skett 
(dubblering från 2019). Detta har medfört att patienter som inte behövt åka till sjukhuset har sluppit 
detta.  
 
Genom deltagande i styrgrupp och forum för patientsamverkan och patientupplevelse har lasarettet 
medverkat i framtagandet av förvaltningens handlingsplan för ökad patientsamverkan 2021–2025. 
Arbetet med att implementera handlingsplanen påbörjas under 2022.  
 
Hälsoinriktad hälso- och sjukvård  
 
Ohälsosamma levnadsvanor ska minska 
Barnmottagningen jobbar aktivt med att ge råd om goda livsstilsvanor för att öka chanserna för en 
bättre hälsa för barn och ungdomar både nu och på sikt. Vid mottagningsbesök för barn och 
ungdomar med typ 1 och typ 2 diabetes tas livsstilsfaktorer som kost, motion, rökning och droger 
upp för att påverka dessa livsstilsfaktorer i gynnsam riktning.  
 
Lasarettets framgångsrika arbete med barn med obesitas går att följa i det nationella 
kvalitetsregistret för barnobesitas Boris. Lasarettet har sedan flera år tillbaka bäst resultat i Region 
Skåne. Pandemin har påverkat negativt dels då familjer pga. smitta inte haft möjlighet att komma lika 
tätt på besöken, dels då behandling i form av fysisk aktivitet och grupputbildning inte kunnat utföras i 
samma utsträckning. Verksamheten har ett aktivt samarbete med elevhälsan och socialtjänsten och 
har under året gjort en del utbildningsinsatser för att öka kunskapen kring denna patientgrupp hos 
socialtjänsthandläggare och skolsköterskor som möter dessa barn i sin dagliga verksamhet.  
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Lasarettets två dietister på vuxensidan jobbar mot samtliga enheter i både öppen- och slutenvård 
samt för psykiatrin. Samtliga enheter uppmanas att etablera dietistkontakt när nutritionsproblematik 
uppmärksammas för att förebygga eller behandla undernäring. Även övervikt och ohälsosamma 
matvanor ska uppmärksammas. I de flesta fall ska dessa patienter omhändertas av dietist i 
primärvården enligt den nivåstrukturering som finns för dietister. Ett gott samarbete finns mellan 
sjukhusdietisterna och primärvårdsdietisterna för överrapportering till rätt vårdnivå. 
 
Samtliga patienter med allvarlig njursvikt erbjuds dietistkontakt för genomgång av matvanor för att 
behandla och förebygga kostrelaterade problem såsom höga fosfat- och kaliumvärden, blodtryck och 
blodsockervärden.  
 
Minnesmottagningen arbetar multiprofessionellt teambaserat kring patienten med stor vikt på att 
skapa delaktighet för patienten och anhörig för att förbygga såväl medicinska som sociala 
konsekvenser av sjukdomen. Patienten tillfrågas aktivt och undersöks b.la. kring hälsa, fallrisk, 
aktivitet och nutrition. Därutöver används ”gröna korset”, ett verktyg för att visualisera risker och 
skador, för att tidigt upptäcka och förebygga risker kring munhälsa. Sjuksköterskorna gör aktiva och 
planerade uppföljningar per telefon för att följa patientens hälsa. 
 
Jämlik sekundärprevention  
Operationsplanerare har genomgått utbildning kring vikten av rök- och alkoholstopp inför operation. 
Läkare lämnar idag ut både muntlig och skriftlig information vid inskrivningen inför planerad 
operation.  
 
Inom den ortopediska verksamheten har man ånyo startat osteoporosutredning vilket ökar 
sekundärpreventionen. 
 
Diabetessköterskorna arbetar med prevention i varje patientmöte genom att identifiera och 
förebygga riskfaktorer enligt nationella riktlinjer.  
 
Lasarettet har anställt en specialistfysioterapeut inom hjärta och kärl och i den verksamheten läggs 
stort fokus på samtal kring levnadsvanor som ofta är sekundärpreventiva. Verksamheten har arbetat 
med tillgänglighet för nybesök och hållit grupperna i gång om än med mindre storlek men då i stället 
öppnat upp fler grupper. 
 
Gruppaktiviteter på lasarettets dagrehab återupptogs efter första covidvågen som ett viktigt led i 
sekundärprevention för patientgrupper som till exempel efter hjärtinfarkt och stroke vilket har 
kunnat fortgå genom att man vidtagit gällande smittskyddsåtgärder.  
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Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet  
 
Alla kvalitetsområden ska ha en positiv utveckling  
Uppföljning av hälso- och sjukvården utgår från Region Skånes Uppdrag för hälso- och sjukvård där 
mål och delmål med inriktning är beskrivit. I särskild bilaga har ett urval av indikatorer valts ut för 
övergripande uppföljning av uppdraget.  
 
Ett övergripande mål är att samtliga kvalitetsområden, indikatorer, inom hälso- och sjukvård ska ha 
en positiv utveckling av måluppfyllelse och minst hälften av uppföljningsindikatorerna inom 
respektive område ska nå högsta målnivå. På lång sikt ska måluppfyllelse nås i samtliga områden. De 
indikatorer som Lasarettet i Ystad omfattas av återfinns i bilaga Tabeller kvalitetsuppföljning för 
styrelser och nämnder. Här anges utfall för år 2020 och år 2021.  
 
Nedan redovisas hur verksamheterna har arbetat med de olika målområdena och i vilken 
utsträckning målnivåerna inom respektive område har uppnåtts under året.   
   
God Vård  
God tillgänglighet    
 
Följsamhet till vårdgarantin och ökad tillgänglighet till specialistvård avseende besök samt 
operation/åtgärd  
Pandemin har haft stor påverkan på tillgängligheten sedan våren 2020. Lasarettet har fullt ut följt de 
regionala besluten om generell återhållsamhet för all elektiv vård (2020-03-19) och beslut om inställd 
elektiv vård (2020-11-11). Därutöver har även ombemanning och utlåning av personal till annat 
sjukhus påverkat lasarettets tillgänglighet. Detta har medfört att många operationer ombokats och i 
vissa perioder helt ställts in då ingen elektiv kirurgi, förutom cancerkirurgi, utförts. Produktionen har 
varit lägre och följsamhet till vårdgarantin har således försämrats. Enligt lagstadgad vårdgaranti ska 
patient som väntar i specialistvården få sitt första besök och/eller sin operation/åtgärd utförd inom 
90 dagar. 
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Tillgängligheten till nybesök är sämre i december 2021 jämfört med motsvarande period 2020 och 
antalet som väntar mer än vårdgarantins 90 dagar har ökat. Remissinflödet är större jämfört med 
föregående år och antal patienter på väntelistorna har blivit fler. Sammanlagt har 245 patienter 
väntat mer än vårdgarantins 90 dagar till sitt första besök. De flesta patienterna finns inom 
specialiteten urologi, 87 patienter och av dessa har 17 väntat mer än ett år. Patienter har samordnats 
till andra vårdgivare, men många har valt att stå kvar på väntelistan i Ystad trots besked om lång 
väntetid. 
 
I tabellen nedan åskådliggörs det totala remissinflödet till lasarettet de senaste tre åren. 
Sammantaget har inflödet ökat under 2021 jämfört med 2020, men ligger på ungefär samma antal 
som 2019.  
 

 
 
 

 
 
Tillgängligheten till operation har förbättrats något jämfört med december 2020 men den är 
fortfarande sämre i förhållande till tiden innan pandemin.  
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Totalt har 257 patienter väntat mer än vårdgarantins 90 dagar till operation/åtgärd. Majoriteten, 124 
patienter, återfinns inom gynekologi och är benigna ingrepp som har låg medicinsk prioritering. Av de 
74 patienter som har väntat mer än ett år är 61 gynekologiska steriliseringar, övriga patienter finns 
inom Öron-Näsa-Hals. Samtliga ingrepp är lågt medicinskt prioriterade.  
 

 
 
Den sammanlagda andelen genomförda återbesök inom medicinskt måldatum har aldrig nått 
mållinjen och är nu något lägre (61 %) än de två föregående åren. Två vårdutbud, öron-näsa-
halssjukvård och kvinnosjukvård, är klart över mållinjen, 93 % respektive 83 % genomförda återbesök 
inom medicinskt måldatum. Trots ett lasarettsövergripande ökat fokus på återbesök under hösten 
har det inte gått att identifiera åtgärder och ändrade rutiner för att nå en ökad måluppfyllelse.  
 
Samordning av patienter 
Som en effekt av pandemin ökade antalet samordningspatienter 2020 men i år sker återigen en 
minskning. Totalt har under året 364 patienter som samordnats från Lasarettet i Ystad mottagits hos 
annan vårdgivare, varav 219 är inom urologin. Sedan länge har lasarettet kontinuerligt samordnat 
neurologpatienter till privata vårdgivare (två patienter/vecka). Ledig kapacitet på Simrishamns 
sjukhus har nyttjats inom barnmedicin och urologi, men urologpatienter har även samordnats till 
andra privata vårdgivare för besök. Operationer (behandling) har samordnats till olika privata 
vårdgivare med vårdgarantiavtal inom kirurgi, urologi och öron-näsa-hals. Inom logopedi har barn 
samordnats till Röstkonsulten i Stockholm. 
 
En god kapacitet inom öron-näsa-hals på Lasarettet i Ystad har öppnat upp för att ta emot patienter 
från andra sjukhus inom regionen. Från de skånska sjukhusen i Lund, Trelleborg, Helsingborg och 
Kristianstad har 277 patienter under året samordnats till Ystad, varav 245 besök och 32 operationer. 
 
Tillgänglighetssatsningar  
Sjukhusstyrelse Ystad har under 2021 fått två utökade uppdrag som finansieras genom 
tilläggsbudgeten som hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjutits för tillgänglighetssatsning och 
uppskjuten vård till följd av covid-19. Det ena uppdraget omfattar 522 handleds-, arm- och 
fotledsoperationer och det andra uppdraget avser 200 akuta höftfrakturer. Produktionen av 
handleds-, arm- och fotledsoperationer påbörjades i januari månad och ackumulerat utfall har följt 
plan. Fram till årsskiftet hade totalt 492 operationer utförts, dvs. 94 % av uppdraget vilket bedöms 
som ett väl utfört uppdrag.  
 
Vad gäller höftfrakturer har dessvärre ingen volymökning ägt rum. Det utökade uppdraget kräver en 
omställning av ambulansverksamheten, i första hand följsamhet till hälso- och sjukvårdsnämndens 
beslut 2016-03-02, dvs. att Lasarettet i Ystad tar hand om patienter med misstänkt höftfraktur som 
hämtas med ambulans från Trelleborg, Svedala, Skurup, Tomelilla och Sjöbo. I dagsläget tar Sus 
Malmö/Lund fortfarande hand om en stor andel akuta patienter från Svedala och Trelleborg. För att 
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fullfölja uppdraget krävs även en omställning av ambulansverksamheten där kommuninvånare från 
Staffanstorp och Vellinge körs till Lasarettet i Ystad i stället för till Sus Malmö/Lund.  
 
Personcentrerad hälso- och sjukvård ska utvecklas  
Partnerskapet mellan patient och hälso- och sjukvården ska stärkas 
Sjukhusledningen har fattat beslut om att införa Core curriculum, ett strukturerat 
utvecklingsprogram för sjuksköterskor. Implementeringen av Core curriculum sker med 
utgångspunkten i de sex kärnkompetenserna och som ett stöd i detta arbete har Anna Forsberg, 
professor i omvårdnad, bjudits in till lasarettet. Hennes uppdrag är att ge chefer och medarbetare 
ökade kunskaper i de sex kärnkompetenserna och inspiration att utveckla vården samt att ge chefer 
och medarbetare stöd i att skapa en gemensam struktur för samverkan i team och utveckla 
arbetssätt som stärker en personcentrerad vård.  
 
De sex kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik) är utvecklade av Institute of 
Medicine of the National Academies respektive Quality an Safety Education for Nurses i USA. I 
Sverige är det framför allt svensk sjuksköterskeförening som har lyft fram dessa kompetenser som 
betydelsefulla för att genomföra och utveckla omvårdnaden i synnerhet och hälso- och sjukvården i 
allmänhet.1 
 
Lasarettet har anordnat tre chefsdagar där Anna Forsberg har föreläst om kärnkompetenserna och 
vikten av kontinuitet och teamarbete. Under året har Anna Forsberg hospiterat på avdelningar och 
gett chefer och medarbetare råd och stöd i arbetet med att utveckla den personcentrerade vården. 
Nya arbetssätt såsom införande av Head to toe, metod för strukturerad bedömning av patientens 
omvårdnadsbehov, har införts på samtliga enheter.   
 
Ökad användning av digitala lösningar  
Användningen av olika digitala lösningar på lasarettet har ökat under året, både bland personal och 
bland patienter. Användandet av taligenkänning har ökat, till stor del med hjälp av systematiska 
utbildningsinsatser, och arbete pågår runt om på enheterna med att införa e-tjänster via 1177.  
 
Enheterna informerar patienterna kontinuerligt om tillgängliga e-tjänster för att uppmuntra 
användandet. På flertalet enheter har patienterna möjlighet att av- och omboka redan bokade 
återbesök eller telefontider. Antalet patienter som nyttjar möjligheten har successivt ökat vilket 
medför färre telefonsamtal till sekreterarna.  
 
En stor andel medarbetare och patienter har använt 1177.se för att följa upp resultatet på sitt 
covidtest. Detta har sannolikt bidragit till en ökad användning av e-tjänsterna i 1177. Enheterna har 
för sina medarbetare byggt upp en infrastruktur för både praktisk provtagning, medicinskt ansvar och 
provsvarshantering via 1177.se samt smittskyddsåtgärder. Pandemin har bidragit till en ökad 
användning av webbtidbokningstjänsten. Vid covid vaccinationsmottagningen har patienter också 
använt 1177.se för tidsbokning, både för val av vaccin och tid.  
 
Webbtidbokningstjänsten möjliggör för patienten att hantera exempelvis av- och ombokningar 
dygnet runt ut, den tid som passar patienten. En annan utmaning är att identifiera riskerna med att 
patienterna bokar och ombokar sina besök själv. Det är viktigt att den medicinska prioriteringen följs 
vilket innebär att det behövs begränsningar/tidsramar för bokning via webbtidbokningen för att inte 
frångå den. Ombokningar kan göra planeringen mer komplicerad med tider som inte kommer till 

 
1 Omvårdnad på akademisk grund, Anna Forsberg, 2020 
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användning. Möjligheten att effektivt boka in patienter på den tid som önskas är stor när inget val av 
individuell vårdgivare behöver göras som till exempel vaccinationsmottagning.  
 
Fler användare av 1177 som kommunikationsväg möjliggör för sekreterarna att använda 1177 för att 
nå patienten snabbare i de situationer där det krävs. I 1177 kan enheten se om användaren läst 
meddelande samt även om användaren är aktiverad för användandet i 1177 vilket ger fler 
möjligheter att nå patienten vid akuta ärende eller liknande. 
 
Under året har barnmottagningen möjliggjort för digitala pumputbyten. Tidigare när patienter med 
typ 1 diabetes skulle byta ut sin insulinpump mot en annan sort behövde de komma fysiskt till 
barnmottagningen under flera timmar tillsammans med en produktspecialist och 
sjuksköterska/läkare/dietist från diabetesteamet. Under 2021 gjordes en del av dessa via digitala 
alternativ vilket minskade smittrisker men underlättade många gånger för familjerna som kunde göra 
detta i sitt eget hem. 
 
Även inom diabetesvården vuxna har verksamheten infört digitala möten vid pumpstarter och många 
uppföljningar sker via telefon. Verksamheten har också deltagit i flertalet webbinarier för att få 
tillgång till de senaste rönen inom diabetesvården.  
 
Sedan hösten 2021 testar Hjärtavdelningen Medanet, en mobil lösning för bedsidebedömning. 
Införandet innebär kortare ledtider från observation till omhändertagande och minskar risken för 
felskrivningar och onödig dubbeladministration. Därutöver skapar det mer tid för patienten. Det nya 
mobila arbetssättet kommer utvärderas under året.  
 
Pandemin har utökat samarbetet i den sjukhusövergripande vårdplatsplaneringen och samverkan om 
personella resurser. Tidigare analoga möten har ersatts av teamsmöte som till exempel 
vårdplatsmöte med digital vårdplatstavla, utbildning, ledningsmöten. Andningsvårdsstöd har 
etablerats på fler enheter och MIG teamets medverkan har förtydligats för att patienten ska hamna 
på rätt vårdnivå. 
 
En lärdom har varit att den ökade digitaliseringen visat på att det inte alltid behövs fysiska möten vid 
patientkontakt och vid behov av exempelvis tolk. Genom en del enkla, små justeringar av nuvarande 
arbetssätt och rutiner kan de digitala lösningarna ge lasarettet massor med möjligheter för 
framtiden. Med hjälp av de e-tjänster som erbjuds idag finns det en ökad användning av digitala 
tjänster i alla åldersgrupper bland patienterna, men även från lasarettets sida, vilket är en stor fördel 
då det möjliggör en snabbare kommunikation mellan patienten och vården. 
 
Utveckla sömlös vårdkedja för patienten utifrån behov  
Ett exempel på hur lasarettet arbetar med att utveckla sömlös vårdkedja för patienten är 
arbetssättet på Barnmottagningen. Barnmottagningen jobbar i team så att barnet/familjen får ett 
helhetsomhändertagande kring det sjuka barnet av olika yrkeskategorier som är specialiserade på 
området och som samverkar både inom teamet och med andra instanser som är delaktiga i barnets 
vardag som tex skolan, andra specialiteter som BUP, socialtjänsten osv. Vid behov av 
högspecialiserad vård remitteras barnet till tex SUS men behåller ofta sin barnläkare på Lasarettet i 
Ystad som då agerar som spindeln i nätet. Varje team har en teamansvarig sjuksköterska som 
samordnar alla kontaktar inom teamet och som finns tillgänglig per telefon dagligen för frågor och 
stöd till familjerna till det kroniskt sjuka barnet. Allt för att barnet och familjens väg genom 
sjukvården ska löpa så smidigt som möjligt och ge den bästa vården och omhändertagandet. 
 
Minnesmottagningen har tillsammans med kringliggande kommuner Ystad, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup och Tomelilla utarbetat ett särskilt formulär för att underlätta överföring av information och 
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kontakt med de patienter som ger samtycke. Samarbetet syftar till att patienten och dennes anhörig 
får ett så bra omhändertagande som möjligt, en ökad trygghet samt bidrar till preventiva åtgärder för 
att förebygga ohälsa.  
 
Fler våldsutsatta personer ska identifieras och stöttas 
Den medicinska ledningsgruppen på lasarettet har under året haft barnkonventionen uppe och det 
faktum att den blivit lag. Detta i syfte att medvetandegöra för alla specialiteter vikten och ansvaret 
för att aktivt arbeta med frågor kring orosanmälningar, barnets rätt enligt barnkonventionen till 
åldersanpassad information och där det är möjligt medbestämmanderätt utifrån sin ålder och 
mognadsgrad. Det är av största vikt att alla inom sjukvården slår larm vid misstanke om att ett barn 
far illa, fysiskt eller på annat sätt. Mot denna bakgrund har lasarettet under året medvetandegjort 
medarbetarna på akutmottagningen om ”child check” för att identifiera fler barn som riskerar att 
fara illa. Childcheck är ett standardiserat sätt att säkerställa att orosanmälningar görs när vuxna, med 
barn under 18 år, inkommer till lasarettet pga. missbruk, våld i nära relationer eller suicidförsök. 
 
Jämlik hälso- och sjukvård  
Omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården ska minska  
För att understödja en jämlik covid-19 vård på lasarettet, förutom en intern teambaserad 
kompetensöverföring vad gäller andningsvård, utrustning och övervakning av covidsjuk inklusive MIG 
bedömning, har upprepade utbildningstillfällen genomförts tillsammans med infektionskliniken i 
Malmö. Infektionskonsult på plats och tillgänglig telefonkonsult har optimerat vården för covid-19 
sjuka genom en ständigt uppdaterad medicinsk handläggning.  
 
Implementering av allt fler personcentrerade sammanhållna vårdförlopp kommer att driva vården 
mot en jämlik vård. Densamma underlättas av medarbetare som deltar i utvecklingsarbetet i 
kunskapsorganisationen.  
 
Logopedmottagningens logopeder har under 2021 utarbetat en metodpärm inom området dyslexi. 
Att ha en metodpärm tillgänglig för logopedstudenter och för den redan utbildade logopeden är en 
självklarhet för att kvalitetssäkra logopedens val av arbetsmetod och därmed även främja patientens 
rätt till jämlik vård.  
 
Väntetiderna för patienter vid Lasarettet i Ystad till en coronarangiografi är längre än för patienter 
inskrivna på andra sjukhus. Vid en jämförelse med Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) låg 
väntetiden under 2021 för patienter på Lasarettet i Ystad på i genomsnitt 5,7 dagar medan 
väntetiden för patienter på CSK låg i genomsnitt på 3,3 dagar. Skillnaderna har ökat då den 
genomsnittliga väntetiden under 2020 låg på 4,8 dagar för patienter i Ystad och 3,7 dagar för 
patienter inskrivna på CSK. Sjukhusledningen har lyft problematiken kring den ojämlika vården till 
förvaltningsledningen och dialog förs med CSK.   
 
Säker hälso- och sjukvård  
Minska förekomsten av trycksår, fallolyckor, vårdrelaterade infektioner och undernäring 
Arbetssättet med riskbedömningar i de olika omvårdnadsparametrarna med åtföljande 
handlingsplaner är väl etablerade ute på enheterna. Alla PPM mätningar har inte utförts under året. 
Trycksår av den lägre graden har ökat men allvarligare är sällsynt. Vårdrelaterade infektioner har inte 
mätts under året. Samtliga enheter har möjlighet att kontakta dietist för rådgivning och 
nutritionsbehandling till patient som är undernärd eller som ligger i riskzonen att utveckla en 
undernäring. 
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Ökad säkerhet i läkemedelsanvändningen  
Under 2021 utökades tjänsteköpet i Ystad från en till två kliniska farmaceuter. I samband med detta 
skedde en utökning av avdelningar där läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar utförs 
på att förutom inkludera medicin- och ortopediavdelningen även hjärtavdelningen samt kirurgi- och 
urologiavdelning från och med april.  
 
Under januari, februari och mars jobbade farmaceuterna i princip heltid med andra arbetsuppgifter 
relaterade till vaccination och läkemedelsförsörjning och gjorde därför endast ett mindre antal 
avstämningar och genomgångar under denna period.  
 
Siffror nedan är hämtade från Qlikview allmänna statistikuttag och baseras på antalet journalförda 
anteckningar som gjorts av kliniska farmaceuter på respektive avdelning.  
 

Avdelning Antal 
läkemedelsavstämningar 

Antal tvärprofessionella 
läkemedelsgenomgångar 

Medicinavdelning (inkl. 
tidigare avd 6 och 7) 

625 594 

Hjärtavdelning 226 211 

Ortopediavdelning 321 307 

Kirurgi- och 
urologiavdelning 1 

376 352 

Totalt Lasarettet i Ystad  1551 1464 

 
Försörjningsfarmaceuterna var under våren delaktiga i vaccinationsmottagningen medan de under 
resten av året kunnat återgå till att stödja sjuksköterskorna i läkemedelshantering samt öppnat upp 
ett nytt gemensamt svansförråd för att förenkla tillgång till läkemedel som används mer sällan. 
 
Minska onödig antibiotikaförskrivning  
Som stöd vid ordination av antibiotika används STRAMA-appen liksom riktlinjer i dokumentportalen 
för olika infektionsdiagnosgrupper. Detta inkluderar mikrobiologisk diagnostik, dosjustering vid 
njursvikt, övergång från intravenös till oral behandling och antibiotikatidens längd. Infektionskonsult 
finns på plats en dag i veckan i Ystad och finns tillgänglig dygnet runt för telefonkonsultation. Vid 
behov deltar läkare i de speciella infektionskonferenser som för t ex endokardit och covidsjukdom. 
Upprepade föreläsningar har hållits i läkargruppen tillsammans med infektionsläkare från Sus. 
 
Minska överbeläggning, utlokalisering samt överflyttning av patienter  
Totalt sett har det varit ett konstant akutinflöde de senaste tre åren med undantag för pandemin 
under 2020. Nivån under 2021 har varit på 2019 års nivå med ett par höga toppar under året som har 
påverkat belastningen på vårdavdelningarna, framför allt medicinavdelningen då majoriteten av 
patienterna på akutmottagningen utgörs av medicinpatienter. De tre stora specialiteterna som 
inkommer via akutmottagningen har varit medicin (ca 45%), kirurgi (ca 24%) och ortopedi (knappt 
20%). Inflödet av medicinpatienter, till skillnad från andra patientgrupper, har varit relativt konstant, 
även under pandemin.  
 
I viss utsträckning har patienter med mindre allvarliga åkommor sannolikt avstått från att söka vård i 
ett tidigt skede och är således sjukare när de kontaktar vården. Detta är troligtvis en av 
anledningarna till att medelvårdtiden sammantaget ökat på lasarettet under 2021 jämfört med 2020. 
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Ökad medelvårdtid samt färre disponibla vårdplatser har påverkat antalet överbeläggningar och 
utlokaliserade. Framför allt syns en ökning av antalet överbeläggningar under året.  
 
Överflyttningar av patienter från lasarettet sker i huvudsak till Simrishamns sjukhus (SiS). I 
genomsnitt flyttas 2,5 patienter per dygn från slutenvården till SiS. Antalet överflyttningar har varit 
relativt oförändrat under de senaste åren.  
 
Den ökade belastningen på akutmottagningen sammantaget med längre vårdtider har ökat enskilda 
patienters väntetid efter inläggningsbeslut på akuten. Icke ändamålsenliga lokaler på 
akutmottagningen försvårar möjligheten att bedriva triagering i två flöden, smittat och osmittat, 
vilket också har påverkat väntetiden till första läkarkontakt. I en riskanalys med fokus på akutflödet 
och vårdplatssituationen där alla verksamheter deltog identifierades detta som en risk för patienten 
vad gäller omvårdnad, övervakning och ibland försenad behandling och diagnostik. Åtgärder har 
identifierats och verksamhetscheferna har arbetat tillsammans för att förbättra situationen. Exempel 
på åtgärder är ökad bemanning för säkrare omvårdnad och tillsyn med underskötsköterskor och 
servicemedarbetare samt ny rutin för avstämning, ökad närvaro av larmsjuksköterska under dygnet, 
avvikelserapportering i realtid med ”Gröna Korset” och fortsatt arbete i projekt sköra äldre. En 
arbetsgrupp har utsetts där medicinskt ansvariga läkare i de olika specialiteterna är representerade 
med fokus på effektivt och säkert akutflöde. 
 
Strategin att covidpatienter så långt som möjligt vårdas inom rätt specialitet för att tillgodose 
patientens primära vårdbehov och samtidigt arbeta säkert ur smittskyddssynpunkt har troligen haft 
påverkan på behovet av omflyttningar. 
 
Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård  
Utveckla kunskapsstyrningen  
Den nationella kunskapsstyrningens struktur med nationella programområden (NPO) har 
implementerats i Region Skåne med ett kunskapsstyrningsråd där Lasarettet i Ystad är representerat. 
Målet är att alla ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Bästa 
möjliga kunskap ska finnas i varje patientmöte. Medarbetare från lasarettet är delaktiga på olika 
nivåer från NPO (nationella programområden) till lokala programområden (LPO) och lokala 
arbetsgrupper (LAG). Exempel är inom förlossningsvård, triage på akuten, demens, osteoporos och 
hjärtsvikt där medarbetare från olika vårdprofessioner är aktiva. Implementeringen ute i 
verksamheterna ska ske genom personcentrerade sammanhållna vårdförlopp som är teambaserade 
och med hög patientdelaktighet.  
 
Rationell läkemedelsanvändning  
Sjukhusövergripande läkemedelsansvarig läkare tillsammans med verksamheternas 
läkemedelsansvariga läkare och sjuksköterskor arbetar kontinuerligt tillsammans med Sus enhet 
läkemedel och farmaceuter. Läkemedelsrådets rekommendationer är kända liksom STRAMA:s 
riktlinjer för antibiotikaanvändning. 
 
Effektiv hälso- och sjukvård  
Uppföljningen av effektiv vård, patientnytta och resultat ska utvecklas 
I sjukhusledningens verksamhetsdialoger följs både verksamheternas utveckling av produktions- och 
kapacitetsplanering av öppenvårdsuppdraget och kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
Verksamheternas enheter presenterar resultat ur kvalitetsregister, berättar om arbetssätt och 
framgångsfaktorer samt hinder och behov av stöd. Nationella kvalitetsregister återger också 
patientens upplevelse av given vård. I den medicinska ledningsgruppen där flertalet av de medicinsk 
ledningsansvariga ingår drivs gemensamma frågor vad gäller utvecklingsarbete. Ofta bjuds det 
multidisciplinära processteamet in för att ge en helhetsbild av arbetsgången.   



18 
 

 
Utveckla effektiv vård inom nära vården  
Den 4 maj startade lasarettet upp pilotprojektet Korttidsenheten. Korttidsenheten är en 
öppenvårdsenhet som omhändertar akutpatienter med en beräknad vårdtid <24h. Syftet är att 
förbättra patientflödet och erbjuda patienter rätt vård på rätt vårdnivå. Resultatet hittills visar att 
enheten har avlastat både akutmottagningen och vårdavdelningarna och för vissa diagnosgrupper 
har vårdtiden minskat. Under perioden maj till december har sammanlagt 1 120 patienter varit 
inskrivna på Korttidsenheten. En stor andel av dessa patienter hade i annat fall blivit inlagda på 
vårdavdelning med en längre vårdtid som följd. Projektet är förlängt till den siste februari 2022.  
 
Rehabiliteringsenheten har under hösten inlett ett projekt kring tidig understödd hemgång ifrån 
strokeenheten på medicinavdelningen. Projektet riktar sig till patienter som drabbats av mild till 
måttlig stroke som kan erbjudas rehabilitering i hemmet och därmed skrivas ut tidigt ifrån sjukhuset. 
Rehabiliteringen bedrivs med ett personcentrerat förhållningssätt och man gör upp en rehabplan 
med de mål som är relevanta för patienten, dessa utvärderas och utvecklas under 
rehabiliteringsperioden som oftast består av några veckors intensiv träning med arbetsterapeut och 
fysioterapeut. Projektet avgränsades till Ystads kommun för att det skulle hinnas med under den 
avsatta tiden och det har inneburit svårighet att hitta lämpliga patienter. Både personal och patienter 
har varit nöjda med arbetssättet. 
 
Som en del i utvecklingen av den basonkologiska verksamhet i den nära vården startades ett 
pilotprojekt upp under hösten där Lasarettet i Ystad deltar tillsammans med Centralsjukhuset i 
Kristianstad och verksamhetsområdet Hematologi-Onkologi-Strålningsfysik på Sus. Syftet är att skapa 
en ny struktur i hela Region Skåne för omhändertagande av patienter vid komplikationer till 
onkologisk behandling och att omhändertagande av andra medicinska behov för patienter med 
cancerbehandling säkerställs med tydliga kontaktvägar för patienten dagtid som jourtid. En ökad 
samverkan mellan specialiserad vård, primärvård och kommunal vård och omsorg ska också uppnås. 
 
Överföring av ansvar från slutenvård till öppenvård ska öka 
Ovan nämnda projekt som Korttidsenheten, strokerehabilitering i hemmet samt utveckling av den 
basonkologiska verksamheten, är alla exempel på hur lasarettet arbetar med att överföringen av 
ansvar från slutenvård till öppenvård ska öka. För att säkra övergången till hemmet och skapa 
trygghet för patienten kommer sjuksköterska från öppenvården från och med 2022 ta kontakt med 
patient från medicinavdelningen efter utskrivning.  
 
Dagkirurgi, dvs. att patienten kommer till sjukhuset den dag som operationen ska ske och åker hem 
senare samma dag, utförs inom de specialiteter och för de ingrepp där så är möjligt. Lasarettet i 
Ystad har en jämförelsevis hög andel dagkirurgi.  
 
Uppföljningen av avvikelser ska utvecklas 
Patientsäkerhetsutvecklare sammanställer och analyserar data från avvikelsesystemet AVIC med 
rapportering kontinuerligt till sjukhusledning och verksamhetsområdena. Vid efterfrågan eller 
misstanke om ansamling av händelser kan en sammanställning göras med fokus på en specifik 
avvikelsekategori eller ett specifikt patientflöde. Avvikelser och framför allt allvarliga händelser 
medför att en åtgärdsplan upprättas som följs upp av beskriven funktion (medicinskt ansvarig, 
verksamhetschef, chefläkare) och med en angiven tidplan.    
 
Produktions- och kapacitetsplanering ska öka 
Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering har fortsatt under året. Operationsverksamheten 
påbörjade arbetet redan under hösten 2020 där b.la. en produktionsplan för 2021 togs fram. Med 
anledning av pandemin har arbetet till viss del pausats men återupptagits igen under året.  
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Fokus under 2021 har framför allt varit att starta upp produktions- och kapacitetsplaneringen inom 
mottagningsverksamheterna. Sömn- och CPAP-mottagningen samt gynmottagningen har kommit i 
gång under året. På medicinmottagningen pågår ett arbete med att se över schema och 
rumsutnyttjande i syfte att öka tillgängligheten till besök. Erfarenheter från arbetet och goda 
exempel sprids till andra enheter bland annat genom dialog i den medicinska ledningsgruppen.  
 
Prioriterade områden 
Tillgänglig och effektiv akutsjukvård  
Ökad tillgänglighet i akutsjukvård 
Under våren 2021 ökade antalet sökande till vuxenakutmottagningen och andelen akuta inläggningar 
markant jämfört med 2020. Ökningen är sannolikt en effekt av pandemin då patienter avvaktat med 
att ta kontakt med vården i ett tidigt skede. I jämförelse med 2019 låg inflödet i början av året på en 
lägre nivå men ökade sedan successivt för att i juli månad ligga på en nivå högre än 2019. Antalet 
sökande till vuxenakutmottagningen fortsatte därefter att överstiga antalet sökande både 2019 och 
2020 året ut. Relaterat till en ökad äldre befolkning och ökad sjuklighet finns en risk för att antalet 
sökande till akutmottagningen fortsätter att öka. Diagrammet nedan inkluderar både akutinflödet 
gällande barn och vuxna.  
 

 
 
Det sammanlagda antalet besök till barn- och vuxenakutmottagningarna under året överstiger 
antalet besök under 2020 men ligger något under antalet besök 2019.  
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Det ökade inflödet har påverkat antalet övernattare på akutmottagningen. Övernattare är patienter 
som anmälts att läggas in på vårdavdelning innan kl. 24:00 och som finns kvar på akutmottagningen 
kl. 07:00.  
 

År Totalt Antal övernattare i 
genomsnitt per månad 

2 018 663 55 
2 019 593 49 
2 020 381 32 
2 021 576 48 

 
Jämfört med 2020 har antalet övernattare i genomsnitt per månad ökat under året men jämfört med 
2018 och 2019 har antalet minskat, vilket sannolikt är en effekt av de insatser som lasarettet 
genomfört för att effektivisera vårdflödena. 
 
Ett exempel på en sådan insats som genomförts under året är projektet Korttidsenheten som nämnts 
under tidigare avsnitt och som införts för att förbättra patientflödet. Resultatet hittills visar på att 
enheten har avlastat både akutmottagningen och vårdavdelningarna.  
 
Akutläkarsatsningen som påbörjades 2016 har under 2021 inneburit de första ”egenutbildade” 
akutläkarna i Ystad och prognos för fortsatt utveckling håller fram till 2025 enligt regionens beslut. 
Denna omställning av närvarande akutläkarspecialitet på akutmottagningen innebär hög och jämn 
kompetens utifrån fokus akuta flöden. Parallellt med denna omställning fortsätter utvecklingen och 
tillförandet av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvården med möjlighet till 
driftssjuksköterskor/larmsjuksköterskor dygnet runt. 
 
Ser vi enbart till inflödet på barnakuten har en ökning skett under 2021 jämfört med fjolåret. Under 
oktober månad skedde en kraftig ökning som översteg inflödet både 2019 och 2020. Den kraftiga 
ökningen kan härledas till det ovanligt höga antalet fall av RS-virus bland barn.   
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Det sammanlagda antalet besök på barnakuten under 2021 överstiger antalet besök under fjolåret 
men är lägre än inflödet 2019.  
 

 
 
 
Högkvalitativ cancervård i hela Skåne  
Fortsatt utveckling av standardiserade vårdförlopp (SVF)  
Cancervården har haft hög prioritet under hela pandemin, både vad gäller operationer och 
mottagningsbesök. Det finns ett gott samarbete med övriga involverade parter, ex. primärvård, 
palliativ vård/ASIH och diagnostik. Lasarettet gör årligen en gemensam processutvärdering där de 
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lokala patientprocessledarna, respektive chefer och representanter från palliativ vård/ASIH och 
primärvård träffas för dialog. 
 
Måluppfyllelsen för standardiserade vårdförlopp (SVF) ligger på 39 % (0 – 100 %), vilket är en 
minskning jämfört med 2020 då den låg på 48 %. Måluppfyllelsen avser ledtiden från start av SVF vid 
välgrundad misstanke till start av behandling. Inom ett standardiserat vårdförlopp sker 
undersökningar, diagnostik och behandling där flera vårdgivare är involverade i processen. Inom flera 
SVF startar behandlingarna och i viss utsträckning även specifika undersökningar på Sus 
Malmö/Lund. Lasarettet i Ystad har startat utredning inom 22 SVF med störst antal inom tjock-
ändtarm-, urinblåse-, prostata-, lung- och huvud/halscancer.  
 
Antalet startade SVF under 2021 på lasarettet är totalt 1384, en ökning med 192 jämfört med 2020. 
Ökningen har framför allt skett inom SVF prostata- och urinblåsecancer. Tidigt under pandemin 
fattades ett regionalt beslut om förändrade riktlinjer för utredning och kontroll av prostatacancer 
men under 2021 har regionen återgått till de ursprungliga kriterierna.  
 
Inom SVF tjock- och ändtarmscancer är antalet patienter och ledtider ganska oförändrade jämfört 
med 2020. Tillgängligheten har varit god till koloskopi och operation. På Lasarettet i Ystad opereras 
flest planerade koloncancerpatienter i hela landet. 
 
Antalet SVF lungcancer har ökat jämfört med 2020. Flaskhalsarna inom detta förlopp är som tidigare 
specialbronkoskopi och patologi.   
 
Andelen patienter på lasarettet som har en kontaktsjuksköterska är 90 %, vilket är något högre än 
regionens genomsnitt som ligger på 82 %. Andelen patienter som erhåller tidig rehab bedömning är 
också förhållandevis hög, 76 %, jämfört med genomsnittet i regionen som ligger på 52 %. 
 
Implementeringen av Min vårdplan på 1177.se följer den regionala planen. Kirurgmottagningen har 
nu 22 aktiva vårdplaner inom tjock- och ändtarmscancer och 17 vårdplaner inom prostatacancer. 
Vårdplaner är förberedda för att komma i gång för patienter med hjärntumör och äggstockscancer, 
dock har inga startats än.  
 

Standardiserade vårdförlopp 2020 och 2021 Lasarettet i Ystad 
  

  

SVF 2020   2021   
  Antal startade 

SVF 
Antal start 
behandling 

Antal startade 
SVF 

Antal start 
behandling 

Tjock- och 
ändtarmscancer 

419 197 410 145 

Urinblåsecancer 203 42 320 27 
Prostatacancer 191 70 272 46 
Lungcancer 113 47 138 48 
Huvudhalscancer 84 15 95 14 
Livmoderkroppscancer 13 8 22 11 
Matstrupe-
magsäckscancer 

29 18 21 12 

Bukspottkörtelcancer 36 17 22 12 
Livmoderhalscancer 10 8 12 7 
Äggstockscancer 16 11 12 8 
Njurcancer 15 11 10 5 
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Hjärntumör 11 5 9 1 
Maligna lymfom/KLL 19 6 9 1 
Levercancer 7 2 7 3 
Testikelcancer 9 3 7 3 
Hudmelanom 3 2 4 4 
Gallvägscancer 3 2 3 2 
Skelett-mjukdelssarkom - - 3 - 
Myelom 6 5 3 2 
Vulvacancer 2 2 2 2 
Analcancer 2 1 1 - 
Peniscancer 1 1 1 - 
Total  1192 473 1383 353 

 
 
Förbättra tillgången till cancerrehabilitering 
Under året har verksamheten börjat genomföra hembesök inom lymfödemmottagningen för 
patienter som inte kan ta sig till mottagningen, samverkan sker med primärvård och kommun.  
 
Gruppverksamheten pågår enligt gällande restriktioner. Kuratorfunktionen har mycket kontakt med 
cancerpatienter, både inom slutenvård och öppenvård.  
 
Föreläsningar har anordnats för patienter och anhöriga på cytostatikamottagningen kring temat 
cancerrehabilitering där fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator medverkat.  
 
Verksamheten har under året rekryterat en ny fysioterapeut inom området cancerrehab/lymfödem 
som har en gedigen erfarenhet och kompetens kring lymfödem, cancerrehabilitering och 
cancerrelaterad smärtproblematik.  
 
God förlossnings-, neonatalvård och kvinnohälsa  
Gravida och födande kvinnor ska uppleva tillgänglig, trygg och sammanhållen vård och hälsosamma 
levnadsvanor under graviditet ska främjas 
Lasarettet strävar efter en hög närvaro av barnmorska hos kvinnor i aktivt förlossningsarbete, utifrån 
deras behov och önskemål. Arbetet genomsyras av ett personcentrerat synsätt i våra 
tvärprofessionella team som består av barnmorskor, läkare och undersköterskor. En del kvinnor 
efterfrågar möjligheten till att möta en känd barnmorska vid förlossningen och eftervården, vilket gör 
att verksamheten påbörjat diskussioner om de skulle kunna arbeta utifrån en kontinuitetsmodell. 
 
Andel kvinnor som ammar ska öka 
Lasarettet har under hösten startat upp en amningsgrupp som leds av barnmorska. Gruppen kommer 
arbeta strategiskt för att förbättra kompetensen hos medarbetarna och höja kvaliteten för råd och 
stöd i amningsrådgivningen. Barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har 
amningsutbildningen som finns i utbildningsportalen som grund, och vårdpersonalen utgår från en 
gemensam litteratur. 
 
Målet är att varje familj ska gå hem från BB med amningsfrämjande trygghet/kunskap i att ge sitt 
barn mat på det sättet de vill, med fokus på amning. 
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Produktion  

 

Pandemins påverkan på vårdproduktionen ses framför allt under årets första månader då 
produktionen låg på en påtagligt lägre nivå. Under mars och april har vårdproduktionen successivt 
ökat inom flera områden. Under andra halvåret har det varit en mer normal vårdproduktionsnivå där 
det inom vissa områden har varit marginellt högre än normalåret 2019.  
 
Totalt för de akuta/subakuta operationerna har nivån legat högre än innan pandemin där en 
bidragande faktor är tillkommande tillgänglighetsuppdrag inom ortopedi. Det elektiva 
operationsinflödet visar ett markant trendbrott i mars och det elektiva inflödet är då för första 
gången sedan pandemin startade på en mer normal nivå. Dock ligger andelen elektiva operationer 
inte på den nivå som gäller för full kapacitet då lägre medicinsk prioriterade ingrepp har fått stå 
tillbaka. Detta beror dels på pandemin, dels på grund av ventilationsproblem på en av 
operationssalarna.  
 
Under första halvåret 2021 låg mottagningsverksamheten på en reducerad nivå till följd av pandemin 
men under andra halvåret har nivån legat på samma nivå som andra halvåret 2019. Kvalificerade 
distanskontakter har ökat något jämfört med föregående år men markant ökat jämfört med 2019. 
Totalt har 17 139 vaccinationer genomfört under 2021. Vaccinationerna ingår i statistiken för övriga 
vårdgivare och de har gett en ökad vårdproduktion inom denna vårdkategori motsvarande +28% 
jämfört med 2019. Exkluderat vaccinationer ligger nivån på -24 % jämfört med 2019. 
 
Antal vårdtillfällen mellan åren 2019 och 2021 har legat på en relativt konstant nivå, omkring 9 000 
avslutade vårdtillfällen, inom slutenvården. Under 2021 har medelvårdtiden varit högre jämfört med 
2019 och 2020 vilket har lett till fler vårddagar under 2021. Detta innebär att det har varit ett större 
tryck på vården i kombination med den extra beredskap som skett under pandemin. Det som kan 
noteras där pandemin säkert är en faktor är att medelvårdtiden för varje vårdtillfälle har ökat under 
året. Vårdplatsläget på lasarettet och då framför allt inom internmedicin har givetvis påverkats av 
pandemin i form av vårdkrävande patienter med ett relativt konstant inflöde.  
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Lasarettet arbetar inom flera områden för att förbättra vårdflöden och öka kapaciteten varav några 
exempel är konsolidering av avdelningar, produktionsplanering samt samverkan inom och utanför 
förvaltningen och med externa vårdgivare och kommuner. Under hösten utökades antalet 
vårdplatser på HIA från 14 till 18 och avdelningen bytte i samband med förändringen namn till 
Hjärtavdelningen.  
 
Sedan maj månad pågår projektet Korttidsenheten som syftar till att förbättra patientflödet och 
erbjuda patienter rätt vård på rätt vårdnivå. Korttidsenheten är en öppenvårdsenhet som 
omhändertar patienter med en beräknad vårdtid <24h och resultat hittills visar på att enheten har 
avlastat både akutmottagningen och vårdavdelningarna. Under pågående projekt är 
slutenvårdsplatserna på AVA reducerade från sju till fyra vårdplatser då tre av vårdplatser har 
omvandlats till fyra korttidsplatser.  
 
Projektet Optimerat vårdflöde syftar till att arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning ska 
utföras av Regionservice medarbetare. Vinsterna är att vårdutbildade medarbetare frigörs för att få 
mer tid till patientrelaterade arbetsuppgifter. Detta har inneburit att de vakanser som finns på 
lasarettet, framför allt inom slutenvården, har blivit mindre påtagligt än om projektet inte hade 
genomförts. Utvärdering av projektet kommer ske under våren 2022.  
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Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne  
 
Klinisk forskning  
Flera läkare på lasarettet är forskningsaktiva med anknytning till Skånes universitetssjukvård och 
Lunds universitet. Inom VE urologi är en läkare forskningsengagerad i prostataoperationer och inom 
VE kirurgi är två läkare engagerade i magtarmkirurgi och en i endokrinkirurgi. VE ortopedi har några 
nyanställda forskarstuderande. 
 
Inom Öron-Näsa-Hals bedrivs årligen utbildning, framför allt inom näs-/bihålekirurgi, av såväl ST-
läkare som av yngre specialister. Inom verksamheten bedrivs också en kontinuerlig 
handledning/utbildning av randutbildande ST-läkare i allmänmedicin, som var och en får 6 veckors 
klinisk tjänstgöring, sju ST-läkare/år. Varje termin tjänstgör en ST-läkare från SUS på ÖNH i Ystad och 
får utbildning/handledning i basal mottagnings- och kirurgisk verksamhet. Enheten har en ”egen” ST-
läkare i ÖNH-sjukdomar, som för närvarande slutför sin utbildning på SUS.  
 
Inom barnmedicin sker handledning med ST-läkarna regelbundet minst en gång per månad. En av ST-
läkare håller för närvarande på med sitt forskningsprojekt inom ramen för ST. Projektet är en del av 
ett större nationellt projekt där man avser att undersöka betydelsen av mängden fetalt hemoglobin 
för neonatal morbiditet 
 
Kvinnosjukvården har under året haft en docent och fem disputerade läkare anställda. Under året 
har överläkare Anna Bonnevier disputerat på avhandlingen Surveillance of late fetal growth 
restriction and outcome after late preterm birth. Verksamheten har två läkare som bedriver forskning 
parallellt med det kliniska arbetet, båda förväntas genomgå sina halvtidskontroller våren 2022. 
Kliniken har sedan många år tillbaka regelbunden handledning för ST-läkarna. Specialist-
tjänstgöringen inom obstetrik och gynekologi i Ystad fick högsta betyg vid höstens SPUR-inspektion.  
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Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet  
Attraktiv arbetsgivare  
 
Resultat från medarbetarenkät  
Mellan oktober och november genomfördes Region Skånes medarbetarenkät. Enkäten har sedan 
2020 ett annat upplägg än tidigare, med färre frågor, i syfte att göra resultatarbetet mer 
användarvänligt och mer lättillgängligt samtidigt som det skapar förutsättningar för jämförelser med 
övriga regioner. Frågorna bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nio HME-frågor Hållbart 
medarbetarengagemang och elva HSE-frågor Hållbart säkerhetsengagemang. För varje delområde 
presenteras ett indexvärde där svarsalternativen omvandlas till en skala från 0 – 100, där 0 är lägst 
och 100 är högst. Frågorna i HME är uppdelade i tre delområden, för att tydligt beskriva 
verksamhetens medarbetarengagemang: 
 

• HME – Motivation 
• HME – Ledarskap 
• HME - Styrning 

 
Svarsfrekvensen för lasarettet uppgick till 77,4 procent. På lasarettsövergripande nivå skiljer sig inte 
resultatet sig nämnvärt åt i jämförelse med föregående år Det sammanvägda värdet för Hållbart 
medarbetarengagemang visar ett värde motsvarande 78 (år 2020 var värdet 80), motsvarande värde 
för regionen är detsamma. 
 
Det sammanvägda värdet för Hållbart säkerhetsengagemang som inkluderar frågor om förutsättning 
för att bedriva en säker vård, ett lärande perspektiv och patientdelaktighet påvisar ett värde 
motsvarande 75 utifrån en 100-gradig skala vid (år 2020 var värdet 78). En förklaring till att värdet 
minskat kan vara det fortsatt höga vårdbehovet utifrån pandemins ihållighet och effekter som främst 
påverkar arbetsmiljön på akutmottagning och slutenvårdsavdelningar.  
 
På den regiongemensamma frågan, jag kan tänka mig att rekommendera andra att börja arbeta på 
min arbetsplats, så svarar 88 procent att de kan rekommendera andra att börja arbeta på samma 
arbetsplats. 
  
Frågeställningarna i HME och HSE ger en ökad systematisk uppföljningsmöjlighet och återkoppling till 
verksamheterna utifrån både arbetsmiljö- och patientperspektivet. Enheternas underlag presenteras 
för medarbetarna på arbetsplatsträffar och resultatet blir en bas för fortsatt dialog och 
förbättringsarbete i vardagen. Resultaten per lasarettsnivå och verksamhetsnivå har presenterats i 
samverkans- och MBL forum.  
 
Trygga anställningar  
Lasarettet i Ystad erbjuder heltidstjänster med möjlighet till deltidsanställning vid 
ny/ersättningsrekrytering, i enlighet med Region Skånes norm och rekryteringspolicy.   
För visstidsanställningar följs normen och anställningsformen tillämpas när det är adekvat.  
 
Tabellen nedan visar andelen tillsvidareanställda av samtliga månadsanställda år 2021 och 2020 samt 
fördelning per kön. För 2021 uppgår andelen tillsvidareanställda medarbetare till 92,2 procent av 
antalet månadsanställda. Andelen påvisar en viss ökning jämfört med föregående år då andelen var 
90,5 procent.  
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Kön Andel 2021-12-31 Andel 2020-12-31 
K 93,8% 92,7% 

M 84,6% 80,3% 

Totalt 92,2% 90,5% 

 

Tabellen nedan visar andelen heltidsanställda medarbetare av samtliga månadsanställda för år 2021 
och 2020 samt fördelning per kön. Orsaker till reducering av tjänstgöringsgrad är i huvudsak de 
lagstadgade ledigheterna såsom föräldraledighet och tjänstledighet för bl.a. studier.    

Kön Andel 2021-12-31 Andel 2020-12-31 
K 83,6% 81,9% 

M 95,3% 94,2% 

Totalt 85,6% 84,0% 

 
Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer  
Kompetensförsörjningsplan för Lasarettet i Ystad för år 2022 - 2024 har samverkats och antagits av 
sjukhusstyrelsen.  
 
För chefer och framtida chefer 
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, rekrytering och datasäkerhet. 
Utöver kunskapsutbildningar finns chefsutvecklingsprogram med fokus på ledarskap och 
självutveckling. Programmen är utformade efter chefens erfarenhetsnivå och vänder sig både till 
chefer som leder medarbetare och chefer som leder chefer.  
 
Varje chef ges möjlighet till kontinuerlig uppföljning och återkoppling utifrån individuellt behov. 
Dialog förs om behov av kompetensutveckling, stöd i ledarskapet och eventuellt behov av mentor 
och/eller coach vilket lasarettet ser att varje chef har. 
 
I syfte att sprida erfarenheter och goda exempel av ledarskap under pandemin har webbinarium på 
temat Att leda i utmanande tider genomförts. 
 
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. Från lasarettet deltar en medarbetare i programmet. 
 
Kompetensutveckling medarbetare 
Arbetet med att tydliggöra karriärvägar och fördjupande kompetensnivåer för olika professioner 
pågår. Som stöd och bas finns regionalt framtagna stegar för flera yrkesprofessioner som är basen 
och utgångspunkten för arbetet. En kompetensstege delar in kompetens inom en viss 
yrkesprofession i flera nivåer. Varje nivå innehåller exempel på arbetsuppgifter, ansvarsområden och 
kompetenskrav. Kompetensstege är ett sätt att beskriva kompetensnivåer som stöd i dels karriär- 
och kompetensutveckling, bemanningsplanering och gap-analys utifrån vilka kompetensnivåer som 
behöver förstärkas.  
 
För sjuksköterskor och barnmorskor 
Core curriculum (CC) är ett strukturerat utvecklingsprogram för sjuksköterskor. Implementeringen av 
CC sker med utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna. Anna Forsberg, professor i omvårdnad, är 
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ett stöd i utvecklingsarbetet på lasarettet, uppdraget sträcker sig tom 2022-05-31. Aktiviteter som 
genomförs är b. la föreläsningar på chefsdagar, ledningsgrupper och utbildnings-och planeringsdagar, 
hospitering i personalgrupp samt stöd och råd i arbetet med att ta fram nivåbeskrivningar för roller 
och ansvar. 
 
Kliniska basåret för undersköterskor 
Planering för uppstart av kliniskt basår för undersköterskor påbörjades under våren och basåret 
startades i september. Utbildningen vänder sig till nyrekryterade undersköterskor som kommer 
direkt från undersköterskeutbildningen och undersköterskor som saknar erfarenhet av att jobba på 
sjukhus. Utbildningsinsatsen kommer framgent vara en del av undersköterskors introduktion på 
lasarettet. Insatsen genomförs med interna resurser och ger medarbetarna fördjupade kunskaper 
och praktisk träning. I den hittills genomförda utvärderingen anger samtliga medarbetare att insatsen 
i helhet var mycket bra utifrån hög kvalitet och relevant innehåll. Flertalet anger att insatsen stärkt 
dem utifrån den kliniska rollen och att de fått ökad förståelse för teamets roll och påverkan utifrån 
det gemensamma kliniska arbetet.  
 
Utveckling av regioninterna resursteam  
Region Skåne ska fortsätta utveckla arbetet med de regioninterna resursteamen. Resursteamet inom 
Skånes universitetssjukvård har utökat sin bemanning med både sjuksköterskor, undersköterskor och 
medicinska sekreterare för att skapa möjlighet till interna lösningar vid bemanningsbrist. 
Resursteamet som är riktat till lasarettet omfattar sjuksköterskor och undersköterskor som i första 
hand används för att bemanna korttidsfrånvaro. 
  
Resursteamet inom förvaltningen har även anställt fler interrimchefer som ett led i att tillvarata 
erfarna chefers kompetens och kunna erbjuda verksamheterna ersättare vid långtidsfrånvaro av 
ordinarie chef samt under rekryteringsperioden.  
 
Beslut om utfasning av externa bemanningsföretag gör att efterfrågan på det interna resursteamet 
har ökat. Önskad effekt av utfasning är sänkta inhyrningskostnader, bättre arbetsmiljö och 
möjligheten att rekrytera från extern marknad tillbaka till Region Skåne. 
 
Jämställda löner 
Lönekartläggning är en viktig del i arbetet med att upptäcka och vid behov åtgärda osakliga 
löneskillnader mellan män och kvinnor. Under lönekartläggningsarbetet 2020 upptäcktes inga 
osakliga löneskillnader kopplat till kön inom Sus förvaltning. Under 2021 har förvaltningen arbetat 
med strategiskt lönekartläggningsarbete i en regiongemensam satsning. Arbetet har bestått i, att 
tillsammans med de fackliga organisationerna, värdera samtliga AID-grupper (arbetsidentifikation 
kommuner och regioner) utifrån en ny framtagen regional faktorplan. Där det funnits ett behov av 
att värdera arbetet på en mer detaljerad nivå har utvalda AID-grupper brutits ner på befattningsnivå 
för att lättare upptäcka eventuella osakliga löneskillnader kopplat till kön. Kartläggningen av 2021-
årslöner kommer att påbörjas först i början av 2022. Detta beror dels på pandemin som kraftigt 
försenade löneöversynsprocessen och därmed påverkade möjligheten till uppdaterade lönenivåer för 
2021, dels på ett omfattande arbete i det IT-stöd som används för lönekartläggningen. 

Arbetet med att förhindra osakliga löneskillnader kopplat till kön ingår även som en systematisk del i 
det årliga löneöversynsarbetet. Respektive verksamhet analyserar sin lönebild utifrån lönestruktur 
och löneläge inför den årliga löneöversynen. Om analysen påvisar någon osaklig löneskillnad kopplat 
till kön åtgärdas detta i löneöversynen.  
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Arbete med lika rättigheter och möjligheter  
Aktiva åtgärder har genomförts inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Flera insatser 
görs fortlöpande i syfte att följa upp arbetet med kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier. Ett antal frågor följs upp i den årliga medarbetarenkäten där frågor riktas till 
medarbetaren gällande om man har blivit utsatt för något av ovanstående. Uppföljning görs även i 
regionens system för avvikelsehantering och förbättringsarbete, AvIC. 

Inom ramen för Sus förvaltnings partsgemensamma arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud ingår en utbildningsdag som behandlar lika rättigheter och möjligheter, med fokus på 
organisatorisk och social arbetsmiljö samt kränkande särbehandling. Som ett led i att motverka 
fördomar och diskriminering har ett stödmaterial tagits fram i form av en vägledning för 
medarbetare och chefer i hur man kan bemöta patienter som har ett icke acceptabelt beteende. 
Materialet kommer att implementeras under 2022. 

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)  
Fokus för det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2021 har till stor del varit att partsgemensamt 
hitta former för att skapa en god arbetsmiljö och eliminera risker och minimera skador i samband 
med arbetet, utifrån pandemin. Verktyget att löpande göra risk- och konsekvensanalyser har använts 
och ses fortsatt vara ett viktigt verktyg. För nya chefer och skyddsombud har den partsgemensamma 
arbetsmiljöutbildningen ställts om till digital form.  
  
Under hösten genomfördes den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Av 
svaren kan utläsas en ökad förståelse för riskbedömning som verktyg i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet liksom vikten av samarbete mellan chefer och skyddsombud.  
 
Pandemins förlopp och effekter har påverkat enheterna olika mycket och på olika sätt. I den dagliga 
arbetsledningen är chefens roll att se, vara lyhörd och fånga upp varje medarbetares individuella 
behov av återhämtning. Utifrån ett ledningsperspektiv säkerställs återhämtning genom 
schemaläggning, fördelning av övertidsarbete för att jämna ut arbetsbelastningen, att 
semesterplanering och semesteruttag följs i enlighet med gällande regler och riktlinjer. 
Huvudsemestern har inom lasarettet kunnat genomföras i enlighet med planering utan formellt 
återkallande och/eller avbrytande från arbetsgivarens sida. 
 
Krisstöd på både individuell- och gruppnivå har genomförts under året med stöd av 
företagshälsovården och Falck Healthcare, med erfarenhet av krisarbete från Stockholmssjukhusen. 
För lasarettet har samtalsstöd med fokus på chefernas arbetsmiljö och belastning startats upp under 
året och pågår fortsatt.  
 
Under året har två begäran om åtgärder enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen tillställts 
medicinavdelningen och avdelning 1 kirurgi. Gemensamt för avdelningarna är att skyddsombuden tar 
upp obalans mellan krav och resurser och vill se att arbetsgivaren tar fram åtgärder för att minska 
obalansen. För medicinavdelningen har begäran skickats vidare till Arbetsmiljöverket, digitala 
inspektioner har genomförts och föreläggande om vite har tilldelats. Fortsatt partsgemensamt arbete 
och dialog pågår på båda avdelningarna. Arbetsgivaren har som målsättning att öka balansen mellan 
krav och resurser. 
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Samverkan med personalorganisationer under pandemin  
Under delar av året hanterades covid-19 information och frågor på extrainsatta veckovisa digitala 
möten mellan parterna. Sedan efter sommarperioden hanteras specifik covid-19 information och 
frågor inom ramen för ordinarie skyddskommittémöten på lasarettsövergripande- och 
verksamhetsnivå. Personalorganisationerna delges information skriftligen vid behov och/eller efter 
lasarettets krisledningsmöten enligt överenskommelse.  

Arbetsgivaren upplever att dialogen med personalorganisationerna är god och har spelat en viktig 
roll i det omställningsarbetet som genomförts under året. God kommunikation och dialog är central 
då delar av omställningsarbetet såväl internt inom lasarettet som inom förvaltningen varit särskilt 
utmanande utifrån snäva omställningsprocesser och tidsramar. Som exempel kan nämnas 
omställning för medarbetare på IVA som under perioder tjänstgjorde på covid-IVA i Lund.   

Arbetet med arbetsmiljö under pandemin  
Det partsgemensamma arbetssättet där arbetsgivaren och skyddsorganisationen tillsammans tog 
fram förenklade mallar för att initialt identifiera allmänna arbetsmiljöfaktorer/risker sett till 
smittspridning, inklusive hänvisningar till riktlinjer vad gäller exempelvis skyddsutrustning, har gett 
stöd och vägledning under pandemin. Information, beslut och olika hanteringsordningar har 
kontinuerligt uppdaterats på intranätet och efter varje krisledningsmöte har aktuell information 
publicerats. 
 
Samtliga enheter har kontinuerligt uppdaterat genomförda risk- och konsekvensanalyser av 
arbetsmiljön med anledning av covid-19. Handlingsplanerna har i samverkan fortlöpande 
uppdaterats och anpassats med fokus på aktuella arbetsmiljöfrågor som behövts hanteras. 
Mötena har genomförts digitalt, för att minska risken för smittspridning. 
 
För att inte tappa fokus och engagemang under en tid av restriktioner har såväl arbetsplatsträffar 
som utbildningsinsatser ställts om till digitala forum och således kunnat genomföras enligt planering.  
 
Återhämtning för vårdens medarbetare  
Behovet av återhämtning för medarbetare och chefer aktualiserades under våren 2021 då pandemin 
tillfälligt var på nedgående. Huvudskyddsombuden gav uttryck för att chefer och medarbetare var i 
behov av stöd på olika sätt för att hantera en långvarig belastning och trötthet. En 
förvaltningsövergripande risk- och konsekvensanalys på temat återhämtning och balansering 
genomfördes med representanter från arbetsgivaren och huvudskyddsombud. Åtgärder som bland 
annat identifierades var stöd till chefer och medarbetare för att bearbeta upplevelser av pandemin 
samt hitta former för återhämtning. Samtliga verksamhetsområden genomförde risk- och 
konsekvensanalyser med avstamp i den förvaltningsövergripande för att på så vis identifiera lokala 
behov. 
 
Som stöd till chefer initierades samarbete med Falck Healthcare som genomförde såväl individuellt 
stöd som grupphandledning. Falck har även tillhandahållit krisutbildningar/webbinarium för chefer, i 
pandemins mellanfas, som gett chefer en fördjupad förståelse för hur aktivt ledarskap kan få en 
avgörande betydelse för medarbetares förmåga att mobilisera sina egna resurser under 
extraordinära omständigheter. 
 
För medarbetare har både individuellt- och gruppsamtal i form av reflektionsgrupper startats upp 
med stöd av företagshälsovården. Insatserna fortsätter efter behov och dialog med 
företagshälsovården.  
 



32 
 

Region Skåne som arbetsgivaren har publicerat information, e-utbildning och webbinarier för 
samtliga medarbetare som stöd i att hantera oro, få tillgång till psykologiskt krisstöd, stresshantering 
samt förslag på aktiviteter för återhämtning vid krissituationer. 
 
Sjukfrånvaro  
Medarbetare har på ett föredömligt sätt fortsatt att följa Folkhälsomyndighetens och arbetsgivarens 
riktlinjer, restriktioner och rekommendationer. Regelverket avseende egen symtomkontroll och 
personalprovtagning kvarstår, vilket innebär att även milda sjukdomssymtom blir hinder för arbete 
och påverkar frånvaron negativt. Medarbetare i riskgrupper har genom olika individuella lösningar 
kunnat möjliggöras arbete på annat sätt exempelvis genom tillfällig omplacering och arbete 
hemifrån. Regionala restriktioner avseende resor, möten och andra fysiska sammankomster kvarstår 
för att minimera exponering och spridning, vilket i sig har påverkat organisationen positivt utifrån att 
digitala mötesformer och forum numera är en naturlig del av arbetsdagen för många medarbetare.  
 
Pandemins utveckling från och med mars 2020 har negativt påverkat sjukfrånvaro vilket påvisas 
genom en ökning av den totala andelen sjukfrånvaron av ordinarie arbetstid för både år 2020 och 
2021. Den totala ökningen mellan år 2021 och 2020 är 0,56 procentenheter, vilket motsvarar en 
ökning med ca 10 procent mellan åren. För kvinnliga medarbetare är ökningen 0,61 procentenheter 
och för manliga medarbetare 0,29 procentenheter. Sjukfrånvaron har under åren ökat inom samtliga 
åldersgrupper som en effekt av samhällspandemin. Åldersgruppen 29 år eller yngre och 
åldersgruppen 50 år eller äldre påvisar störst ökning av sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid mellan 
åren, se tabell nedan.  
 
Långtidssjukfrånvaro – andel av samtlig sjukfrånvaro (60 + dagar) påvisar en ökning med 7,58 
procentenheter, vilket motsvarar en ökning med ca 21 procent mellan åren. Det är en relativt stor 
ökning om än andelen långtidssjukskrivna är lägre år 2021 än år 2019, se tabell nedan. 
Sjukdomsorsakerna avser både fysiska sjukdomar och en viss ökning av arbetsrelaterade orsaker 
såsom utmattning.  
 
För långtidssjukskrivna medarbetare (mer än 30 dagar) upprättar chef – medarbetare tillsammans en 
rehabiliteringsplan för återgång i ordinarie arbete. Planen följs under sjukskrivningsperioden och som 
stöd i processen finns HR-kompetens, sjukskrivande läkare och företagshälsovård. Individuella 
förutsättningar påverkar rehabiliteringsprocessen vilket gör det svår att lyfta specifika anledningar till 
att andelen långtidssjukfrånvaro ökar för både år 2021 och 2020, även om nivån var högre för år 
2019. 
 

Sjukfrånvaro 2021  
2101–2112 

2020  
2001–2012 

2019  
1901–1912 

Skillnad i 
procentenhet 
2021 mot 2020  

        
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,14% 5,57% 5,02% 0,56 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,53% 5,93% 5,45% 0,61 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 4,28% 3,99% 2,71% 0,29  

        
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 
29 eller yngre 

5,44% 4,65% 3,21% 0,79 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 
30–49 år 

6,28% 6,06% 5,40% 0,22 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 
50 eller äldre 

6,23% 5,35% 5,16% 0,88 
 

        
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig 
sjukfrånvaro  

43,80% 36,22% 50,32% 7,58 
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Andelen sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid för respektive yrkeskategori påvisar både en 
ökad och minskad frånvaro mellan år 2020 och 2021, se tabell nedan. Yrkesgrupperna 
undersköterska, sjuksköterska, läkare samt övriga personalgrupper påvisar en ökad sjukfrånvaro 
mellan åren. Yrkesgrupperna administratörer, barnmorskor och fysioterapeuter påvisar en minskad 
andel sjukfrånvaro mellan åren, se tabell nedan. Administratörer är den yrkesgrupp som i störst 
utsträckning kunnat utföra sitt arbete hemifrån vilket också kan vara en påverkande faktor i 
sammanhanget. 
 
Tabellen nedan 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 uppsamlingsgruppen Övriga personalgrupper. 
 

Sjukfrånvaro 
AID_PersonalGrupp 

Månadsavlönade 
medarbetare per 
2112 

2021  
2101–
2112 

2020  
2001–2012 

Skillnad i 
procentenhet 
2022 mot 2021  

  997 6,15% 5,58% 0,56 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid 

Undersköterskor, 
skötare m.fl. 308 7,65% 6,46% 1,18 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid Sjuksköterskor 267 7,98% 6,58% 1,39 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid 

Läkare icke 
specialistkompetenta 104 2,63% 3,35% -0,72 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid 

Läkare 
specialistkompetenta 88 3,59% 1,97% 1,63 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid Administratörer, vård 72 5,27% 7,31% -2,03 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid Barnmorskor 41 3,01% 4,09% -1,07 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid Ledningsarbete 35 1,28% 1,26% 0,02 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid Fysioterapeut 18 6,51% 7,37% -0,86 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie 
arbetstid Administratörer 16 1,85% 5,00% -3,15 

 
Den totala andelen frisknärvaro, dvs andelelen medarbetare som sammanlagt har fem eller färre 
sjukdagar under ett år, uppgår för 2021 till 51 procent vilket är en positiv ökning från föregående år 
då andelen var 43 procent. Både år 2021 och 2020 är speciella utifrån pågående pandemi vilket 
främst visar sig 2020 i jämförelse med 2019 som mer är att betrakta som ett normalår. I tabellen 
nedan visas även andelen frisknärvaro fördelat på kön.  
 

Frisknärvaro  
Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period.    

2021 % 
2101–2112 

2020 % 
2001–2012 

2019 % 
1901–1912 

Totalt - % av antal anställda  51% 43% 49% 
Kvinnor - % av antal anställda kvinnor  49% 40% 47% 
Män - % av antal anställda män  59% 55% 59% 

 
 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningsplaner  
I årets revidering av lasarettets kompetensförsörjningsplan har den nya regiongemensamma mallen 
för behovsanalys använts. Analysen bygger på verksamhetsområdenas behov och beskrivning av 
tillgången på kompetens utifrån balans, obalans och bristkompetens. Lasarettets 
kompetensförsörjningsplan är samverkad och beslutad i sjukhusstyrelsen.   
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 Balans Det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens 
 Obalans Tillgången motsvarar knappt efterfrågan. Ofta men inte alltid är det möjligt att 

rekrytera rätt kompetens.  
 Brist Efterfrågan på kompetens är större än tillgången, vilket kan innebära att det 

finns vakanta tjänster.  
 

 

Yrke Kommentar Balans Obalans Brist 
Grundutbildad sjuksköterska     
Specialistutbildad sjuksköterska     

- Akutsjukvård Kont. behov av spec.utbildn.    
- Anestesi Kont. behov av spec.utbildn.    
- Barn och ungdom Kont. behov av spec.utbildn.    
- Intensivvård Kont. behov av spec.utbildn.    
- Kirurgisk vård     
- Medicinsk vård     
- Operationssjukvård Kont. behov av spec.utbildn.    
- Vård av äldre     

Barnmorska Kont. behov av spec.utbildn    
Biomedicinska analytiker     
Undersköterska Akutvårdsinriktning samt 

specialistutbildning. 
   

AT-läkare Stort intresse och 
utbildningsplatserna tillsätts enligt 
plan. 

   

ST-läkare Obalans inom flertalet 
specialiteter. Kontinuerlig 
påfyllnad/tillsättning behövs för 
bristspecialiteter samt 
generationsväxling. 

   

Spec. läkare, överläkare pediatrik Fortsatt resursbrist i förhållande 
till uppdraget. 

   

Spec. läkare, överläkare internmedicin Obalans i delar, generationsväxling 
och obalans avs. åldersstruktur 

   

Medicinska sekreterare     
Arbetsterapeut     
Fysioterapeut     
Kurator     
Psykolog     
Dietist     

 
Roller/funktioner Kommentar Balans Obalans Brist 
Handledare, studentansvariga Möjliggöra mottagande av antalet    
 studenter enligt planering. 

Kontinuerlig påfyllnad behövs. 
   

 
Lasarettet har fortsatt en utmaning i att rekrytera, behålla och vidareutveckla den kompetens som 
långsiktigt behövs för det samlade uppdraget, se ovan kompetensanalys.  
 
Tillgång, efterfrågan och marknadskrafter styr tillgången på rätt kompetens. Konkurrens sker internt 
(inom Region Skåne), externt av kommuner och privata vårdaktörer. Tillgången på kompetens styrs 
också av arbetsgivarnas möjlighet att konkurrera om olika former av arbetsvillkor. Flertalet av 
lasarettets medarbetare arbetspendlar och konkurrerande aktörer på pendlingsbar sträcka erbjuder 
arbetsvillkor som lasarettet inte kan matcha.  
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Nationell brist på sjuksköterskor är fortsatt ihållande och för lasarettet blir det påtagligt utifrån 
möjligheten att bygga upp en balanserad och stabil kompetensplattform från nyutbildad - medellång 
erfarenhet – senior erfarenhet. Då obalansen kvarstår är lasarettets främsta utmaning att den 
fördjupade kunskapen och erfarenheten inte finns i tillräckligt stor andel utifrån lasarettets samlade 
kompetensbehov samt att obalansen begränsar möjligheten till att öppna upp fler vårdplatser.  
 
För yrkesgruppen läkare råder viss obalans, inom pediatrik saknas tillräckliga resurser för uppdraget, 
inom internmedicin är utmaningen åldersstrukturen och pensionsavgångar nu och under de 
kommande åren. I kompetensanalysen lyfts behov av kontinuerlig påfyllnad av ST-läkare för samtliga 
specialiteter vilket behövs ur ett långsiktigt perspektiv.    
 
Bristerna i kompetensförsörjning avspeglas också i ett fortsatt behov av att hyra in kompetens för att 
täcka upp bemannings- och kompetensbehov. Målet för Region Skåne är att kostnaden för 
bemanningsföretag inte ska överstiga 1,5 % av den totala personalkostnaden. Det är en utmaning att 
fasa ut bemanningsföretagen då lasarettet fortsatt behöver sjuksköterskor och till viss del läkare för 
att upprätthålla en god tillgänglighet. 
 
Hög andel nya och oerfarna medarbetare i många yrkesroller kräver god introduktion och 
kompetensutveckling för att öka kvalifikationerna och för att nya medarbetare ska bli trygga i sin 
yrkesroll. 
 
Rätt använd kompetens  
Arbetet med workshift och rätt använd kompetens (RAK) har tillsammans med Regionservice (RS) 
genomförts i projektet Optimerat vårdflöde. Projektet avser vårdavdelningar, akutmottagningen, 
AVA, operationsenheten och dialysenheten och syftar till att arbetsuppgifter som inte kräver 
vårdutbildning ska utföras av Regionservice medarbetare. Effekterna har hittills varit svåra att mäta 
då pandemin ändrat förutsättningarna för vårdproduktionen under införandet. Bristsituationen på 
utbildad vårdpersonal har under samma tid även varit påtaglig. Erfarenheter hittills har visat på att 
införandet av vårdnära service i viss utsträckning upprätthållit vårdens produktionskapacitet. 
Vårdpersonal har även uppgett att de upplevt en avlastning i arbetet som varit värdefull inte minst 
mot bakgrund av ett ökat tryck i verksamheterna. En viktig framgångsfaktor har varit ett nära 
samarbete på alla nivåer mellan Lasarettet i Ystad och Regionservice chefer och medarbetare. 
Projektet är förlängt till april 2022.  
 
Kompetensutvecklingsinsatser för sjuksköterskor  
För vidareutbildning av sjuksköterskor med bibehållen lön har lasarettet regional tilldelning och 
ekonomisk ersättning för nio utbildningsplatser (heltidsstudier) för specialistutbildning för 
sjuksköterskor och barnmorskor. Platserna för sjuksköterskor är attraktiva och tillsätts i huvudsak 
med befintliga medarbetare. Lasarettet fortsätter att särskilt prioritera platser för sjuksköterskor 
inom anestesi, operation och intensivvård. Specialistinriktningar inom akutsjukvård, 
barnsjuksköterska, vård av äldre samt barnmorska är inriktningar som behöver beaktas och 
kontinuerligt tillgodoses för lasarettets samlade uppdrag och framtid.  
 
Bedömningen är att lasarettet har möjlighet att tillsätta fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och 
barnmorskor än vad den regionala tilldelningen ger. Den regionala fördelningsnyckeln för antalet 
utbildningsplatser grundar sig på antalet anställda och tar inte hänsyn till förändringar i lasarettets 
uppdrag, förändrat kompetensbehov och/eller åldersstrukturer inom respektive specialistområde.   
 
Som en del i arbetet med att skapa en hållbar kompetensförsörjning pågår ett arbete med att införa 
Core curriculum, ett utvecklingsprogram för sjuksköterskor. I detta arbete ingår bland annat att ge 
chefer och medarbetare ökade kunskaper i de sex kärnkompetenserna och inspiration att utveckla 
vården.  
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Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare med flera  
I lasarettets kompetensförsörjningsplan anges yrkesrollen undersköterskor vara i obalans utifrån 
akutvårdsinriktning samt att vidareutbildning av undersköterskor behöver arbetas med mer 
strukturerat, likt internprocessen för tillsättning av utbildningsplatser för sjuksköterskor och 
barnmorskor. För yrkesgruppen undersköterskor finns två platser för vidareutbildning enligt regional 
fördelning och finansiering.  
 
Det kliniska basåret för undersköterskor, som beskrivs i avsnittet Tydliga karriär- och 
utvecklingsvägar för medarbetare och chefer, är unikt för lasarettet och kommer framgent vara en 
del i introduktionen för nyanställda undersköterskor samt en fördjupande kompetensinsats för redan 
anställda.  

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. 

Äldre medarbetare är i många verksamheter eftertraktade, då de har en gedigen kompetens, 
erfarenhet och rutin som kommer till nytta för både patienter och kollegor. För att möjliggöra ett 
hållbart arbetsliv väljer ett antal äldre medarbetare att reducera sin tjänstgöring för att på så vis 
finna balans och stanna kvar längre i anställning. Verksamhetsområden erbjuder och uppmanar 
medarbetare som meddelar att de ska gå i pension, att fortsätta arbeta som timanställda eller i 
visstidsanställning. På så vis stannar kunskapen kvar kan överföras till kollegorna.  

Utbildningsuppdraget  
Under våren 2021 har Lasarettet i Ystad kunnat bibehålla genomströmningen av studenter i 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt lärande i arbete (LIA) 
trots pandemin men i något minskad omfattning då korta praktikplaceringar samt vissa placeringar 
för gymnasieelever under 18 år varit pausade enligt pandemiriktlinjer från Region Skåne. Under 
höstterminen var också då korta placeringar pausade, dock ej barnplaceringarna för 
sjuksköterskestudenterna vilka kunde fullföljas. Nedan tabell visar antalet studerande som kunde 
genomföra sin praktik 2021.  
 

Antal studenter (st.) 
Vårterminen 

Antal studenter (st.) 
Höstterminen 

Praktikform Utbildning 

Planerade 
studeran
de 

Faktiska 
studeran
de 

Planerade 
studerand
e 

Faktiska 
studerand
e 

  

45 33 37 35 VFU Sjuksköterskestuderande 
Fysioterapeutstuderande 
Arbetsterapeutstuderande 

16 0 16 15 VFU Sjuksköterskestuderande  
korta placeringar 

12 12 15 15 VFU Specialistsjuksköterskestuderande 
26 17 33 23 APL Undersköterskestuderande -  

gymnasium och vuxenutbildning 
3 3 3 3 Lärling Undersköterskestuderande – 

gymnasium 
11 11 2 0 LIA Specialistundersköterskestuderande 
8 7 8 7 LIA Medicinsk sekreterarstuderande 
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1 1 1 1  Övriga korta placeringar – ex. 
sjöbefäl 

122 84 115 99 
Antal studerande i verksamheterna år 2021 
183 

 
Kliniska lärarna utgör ett pedagogiskt stöd till huvudhandledare och handledare på respektive enhet 
för att stärka att VFU/APL/LIA håller en god kvalitet. På lasarettet handleds vissa studerande på 
grundnivå i kliniska utbildningssalar samt på flertalet enheter handleds studerande i den pedagogiska 
modellen peer learning. De kliniska utbildningssalarna skapar goda förutsättningar för en lärande 
miljö och är värdefulla för rekryteringen av framtida medarbetare.  
 
Gällande de sjuksköterskestuderande som genomgår VFU på lasarettet arbetar kliniska lärare enligt 
Malmömodellen vilket innebär att de arbetar i kliniskt lärarpar med de kliniska adjunkterna på 
Malmöuniversitet. Detta lärarpar, tillsammans med huvudhandledare och bedömningsansvarig 
handledare, utgör det pedagogiska teamet kring de studerande.  
 
På lasarettet erbjuds studenterna ett strukturerat program för VFU/APL/LIA med 
introduktionsföreläsning, kliniska färdighetsövningar samt ett avslutande reflektionstillfälle/ 
utvärdering med kliniska lärarna. Lärande och reflektion kring covid-19-rutiner har varit en naturlig 
del vid dessa tillfällen. Sjuksköterskestuderande från Malmöuniversitet hade under VFU: n även 
möjlighet att delta på interprofessionella workshops.  
 
För att stärka den pedagogiska kompetensen erbjuds handledare att gå handledarutbildning på 
grund och avancerad nivå. Under 2021 deltog totalt 23 medarbetare i handledarutbildning. 
Handledare har också erbjudits utbildningstillfällen gällande peer learning. Kliniska lärare 
representerar Lasarettet i Ystad i flertalet nätverksgrupper bland annat kliniska lärarnätverket via 
Malmöuniversitet, vård- och omsorgscollege (VO-college).   
 
Läkarstudenter från termin 6 vid Lunds universitet har sin kliniska placerings både på medicin- och 
hjärtavdelning och kirurg- och urologavdelningen. På den sistnämnda finns en speciell utbildningssal 
där studenter från olika vårdprofessioner möts i ett vårdlag.  
 
Till Lasarettet i Ystad kommer 12 AT-läkare per år, fyra i kvartalet, vilket gör att 24 personer per år 
gör sin AT i Ystads närområde i följande kommuner: Ystad, Skurup, Sjöbo eller Tomelilla. Vid 
rekrytering ansöker 80–100 individer två gånger per år och runt 80 % av AT-läkarna har redan arbetat 
på lasarettet. 
 
Det finns en utbildningsenhet där kliniska lärare, läkarstudentansvariga och AT-studierektorer har ett 
forum tillsammans med verksamhetsrepresentanter där utbildningsfrågor och 
kompetensförsörjningsfrågor lyfts och hanteras. Fokus är gemensam praktisk träning och 
teamarbete.  
 
Bemanning av verksamheten under pandemi 
Omställning under covid-19 för medarbetare har bland annat inneburit förändrade rutiner, nya 
arbetssätt, byte av arbetsställe, under perioder förändrade arbetstider utifrån helgtjänstgöring. 
Tillfälliga vårdplatser har öppnats upp för att möta inläggningsbehovet vilket ställer krav på 
flexibilitet, samarbete och nyskapande av arbetssätt och rutiner. För medarbetare med 
intensivvårdskompetens har det inneburit tillfällig förflyttning till covid-IVA Sus Lund där arbete har 
varit aktuellt fram till sommarperioden 2021.  
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Informationsbehovet under pandemi är stort och har tillgodosetts på olika sätt inom organisationen 
så att chefer delges den senaste informationen, beslut och/eller gällande riktlinjer. Lasarettet 
återupptog krisledningsorganisationen under senare del av 2021. Krisledningen har fattat beslut som 
påverkat bemanningen exempelvis genom beslut om varannan helgtjänstgöring och förändring av 
arbetspassens innehåll för att hushålla med resurserna.   
 
Det interna resursteamet är en del av den dagliga bemanningsplaneringen för att främst ersätta för 
korttidsfrånvaro. Teamet består av ett fåtal resurser och möjliggör inte den flexibilitet som lasarettet 
är i behov av för exempelvis kortvarigt och med kort varsel öppna upp fler vårdplatser.  
 
Personalprovtagningen vars uppdrag fortsätter bemannas med interna resurser och arbetsleds av 
enheten för öron-näsa-hals. Bemanning av vaccinationsenheten i lasarettets regi bygger i huvudsak 
på externa resurser. 
 
Oberoende av inhyrning från bemanningsföretag 
Kostnaden för inhyrd bemanning uppgår för år 2021 till totalt 18,5 miljoner kronor för lasarettet, 
19,8 miljoner kronor för 2020 och 28,7 miljoner kronor år 2019. Behovet av inhyrd kompetens har 
ökat mellan åren för både läkare och sjuksköterskor. Kostnaden för inhyrning av sjuksköterskor är 
dock lägre 2021 men i perioden för sommaren var lasarettets behov större än vad de upphandlade 
bolagen kunde leverera. På de två vårdavdelningar där begäran om åtgärder i enlighet med 
arbetsmiljölagen inkommit har inhyrning av sjuksköterskor genomförts för att upprätthålla vakanser 
och ersätta för sjukdom. Bedömningen är att behovet kvarstår i delar även kommande år. Fortsatt 
behov av fler sjuksköterskor finns inom internmedicin, kirurgi, ortopedi och barn.  
 
Det regionala målet för inhyrd bemanning är 1,5 procent av den totala personalkostnaden. För 
Lasarettet i Ystad uppgår kostnaden till 2,6 procent av den totala personalkostnaden vilket gör att 
målsättning inte uppfylls för 2021.   
 
Den administrativa hanteringen avseende avtal och avrop hanteras av förvaltningens enhet för 
bemanning. Verksamheter i behov av inhyrd kompetens får ansöka om att använda 
bemanningsföretag i perioder om sex veckor. Ansökningsförfarandet sker digitalt och beslut fattas av 
förvaltningschef alternativt HR-direktör.  
 

 
 
Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid 
 
Utvecklingen av anställningsvolym och använda timmar  
Bemanningen under åren 2020, 2021 har starkt påverkats av pandemin, exempelvis har 
akutmottagningen fortsatt att arbeta och bemanna utifrån ett ordinarie inflöde och ett för misstänkt 
smittande patienter. Likaså har bemanning av barnakuten behövt säkerställas, bemanning av 
vaccinationsenhet med huvudsak timanställda sjuksköterskor, medicinska sekreterare och läkare har 
bemannats under uppdragstiden. Extra timmar har använts för att bemanna vid medarbetares 
sjukdom, vakanser samt för att möta det vårdbehov som finns.  
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Lasarettsövergripande beslut om restriktivitet avseende semesteruttag från och med jul/nyår fram 
till och med februari 2021 har påverkat antalet arbetade timmar. 
 
I tabellen nedan visas antalet anställda omräknat till heltider per månad under år 2021. Utfallet visas 
genom blå linje som kan jämföras med budgeterad nivå - röd linje. Differensen mellan utfall och 
budget visas genom den gröna linjen. Pandemins pik och höga nivåer/toppar under vår och 
höstmånaderna har påverkat lasarettets behov av anställning. Sommarperioden följer ordinarie 
nedgång och behov av anställning.     
 

 
 
En annan jämförelseparameter är antalet använda timmar mellan åren 2021, 2020 och 2019. 
Tabellen nedan visar hur många använda timmar som använts för arbete efter avdrag från bland 
annat sjukledighet, semesterledighet, timlön, fyllnadstid/övertid samt jour och beredskap.  
 
För år 2021 är sjukledighet högre än 2020 vilket också påvisas i sjukfrånvarostatistiken. 
Semesterledighet påvisar ett högre uttag 2021 än 2020 om än inte i nivå med 2019. Arbetsgivaren 
eftersträvar och vill möjliggöra för medarbetare att vara semesterlediga även utanför 
huvudsemesterperioden. Under de senaste två åren har restriktivitet gällande ledighet utöver 
sommarperioden behövt vara gällande utifrån pandemin och bemanningsbehov.  
 

År 2020 2021 Diff timmar  
2021 - 2020 

Diff % 2019 Diff timmar  
2021 - 2019 

Diff % 

Anst timmar 
1 717 864,0 1 873 629,6 155 765,6 9,07% 1 848 550,1 25 079,5 1,36% 

Sjukledighet 
-99 250,3 -119 526,7 -20 276,4 20,43% -95 562,5 -23 964,2 25,08% 

Tjl med lön 
-15 861,4 -18 349,9 -2 488,6 15,69% -31 701,1 13 351,1 -42,12% 

Tjl u lön 
-203 567,7 -205 244,3 -1 676,6 0,82% -206 142,8 898,5 -0,44% 

Kompled 
-47 719,6 -51 218,2 -3 498,5 7,33% -48 099,7 -3 118,4 6,48% 

Semesterled 
-166 624,5 -177 338,5 -10 714,0 6,43% -183 980,1 6 641,6 -3,61% 

Timlön 
62 985,0 73 767,6 10 782,6 17,12% 55 727,7 18 039,9 32,37% 

Fyll/övertid 
29 243,8 36 804,6 7 560,8 25,85% 29 353,4 7 451,2 25,38% 
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Arb 
jour/bered 45 441,6 49 066,4 3 624,8 7,98% 46 632,3 2 434,0 5,22% 
Anv timmar 

1 322 510,9 1 461 590,6 139 079,7 10,52% 1 414 777,4 46 813,2 3,31% 
 
I tabellen nedan visas fördelningen av antalet använda timmar fördelat utifrån AID-huvudgrupp. 
Extra personal/timanställda visas i kolumnen för övrig personal. Timlön, fyllnadstid/övertid samt 
arbetad jour och beredskap ökar vilket följer utvecklingen i tabellen ovan.  
 

 
 
Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under pandemin  
Utvecklingen av frånvaro för vård av barn VAB-dagar i snitt per anställd följer förväntad utveckling 
utifrån pandemin. Kurvan i tabellen nedan visar höga värden under februari till och med maj månad 
samt en pik och ihållande höga siffror efter skolstarten i augusti. Utvecklingen följer pandemins 
samhällspåverkan utifrån smitta och sjukdomsläge i förskolor och skolor. 
 

 
 
Utvecklingen av frånvaro för vård av barn utifrån kön för år 2019 och 2021 visas i grafen nedan. 
Graferna visar på hög frånvaro för båda könen under senare del av 2021, efter skolstart i augusti 
påvisas den högsta frånvaron hittills mellan åren. Både kvinnliga och manliga medarbetare har 
ihållande hög frånvaro på grund av vård av barn under höstmånaderna under 2021. 

Frånvaro för vård av barn kan arbetsgivaren inte påverka, men utifrån ett jämställdhetsperspektiv är 
det viktigt att påtala vikten av att båda föräldrar delar VAB-frånvaro jämt mellan sig.  
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Bisysslor  
För lasarettet har totalt tio bisysslor hanteras enligt gängse rutin under 2021, se nedan uppgifter. 
Bedömning görs utifrån om beskriven bisyssla kan betraktas som förtroendeskadligt, 
arbetshindrande och/eller konkurrerade. Inga bisysslor har avslagits under 2021. 
 
   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    5   3       
Förtroendeskadlig              
Arbetshindrande              
Konkurrerande              
Sjuksköterskor              
Förtroendeskadlig              
Arbetshindrande              
Konkurrerande              
Övriga        2       
Förtroendeskadlig              
Arbetshindrande              
Konkurrerande              
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Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi 
 
Resultatmål 
Resultat  
 

 
 
Verksamhetsåret 2020 och ekonomiskt ingångsläge för 2021 
Lasarettets årsresultat slutade med en negativ budgetavvikelse på -49,5 miljoner kronor efter att 
statlig ersättning kopplat till covid-19 redovisades i det ekonomiska utfallet. Det statliga stödet 
uppgick till +54,7 miljoner kronor för 2020. Under 2020 påverkades både intäkterna som kostnaderna 
av pandemin. Budgetavvikelsen på kostnadssidan inklusive covid-kostnader uppgick till -101,2 
miljoner kronor vid årets slut. Utmaningen inför 2021 uppskattades vid årets ingång till drygt -80 
miljoner kronor. 
 
Utfall helår 2021 jämfört med budgeterad nivå och ekonomiska effekter på grund av covid-19  
Året 2021 har givetvis påverkats av pandemin i stor utsträckning genom högre kostnader. Vid en 
jämförelse med den budgeterade nivån, som utgår från en normal verksamhetsnivå utan högre 
beredskap för pandemin, slutade året med en budgetavvikelse på -54,0 miljoner kronor.   
 
Intäkterna har varit högre än den budgeterade nivån. Dessa har till stor del utgjorts av covid-
ersättningar motsvarande +44,6 miljoner kronor vilket återges i tabellen nedan.  
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Utöver covid-ersättningar har lasarettet erhållit medel för tillgänglighetssatsningar (+14,0 miljoner 
kronor) och öppnandet av postcovidmottagning (+3,0 miljoner kronor). Under året har lasarettet 
tagit hand om patienter förvaltningsinternt inom gynekologi (snitt och benign gyn) samt 
öronpatienter. Totalt uppgår dessa ersättningar till sammanlagt +2,9 miljoner kronor. 
Intäktsavvikelsen jämfört med budgeterad nivå uppgår till totalt +72,4 miljoner kronor. 
 
På kostnadssidan är avvikelsen jämfört med budgeterad nivå -126,3 miljoner kronor. Det är framför 
allt tre stora faktorer som påverkat budgetavvikelsen; pandemin, satsningar under 2021, såsom 
tillgänglighetssatsningarna och öppnandet av postcovidmottagningen, samt den ekonomiska 
utmaningen vid årets början.   
 
Årets resultat återges i grafen nedan och visar på en utmaning med ett negativt resultat ackumulerat 
under året. Totalt har lasarettet erhållit +44,6 Mkr i covidersättning medan covid-kostnader uppgick 
till totalt -55,0 miljoner kronor, dvs en skillnad på 10,4 miljoner kronor. Exkluderat för effekter av 
pandemin blir resultat på helårsbasis +10,4 miljoner kronor bättre och landar på -43,6 miljoner 
kronor.  
 

 
 
  

Utfall
Resultatrapport (mkr) - covid Helår 2021
Beviljad ersättning fr regionstyrelsen 38,3
Ersättning läkemedel 1,4
Sjuklöneersättning (statsbidrag) 2,2
Vaccinationsersättning 2,6
Verksamhetens intäkter 44,6
Personalkostnader -39,2
Övriga kostnader (smittstäd, lokalanpassningar mfl) -15,7
Verksamhetens kostnader -55,0
Resultatpåverkande covid helår 2021 -10,4
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Utfall helår 2021 jämfört med föregående år 
Under 2020 års första kvartal hade pandemin precis inletts och det är framför allt månaderna från 
april och framåt som påverkats av pandemin under 2020. Effekterna av pandemin har varit påtagliga 
under innevarande år och framför allt under första halvåret samt under slutet av året (november och 
december).  
 
Kostnadsutveckling 
Kostnadsutvecklingen mellan åren uppgår till +5,5 % (-63,0 miljoner kronor) och kan brytas ner på 
följande poster.  
 

 
 
Nya uppdrag omfattar handleds-, arm- och fotledsoperationer samt akuta höftfraktursoperationer 
och omhändertagande av patienter med bäckenfrakturer samt en IME-plats. Under 
Serviceförvaltningar ingår kostnader från Regionfastigheter, Regionservice, IT MT samt Medicinsk 
service. I beloppet exkluderas de delar som är hänförlig till högre beredskap såsom lokalanpassningar 
och smittstäd (dessa delar ingår i beloppet covid-effekter).   
 
För att uppnå en ekonomi i balans måste lasarettet ha en negativ kostnadsutveckling motsvarande  
-5,6 %. Kostnadsutvecklingen mellan åren justerad för covid-effekterna har under året varit lägre än 
den ojusterade nivån men ackumulerat efter årets slut ligger den korrigerade nivån på samma nivå 
som den ojusterade nivån (+5,5 %, återges i diagrammet nedan). Kommentar till detta är att den 
totala effekten under 2020 uppgick till -54,7 miljoner kronor och för 2021 slutade nivån på -55,0 
miljoner kronor.  
 

Påverkande poster mellan åren (Mkr) Belopp (Mkr)
% av total 

kostnadsutv.

Serviceförva l tningar 6,9 0,6%

Personal  (löneuppräkning) 16,9 1,5%

Nya uppdrag 15,5 1,4%

Läkemedel 6,6 0,6%

Röntgen 5,3 0,5%

Övriga  poster 11,8 1,0%

Summa 63,0 5,5%
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Prognos 
Prognosen inrapporterad under årets samtliga prognostillfällen har utgått från den definierade 
ekonomiska utmaningen inför året på drygt -80 miljoner kronor. Under året har den i särklass största 
förändringsposten varit pandemin, både på intäkt- och på kostnadssidan. Utöver detta har 
ekonomiska åtgärder vidtagits och effekter inkluderas i prognosen. Prognos för helår vid de tre första 
prognostillfällena har varit på -90,8 miljoner kronor. Det sista prognostillfället i oktober månad 
inkluderade covid-ersättningen från regionstyrelsen (+38,3 miljoner kronor) och prognosen sattes till 
-53,8 miljoner kronor. Utfallet vid årets slut (-54,0 miljoner kronor) uppgår till en marginell 
prognosavvikelse för helår 2021. 
 

 
 
 
Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans  
Lasarettet har vidtagit ett flertal interna strukturåtgärder för att nå en ekonomi i balans och arbetet 
med ytterligare kostnadsreducerande åtgärder fortlöper. Sjukhusstyrelse Ystad godkände en 
handlingsplan med kostnadsreducerande åtgärder vid sammanträdet i april.  
 
För 2021 identifierades kostnadsreducerande åtgärder inom tre huvudområden: 

• Bibehålla antal vårdplatser med ökad volym 
• Effektivare resursutnyttjande 
• Bemanning 

Totalt sett var det åtgärder som hade en potentiell effekt på +8,8 miljoner kronor för att förbättra 
resultatet under 2021 och finns inkluderat i helårsprognosen (-53,8 Mkr) för 2021. Pandemin har 

Tidigare prognosnivå (mars, maj, T2) -90 800 
Covid-ersättning från Regionstyrelse 38 280

Mindre regioninterna motpartsavstämningar -1 280 

Ny prognosnivå (oktober) -53 800 
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inneburit att verksamheterna inte kunnat arbeta med åtgärdsförslagen som tilltänkt. Vid årets slut 
summeras effekterna till knappt +4,5 miljoner kronor där den största posten omfattas av åtgärden 
bibehålla antal vårdplatser med ökad volym. Åtgärden är kopplad till de nya 
tillgänglighetssatsningarna där målet har varit att inte öka kostnadsnivån till samma nivå som 
intäktsnivån och i stället klara av högre volym med befintliga resurser. Den andra posten som har 
gett effekt är konsolidering av vårdavdelningar och sambemanning av nattlinje.  

För att uppnå en budget i balans behöver lasarettet både på kort och på lång sikt arbeta med 
kostnadsreducerande åtgärder. Det är en stor utmaning att uppnå en ekonomi i balans och samtidigt 
bedriva en vård med hög tillgänglighet och även arbeta igen det uppdämda vårdbehovet. Därutöver 
kan lokalmässiga anpassningar leda till mer kostnadseffektiv verksamhet.  
 
Vid sjukhusstyrelsens sammanträde i december fattades beslut om kostnadsreducerande åtgärder på 
motsvarande 16,1 miljoner kronor. Den största effekten förväntas uppnås inom de områden där 
sjukhuset fått nya uppdrag under 2022.   
 
Investeringar 
Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar 
Totalt har åtta projekt beviljats under 2021 varav sex projekt ur 2021 års lokala byggpott på 
sammanlagt 9,2 miljoner kronor och 1,9 miljoner kronor ur 2020 års byggpott. De största 
byggprojekten är ombyggnation kopplat till operationsverksamheten (1,8 miljoner kronor), utbyte av 
ventilation på operationssal 7 (4,4 miljoner kronor) och ombyggnation inom BB/förlossning (4,3 
miljoner kronor). 
 
Lasarettets investeringsbehov för 2022 har lämnats in till priogruppen och behovsanalyser för större 
projekt har uppdaterats enligt önskemål från Regionfastigheter. Sjukhusstyrelse Ystad tog vid 
sammanträdet i december 2021 del av lasarettets tre prioriterade lokala projekt innan de lämnades 
in till priogruppen. Lasarettet har prioriterat tre projekt inför 2023; ombyggnation på plan 10 i 
huvudbyggnaden till en gemensam barn- och vuxenakutmottagning, ombyggnation av central-op 
samt ombyggnation av förlossningens lokaler vilket inkluderar etablering av en ny snittsal.  
 
Utrustningsinvesteringar 
Totalt har 34 mindre projekt beviljats ur 2021 års lokala utrustningspott med ett sammanlagt belopp 
på 11,5 miljoner kronor. De största investeringarna har varit transport av IVA patienter (0,6 miljoner 
kronor), endoskopidiskmaskin till urologiverksamheten (0,5 miljoner kronor), spirometriutrustning 
(1,0 miljoner kronor), ultraljudsapparat inom BB/förlossning (0,4 miljoner kronor) och transportkuvös 
(3,5 miljoner kronor). Det sistnämnda projektet är planerat för 2022–2023 men beviljades ur 2021 
års pott. 
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Miljöredovisning 
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 förvaltningens 
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, där de vidtagit olika åtgärder för att minska miljöpåverkan i det 
vardagliga arbetet.  
 
Under 2021 har förvaltningens verksamheter arbetat ambitiöst med strategierna och lämnat många 
goda exempel på hur de minskat miljöpåverkan i verksamheterna genom att integrera miljöhänsyn i 
vardagen. Pandemin har medfört flera förändringar som påverkar miljömålen, som exempel kan 
nämnas kraftigt minskade utsläpp från resor medan materialförbrukningen ökar. De senaste åren 
visar på ökad miljömedvetenhet och intresse för miljöfrågor, vilket avspeglas i resultatet för de 
trender och måltal som satts för respektive strategi.  
 
Nedan följer en redogörelse för det resultat som alla insatser som gjorts under året lett till för 
Lasarettet i Ystad.  
 
Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet  
Det regionala miljömålet inryms i de tre strategierna Så reser vi hållbart, Så blir vi mer energieffektiva 
och Så väljer vi smartare material.  
 
Så reser vi Hållbart - Lasarettet i Ystad har minskat antalet körda mil med privat bil i tjänst med drygt 
6500 mil från 2016 till 2021 vilket motsvarar en minskning på ca 73 procent. Totalt antal körda mil 
med egen bil under året är 2390 mil. För att bibehålla trenden är det viktigt att medarbetarna 
framöver väljer att åka kollektivt alternativt nyttjar regionens el- eller gasdrivna poolbilar. 
Av de 33 Stockholmsresor (enkelresor) som genomförts under året har 94 procent (31) skett med tåg. 
Under 2020 genomfördes 57 resor varav 70 procent med tåg. 

Så blir vi mer energieffektiva - Lasarettet har minskat energianvändningen (el) med 284 Mwh. Under 
2020 var det en ökning med 78 Mwh. Det är glädjande att energianvändningen minskat trots hög 
beläggning under hela året. Orsaken till minskningen beror på en del olika faktorer så som införande 
av verksamhetsstyrd ventilation inom operationsverksamheten, utbyte av belysning, nedstängning av 
datorer och utrustning vid arbetsdagens slut. Den specifika elanvändningen har minskat från 114 
kwh/kvm till 110 Kwh/kvm. Det ska dock påpekas att det är den näst högsta förbrukningen inom SUS, 
endast Malmö ligger högre. Det finns alltså all anledning för alla aktörer inom sjukhuset att fortsätta 
arbetet med energieffektivisering. 

Så väljer vi smartare material - Lasarettet har minskat inköpen av bestick, tallrikar och muggar i 
engångsmaterial (papper och plast) med 26 procent mellan 2021 och 2019 vilket visar en fortsatt 
positiv och nedåtgående trend.  

Analys 
Pandemin utgör självklart den största orsaken till att resorna minskat. Några enstaka verksamheter 
kan ha fått ökat antal resor på grund av fler hembesök under pandemin. 

Användningen av engångsmaterial, framför allt skyddsutrustning, har ökat de senaste åren på grund 
av pandemin. Det engångsmaterial som följs via strategin Så väljer vi smartare material (bestick, 
tallrikar och muggar/glas i engångsmaterial) valdes ut som indikatorer då merparten av 
användningen bedöms vara onödig, många verksamheter behöver inte köpa in sådant 
engångsmaterial utan kan med fördel välja flergångs. I de nuvarande avtalen som inkluderar bestick, 

http://dokumentportal.i.skane.se/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=RS03-00000053910
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tallrikar och muggar/glas i engångsmaterial finns alternativ i papper i större utsträckning. Flera 
verksamheter uppger att de bytt ut utvalda artiklar till papper i stället för plast. En minskning på 26 
procent har uppnåtts sedan 2019 (ca 85 000 artiklar), och den hade inte varit möjlig utan de 
målmedvetna och riktade insatser som genomförts i förvaltningens verksamheter där 
engångsmaterial fasats ut alternativt ersatt plast med papper/trä. Från och med 2022 så upphör all 
försäljning av nämnda produkter i plast.  

Hälsosam miljö 
Miljömålet inryms i de två strategierna Så blir vi kemikaliesmarta och Så förbättrar vi vår hantering 
av läkemedel. 

Under 2021 har 67 produkter som finns med på regionens utbyteslista använts enligt KLARA. Av 
dessa innehåller nio produkter ämnen som är cancerogena, mutagena och/eller 
reproduktionstoxiska. Fyra produkter som innehåller CMR-ämnen har tillkommit sedan föregående 
inventeringsperiod och inga produkter har fasats ut. 

Under 2021 har mängden destruerade läkemedel minskat med 185,65 kg jämför med 2020.   

Analys 
Förvaltningens verksamheter har ökat sin kunskap om kemiska produkters risker och minskat 
miljöpåverkan från olika produkter. Under året har substitutionsutredningar för produkter med 
utfasningsämnen pausats i syfte att minska den administrativa belastningen för vården.   

Verksamheter har arbetat för att minska läkemedelsförskrivning och miljöpåverkan från läkemedel 
genom att bland annat följa upp läkemedelskassationer och strukturera upp läkemedels-
användningen, minska frekvensen för vissa infusioner, skriva ut testförpackningar när så är möjligt, 
införa PactoSafe i läkemedelsrum samt införa ny rutin som möjliggör för sjuksköterska att bryta 
utskick av läkemedel när patient skrivs ut.  

 
Hållbar resursanvändning 
Miljömålet inryms i de två strategierna Så väljer vi smartare material och Så förebygger vi avfall.  
Många verksamheter minskar sin användning av britspapper, och en del har fasat ut den helt. Det har 
lett till att inköpen av britspapper minskat på lasarettet med 70 procent mellan 2019 och 2021 vilket 
omfattar 2222 rullar. Med tanke på pandemin, är det extra glädjande att kunna notera en fortsatt 
minskning. 
 
Trenden för inköp av Longopac-lösningen är uppåtgående och har på lasarettet ökat med ca 48 
procent sedan 2019.  

Analys 
Inköpen av britspapper ses som indikator för hur en kunskapsökning kan leda till en bestående 
beteendeförändring. Britspappret utgör ingen barriär för smitta, britsen måste spritas med 
desinfektionsmedel mellan varje patient. Genom att hänvisa till diskussioner med Vårdhygien, som 
bekräftat detta, fortsätter verksamheterna att driva igenom utfasningsinsatser och insatser för att 
minska sin användning. Smartare lösningar med underlägg i fast storlek används av dem med ett 
konstaterat behov av britspapper, vilket minskar den totala materialåtgången.  

En av sjukvårdens mest klimatpåverkande produktgrupper är sopsäckar. Under flera år har insatser 
gjorts för att minska miljöpåverkan från produktgruppen genom att införa mer klimatsmarta 
varianter. Ett exempel är Longopac-lösningen som med sin flexibla säckstorlek gör att påsen kan 
anpassas efter innehållet och därmed slängs mindre mängder onödig plast. För att förbättra 
införandet och göra det hållbart även ur det ekonomiska och arbetsmiljömässiga perspektivet pågår 
en löpande dialog med Regionservice och Regionfastigheter.  

http://dokumentportal.i.skane.se/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=RS03-00000053938
http://dokumentportal.i.skane.se/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=RS03-00000053938
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Under året har även sopstörtarna byggts om och nya sorteringsrum tillkommit i kulverten på 
lasarettet. Åtgärder som ökar och förbättrar källsorteringen.  

Stark miljöprofil  
Miljömålet inryms i strategin Så får vi kunskap i miljöfrågor. Under 2021 har 132 medarbetare på 
lasarettet genomgått den digitala miljöutbildningen Hållbara Val. Under 2020 gick 126 medarbetare 
utbildningen. Totalt har 630 medarbetare genomfört utbildningen sen 2015 vilket motsvarar 63 
procent.  

Analys  
Många miljöombudsträffar, utbildningar, verksamhetsbesök för miljöombud har fått ställas in under 
året. Information och uppdateringar har fått ske via mejl samt via Hemvisten Nätverk för miljöstöd 
SUS. Uppmaning/inbjudan har skickats till miljöombuden via hemvisten att verksamheter kan boka in 
Miljöfunktionen via Teams för digitala möten. Det finns en digital utbildning för regionens 
kemikalieregistrerare och under 2021 har 11 medarbetare vid lasarettet genomfört utbildningen. 
Utöver den digitala utbildningen hölls även Teams-utbildning för nya registrerare under januari 
månad 2021 då fem medarbetare deltog.  
 
En kommentar till utbildningen Hållbara Val är att en del verksamheter väljer att göra den i storgrupp 
på arbetsplatsträffar, denna statistik kommer inte med eftersom verksamheterna inte rapporterar in 
antalet. Miljöfunktionen har uppmanat verksamheter som väljer denna metod att dokumentera 
genomgången och antalet medverkande samt att varje medarbetare går in och gör de två quizzen. 
  
Viktiga områden att arbeta vidare med är: fortsatt minskning av förbrukningsartiklar, öka sorteringen 
av uppkommit avfall, fortsatt minskning av tvätt genom samarbete om sängar mellan enheter samt 
utbyte av gammal belysning. 
 
Operationsverksamheten har under året startat upp en miljöresa som de döpt till Miljösmart OP med 
målet att bli bäst inom regionen på miljö. Detta startades upp med två halvdagars internat i slutet av 
året. Projektet fokuserar på tre huvudområden; energiförbrukning, avfall och materialförbrukning. 
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Krisberedskap, civilt försvar och säkerhet 
 
Krisberedskap  
 
År 2021 har präglats av pandemin och större delen av krisledningsarbetet har därmed fokuserat på 
krisledning gällande covid-19. Krisledning pausades under september – november. Under senare 
delen av året fokuserade krisledningsgruppens arbete även på det höga söktrycket på 
akutmottagningen samt den generellt mycket ansträngda vårdplats- och bemanningssituationen på 
lasarettet.  
 
Ny kris- och katastrofsamordnare har tillsatts under året.  
 
En plan för flytt av krisledningsmöte till mer ändamålsenliga lokaler och därtill förbättrade digitala 
möjligheter är framtagen. Förändringen sker under april 2022. 

Identifiering samhällsviktig verksamhet, kritiska aktiviteter, risker och hot samt 
kritiska beroenden 
Sammanfattningsvis har krisberedskapen på Lasarettet i Ystad visat sig vara fullgod för att hantera 
pågående pandemi. Befintligt sjukvårdsuppdrag har påverkats. 

Majoriteten av den utveckling som pågår baseras på de utmaningar som pandemin innebär. 
Omedelbart tillämpades den stabsmetodik som ledningen tränas i. En eskalerings- och 
balanseringsplan har tagits fram baserat på lokala förutsättningar vilket möjliggjorde planering av de 
resursbehov som skulle kunna uppstå. 

Arbetet med att minska smittspridning och undvika undanträngningseffekter har bland annat lett till 
att kreativa lösningar för provtagning och mottagning utomhus etablerats. Ambulanser fick 
alternativa platser att lämna patienter. I syfte att möta människor och ge rätt information vid besök 
på våra områden etablerades så kallade entrévärdar. 
 
Flera enheter inom administrationen samarbetade initialt för att nå ut med information för till 
exempel handhygien och hur skyddsutrustning skulle användas. Budskapen spreds genom bland 
annat filmer som publicerades på tillgängliga webbsidor. 
 
Både på grupp- och individnivå har lasarettet haft stöd av Falck i arbetsmiljöfrågor.  

Det kraftigt ökade behovet av skyddsutrustning och hygienartiklar visade sig initialt inte kunna mötas 
genom ordinarie leverantör eller deras underleverantörer. Det rådde brist på material och 
prioriteringar på daglig bas blev nödvändiga. Det fortsatta arbetet med att säkerställa att nödvändigt 
material finns att tillgå på sjukhuset behöver framgent kopplas till det regionala arbetet med bland 
annat regionalt beredskapslager.  

I stort har materialförsörjningen fungerat bra under sista delen av 2021 och en mindre volym har 
behövt försörjas från Materialförsörjning Sus fram till eskaleringen innan jul. När vårdbehovet 
eskalerade behövdes snabba omställningar genomföras där lasarettets materialfunktion varit en 
viktig del för att möjliggöra detta. En annan viktig funktion har varit att snabbt kunna leverera både 
provtagnings- och skyddsmaterial vid identifierad smittspridning. Likaså har materialförsörjningen 
snabbt kunnat leverera material till uppstart vid vaccinering av dos 3 mot covid-19 och akuta behov 
av material till vaccinationsmottagningarna. 

De tekniska utmaningarna visade sig i att flera digitala lösningar infördes med kort varsel.  
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Sjukvårdsgruppen har inte varit ute på skarpt uppdrag under våren 2021. I samråd med område KSM 
(krisberedskap, säkerhet och miljöledning) lades sjukvårdsgruppen ner 2021-06-30.  
 
Akutmottagningen har genomfört en ombyggnation för att kunna separera smittsamma och ej 
smittsamma patientflöden samt omhänderta patienter vid en större händelse på mottagningen. 
 
Lasarettets uppfattning är att det inom flera områden finns möjlighet att öka stöd och samverkan 
regionalt. Några brister som uppmärksammats kopplat till Region Skånes beredskap för att hantera 
pandemin är att det i befintlig plan saknas bland annat regionalt beredskapslager för 
skyddsutrustning och andra kritiska produkter, regionalt beredskapslager för läkemedel, regional 
plan för att hindra smittspridning samt regional plan för krishantering (PKL). Därutöver hade det med 
fördel kunnat finnas tydliggjorda uppdrag till Region Skånes stödförvaltningar om vad deras uppgift 
är vid en pandemi samt hur samverkan med nationella resurser ska ske. Det saknas vidare 
pandemiplan för andra sjukdomar än pandemisk influensa. 
 
Lasarettet i Ystad har ett centralt lager för Region Skåne gällande Klorkalk +Magnesiumoxid (Första 
hjälpen Senapsgas). Lagret planeras att flyttas till Akutmottagningen efter ombyggnation under våren 
2022. 

Arbete med kontinuitetsplan 

Enhet säkerhet och katastrofmedicin har ett team bestående av bland annat sjuksköterskor, läkare, 
kuratorer och krisberedskapsexperter som sedan tidigare har uppdraget att arbeta fram planer vid 
olika händelser, detta arbete kommer påbörjas 2022. 
 
Kris- och katastrofplanen har under 2021 justerats vid behov. En revidering planeras ske under 2022 
där erfarenheterna av pandemin kommer tillvaratas. 
 
Den 7 juni, 11 oktober och 12 november har det varit Driftstörning av IT system på Lasarettet i Ystad 
som därmed inlett stabsläge. 

Utbildning och övning för personal som berörs av arbetet med samhällskritisk 
verksamhet och krisberedskap 
På grund av rådande pandemi har inga övningar skett under året. Inga övningar inom CBRN (kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära) ämnen har skett under 2021 relaterat till pandemin.  
Utbildningsansvaret planeras att övergå till Akutmottagningen under 2022 då förhoppningsvis 
instruktörsutbildningarna återigen sätter i gång. 
 
Ansvaret för utbildningsinsatserna gällande RAKEL kommer fortsättningsvis att ligga på 
Akutmottagningen.  
 
Kunskapsläge hos berörd personal gällande hantering av katastrofsituation bedöms vara god men det 
finns ett behov av utbildning av Akutmottagningens personal angående omhändertagandet av 
patienter vid Större Händelse. 
 
Behov finns att uppdatera och utbilda driftansvariga sjuksköterskor på enheterna. Detta planeras ske 
under 2022. 
 
Informationssäkerhet  
Skånes universitetssjukvård grundar sitt systematiska informationssäkerhets- och dataskyddsarbete 
utifrån Region Skånes riktlinjer och ledningssystemet för informationssäkerhet.  
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Förvaltningen har arbetat löpande med informationsinsatser för kontaktpersoner inom informations-
säkerhet/dataskydd och riktat specifika utbildningsinsatser till verksamheter som har haft ett uttalat 
informations- och kunskapsbehov. Vidare har aktiva informationsinsatser om framtagna e-
utbildningar inom säker informationshantering och skyddade personuppgifter genomförts. För att 
säkerställa det systematiska arbetet har ett behov av strategiska informationssäkerhetsutbildningar 
identifierats och en utbildningsplan för kommande verksamhetsår kommer tas fram. 

Behoven inom digitalisering och övrig verksamhetsutveckling bedöms ha blivit mer uttalade och 
kraven på säkrare och mer tillgängliga IT-tjänster har ökat. För att upprätthålla och säkerställa 
informations- och patientsäkerheten är det en förutsättning att informationssäkerhet/dataskydd 
integreras i förvaltningens befintliga digitaliseringsprocesser. Informationssäkerhets- och 
dataskyddsfunktionen har tillsammans med övriga ansvariga för verksamhetsutveckling i 
förvaltningen påbörjat ett arbete under året med målsättningen för en säkrare digitalisering. Detta 
arbete kommer fortsätta kommande verksamhetsår.  

Med hänsyn till förvaltningens storlek och mängden information som hanteras har även förslag på en 
årlig arbetsplan för informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet tagits fram. Planen innehåller 
prioriterade och förvaltningsspecifika aktiviteter som dels har samband med de långsiktiga och 
kortsiktiga målen avseende regionens samlade informationssäkerhetsarbete. Syftet är att säkerställa 
en gemensam målbild och styrning av prioriterade aktiviteter gällande informationssäkerhets- och 
dataskyddsfrågor.  

Den sammantagna bedömningen är att utbildningar, informationsinsatser och granskningar som 
genomförts har bidragit till en konstant förbättring av informationssäkerheten i förvaltningen och en 
ökad medvetenhet hos medarbetarna.  

 

Intern kontroll 
Uppföljning av lasarettets internkontrollplan 2021 redovisas enligt anvisningarna i särskild mall samt 
som ett eget beslutsärende.      
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