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Förord  
Uppföljning av vårdens resultat är en av de viktigaste förutsättningarna för verksamhetsutveckling och 
styrning. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag har för varje år blivit tydligare med att lyfta fram 
resultat som speglar kvalitet och patientnöjdhet. Under 2014 har fokus bland annat riktats mot äldrevård, 
psykisk ohälsa och palliativ vård. För dessa och andra områden har cirka 40 övergripande mål särskilt följts 
upp. Den aktuella verksamhetsberättelsen redovisar resultaten för i första hand dessa övergripande mål 
men också för andra viktiga områden. I flertalet fall avses januari till och med december, men i några fall 
finns eftersläpning varför redovisad data kan vara från senast kända period.  

Det är glädjande att notera förbättringar inom flera områden. Till exempel uppnås mycket goda resultat 
inom såväl diabetes, stroke som hjärtsjukvården. Vi har också på ett bra sätt lyckats leva upp till 
regeringens krav på patientsäkerhet och tillgänglighet. Även inom palliativ vård finns nu en tydlig positiv 
trend och täckningsgraden i svenska palliativregistret blir successivt allt bättre. På läkemedelssidan 
fortsätter också den positiva trenden, till exempel minskar andelen äldre patienter som får olämpliga 
läkemedel och antalet utskrivna antibiotikarecept fortsätter också att minska vilket ju är av avgörande 
betydelse för att förhindra resistensutveckling.  

Inom några områden är resultaten inte lika goda vilket kräver aktiva insatser av olika slag. Till exempel 
noteras under hösten att antalet överbeläggningar ökat vilket i hög grad kan kopplas till att vårdplatser 
inte kan bemannas på grund av bristen på vårdpersonal, främst sjuksköterskor. Även tillgängligheten är 
inom vissa områden otillräcklig. Detta gäller till exempel utredning med mangnetkamera och 
vistelsetiderna på akutmottagningarna som i flertalet fall ligger under målvärdet.  

Det är nu viktigt att resultaten värderas och analyseras ute i berörda verksamheter så att riktade åtgärder 
sätts in för att förbättra resultaten under 2015.  

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidrar till att vi i Region Skåne kan erbjuda våra 
medborgare en säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Jag vill också rikta ett stort tack till alla som varit 
involverade i att ta fram data och sammanställa dessa till denna rapport. 

 

Ingrid Bengtsson-Rijavec 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Sammanfattning  
Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse är en summering av Hälso- och sjukvårdsnämndens 
arbete under året och en uppföljning av det övergripande hälso-och sjukvårdsuppdraget. Uppdraget har 
sin utgångspunkt i Region Skånes budget och riktar sig till vårdproducenter i Region Skåne som finansieras 
av Hälso- och sjukvårdsnämnen, oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Uppdraget anger 
inriktning och mål för vården i enlighet med perspektiven i strategikartan där verksamhetsperspektivet är 
grupperat i områdena för god vård.  
 
Medborgarperspektivet 

 Den nationella patientenkäten (NPE) som mäter den av patienten upplevda vårdkvaliten utifrån 
olika paramentrar visar på ett resultat som generellt sett är lika eller bättre än föregående 
mätning. Skåne ligger lika bra eller bättre än det nationella genomsnittet.  
 

Verksamhetsperspektivet 

 Inom flera verksamhetsområden såsom hjärtsjukvård och diabetesvård finns en positiv utveckling 
med goda resultat sett ur ett nationellt perspektiv. Detta gäller även för cancerområdet även om 
ledtidsresultaten ligger långt från önskad nivå.  

 Läkemedelsanvändningen visar också på en positiv utveckling med minskad 
antibiotikaanvändning och minskad användning av olämpliga läkemedel till äldre.  

 Registreringen i Svenska palliativregistret har efter flera år nu nått uppsatta mål och resultaten för 
olika åtgärder inom palliativ vård kan nu bättre utvärderas. 

 Strokesjukvården visar blandade resultat. Andelen som får propplösande behandling är hög men 
alltför liten andel får vård på strokeavdelning. Detta är i hög grad beroende av vårdplatsbrist som 
också visar sig i generellt ökande överbeläggningsstatistik. 

 Inom psykiatri och psykisk ohälsa pågår ett flertal projekt och satsningar som nu successivt ger 
resultat.  

 Ett långsiktigt arbete inom patientsäkerhetsområdet innebär nu att följsamheten till hygien- och 
klädrutiner på flertalet arbetsplatser är god. Prevention av fallolyckor och tryckskador måste 
ytterligare förbättras även om man även här ser en positiv trend.  

 Såväl produktion som konsumtion av vård visar en minskning av sluten och öppen vård inom 
sjuhusförvaltningarna medan vårdproduktionen inom primärvården ökar. Även om denna 
utveckling är önskad finns tecken till att tillgängligheten inom vissa områden har försämrats.   

 Satsningen på palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) har resulterat i ökad 
verksamhet inom dessa områden. 

 
Ekonomiskt perspektiv 

 Det ekonomiska resultatet för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014 är en positiv budgetavvikelse 
på 173 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av lägre läkemedelskostnader än budgeterat 
och högre statliga ersättningar än budgeterat vilka under 2014 mer än väl kompenserar de under 
2014 höga kostnaderna för Hälsovalet. 
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Viktiga händelser under perioden  
 För att uppnå mera jämlik vård fattades beslut om en strategisk plan för specialiserad palliativ 

vård och avancerad sjukvård i hemmet.  

 Under året har väntetiderna till CPAP-behandling vid sömnapné minskat genom införande av nya 
arbetsrutiner och ny ersättningsmodell  

 

 Fetma och övervikt hos barn och ungdom är ett växande problem och medel har avsatts till tre 
olika projekt för att i samverkan med tandvård och den kommunala elevhälsan utveckla modeller 
för ett bättre omhändertagande.  

 

 För att öka tydligheten och tillgängligheten inom akutsjukvården har sjukhusens och 
primärvårdens akutmottagningar samlokaliserats.  

 

 Telefontillgängligheten inom primärvården har under flera år brustit. Tack vare ett fokuserat 
arbete uppnår nu flertalet vårdcentraler de nationella målen.  

 

 I samverkan med Skånes kommuner fortsätter arbetet för att förbättra omhändertagandet av 
äldre. Detta har bland annat resulterat i mobila äldreteam och förbättrade rutiner för 
kommunikation mellan olika vårdaktörer. Vid årets slut finns 54 äldevårdscentraler. På sikt 
förväntas dessa insatser leda till färre återinskrivningar till sjukhus och större möjligheter för äldre 
att vårdas i hemmet.  

 

 Inom ögon, hud och beroendevård har vårdval införts. Under året har också 
specialistmottagningar inom gynekologi och hjärtsvikt tillkommit inom Hälsoval Skåne.  

 

 Under 2014 lanserades eJournal där medborgarna kan läsa delar av sin patientjournal genom att 
logga in på 1177.se. 
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Nöjda medborgare  
Patientenkäter 
Medborgarnas kunskaper, åsikter och attityder till hälso- och sjukvården följs regelbundet upp i Region 
Skåne. Varje år tillfrågas cirka 6000 skåningar. Bland annat ställs ett antal frågor kring om man känner 
förtroende för hälso- och sjukvården på olika nivåer. 
Resultatet för 2014 visar att i Region Skåne uppger 59 procent av de tillfrågade skåningarna att de har ett 
stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Detta är en förbättring jämfört med 2013 
där andelen positiva var 57 procent. Andelen negativa för 2014 var 10 procent jämfört med 11 procent 
2013.  

Ser man på hur förtroende fördelar sig i åldersgrupperna så finner man att yngre åldersgrupper har minst 
andel positiva. Äldre mellan 60 till 80 år har både hög andel positiva och negativa. Män är i något högre 
grad positiva i förtroendefrågor jämfört med kvinnor, medan andelen negativa är likartat mellan könen. 

Det finns även en viss skillnad i förtroende för olika vårdnivåer. Befolkningen hade ett något högre 
förtroende för sjukhusen jämfört med primärvården (69 procent mot 62 procent). Vanliga skäl till 
missnöje är bristande kompetens hos vårdpersonal och att man anser att man inte får den hjälp man 
behöver samt brister i tillgänglighet. Av de tillfrågade skåningarna år 2014 ansåg 77 procent att de har 
tillgång till den sjukvård de behöver. Detta motsvarar resultatet i föregående års mätning på 76 procent. 
En betydande andel (33 procent) av de som inte instämmer i frågan anger väntetiderna som orsak till 
detta. Inga större könsskillnader noteras för denna fråga.  

I den Nationella patientenkäten (NPE) redovisas resultat för hur patienterna upplever bemötandet, 
information och delaktighet i sina kontakter med hälso- och sjukvården. Under 2014 tillfrågades nära 
100 000 patienter i den specialiserade somatiska vården, psykiatrin, primärvården och 
barnmorskemottagningar. Mer än hälften eller 51 procent av de tillfrågade patienterna svarade på 
enkäten. Resultaten på indikatorerna bemötande och förtroende ligger högt, medan indikatorn om 
tillgänglighet generellt får lägst resultat. Det finns inga generella tydliga geografiska skillnader i hur 
patienterna upplever kvaliteten. Lägst resultat noterades inom psykiatri. 

Syftet med NPE är i huvudsak att stödja lokalt förbättringsvärde samt att ge befolkningen underlag att 
jämföra olika verksamheter inom hälso- och sjukvård.   

Öppen vård inom den somatiska specialistvården har betydligt högre patientupplevd kvalitet jämfört med 
primärvården. Barnmorskemottagningarna har genomgående höga PUK-värden vilket sannolikt kan 
förklaras med god relation mellan vårdgivare och patient samt hög kontinuitet. 
 

 
2014 års resultat på Skånenivå. Föregående mätningar redovisas inom parentes.  
*PUK = patientupplevd kvalitet. Beräknas som ett viktat värde mellan 0-100. Ska inte förväxlas med procent. 

 

Indikator Somatisk Somatisk Psykiatri Psykiatri Barnmorske-
(PUK-värde*) specialistvård specialistvård öppenvård slutenvård mottagning

öppenvård slutenvård

Bemötande 94 (93) 92 (91) 86 (84) 74 (76) 90 (90) 96 (96)

Delaktighet 82 (81) 77 (77) 70 (69) 57 (60) 79 (79) 93 (93)

Information 85 (84) 81 (80) 71 (69) 62 (63) 77 (78) 91 (91)

Tillgänglighet 79 (78) 79 (80) 63 (63) 64 (66) 75 (77)

Förtroende 92 (91) 88 (88) 74 (73) 72 (72) 85 (85) 92 (92)

Primärvård
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2014 års resultat redovisas nedan på förvaltningsnivå i egen regi samt för hela Region Skåne och riket. För 
akutmottagningarna är den senaste mätningen från hösten 2013. Föregående års mätning redovisas inom 
parentes endast på primärvårdsnivå och akutmottagning eftersom Skånevård 2.0 medfört att en 
trendjämförelse inte är lämplig. Resultatet redovisas som en beräkning av patientupplevd kvalitet eller så 
kallat PUK-värde. Detta är ett viktat värde mellan 0-100 och ska inte förväxlas med procent. 

Somatisk öppenvård 2014 

 
*PUK = patientupplevd kvalitet. Beräknas som ett viktat värde mellan 0-100. Ska 
inte förväxlas med procent.  
 

Den somatiska öppenvården uppvisar förbättringar för de fem indikatorerna i Region Skåne totalt. Av 
förvaltningarna så har Skånes universitetssjukvård ett svagare resultat vad gäller tillgänglighet. Region 
Skånes resultat i sin helhet är i paritet med rikets och en svag förbättring har skett jämfört med 
föregående mätning. 

  
*PUK = patientupplevd kvalitet. Beräknas som ett viktat värde mellan 0-100. Ska 
inte förväxlas med procent.  
 

Vad gäller den slutna somatiska vården uppvisar Region Skåne inga större förändringar jämfört med 
föregående mätning. Resultaten ligger nära rikets.  Skånes universitetssjukvård och Skånevård Sund har 
några enheter sämre tillgänglighet än Skånevård Kryh. Hälsostadens svaga resultat vad gäller tillgänglighet 
i den slutna vården är inte statistisk tillförlitligt eftersom denna fråga besvarades av mycket få patienter.  

Den senaste mätningen på primärvården gjordes hösten 2014. Noterbart är att Skånevård Kryh har något 
starkare resultat jämfört med övriga förvaltningar, främst inom tillgänglighet och förtroende (81 
respektive 90 i PUK-värde). Däremot har Region Skånes resultat överlag försvagats något jämfört med 
föregående mätning och jämfört med riket. 

Indikatorer Skånevård Skånevård

(PUK-värde) Kryh Sund

Bemötande 94 94 95 94 94 (93) 94 (93)

Delaktighet 82 83 81 81 82 (81) 82 (81)

Information 85 86 84 81 85 (84) 84 (84)

Tillgänglighet 81 81 78 80 79 (78) 80 (79)

Förtroende 91 93 93 91 92 (91) 93 (92)

Skånes 

univsjukv

Hälso 

staden

Region Skåne 

totalt
Riket

Somatisk slutenvård Region Skåne 2014 (egen regi)

Indikatorer Skånevård Skånevård

(PUK-värde) Kryh Sund

Bemötande 92 92 92 94 92 (91) 92 (92)

Delaktighet 76 77 76 80 77 (77) 77 (76)

Information 81 81 81 82 81 (80) 81 (80)

Tillgänglighet 82 79 78 64* 79 (80) 80 (81)

Förtroende 87 89 88 88 88 (88) 88 (88)

Skånes 

univsjukv

Hälso 

staden

Region Skåne 

totalt
Riket
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*PUK = patientupplevd kvalitet. Beräknas som ett viktat värde mellan 0-100. Ska 
inte förväxlas med procent.  
 
Den senaste mätningen i psykiatrin, har för Region Skånes del visat på något bättre resultat jämfört med 
riket. Den öppna psykiatrins resultat har även förbättrats jämfört med tidigare mätning. Även den slutna 
psykatrin i Region Skåne uppvisar ett bättre resultat än riket. Dock har en försämring inträtt sedan 
föregående mätning. De flesta av dessa försämringar dock ganska små. 

 

 

Den senaste mätningen av akutmottagningar visar på att de flesta sjukhus har bra resultat jämfört med 
riket. Region Skåne har förbättrats eller står stilla jämfört med tidigare resultat. SUS och Helsingborg 
uppvisar ett något svagare resultat på de tre indikatorerna. Trelleborg och Hässleholm har förbättrat sina 
resultat på alla tre indikatorer. 

Primärvård Region Skåne 2014

Indikatorer Skånevård Skånevård Riket

(PUK-värde) Kryh Sund

Bemötande 90 (91) 89 (90) 89 (89) 91 (91) 90 (90) 90 (90)

Delaktighet 78 (79) 76 (78) 76 (76) 81 (80) 79 (79) 79 (79)

Information 77 (79) 75 (78) 76 (75) 79 (79) 77 (78) 77 (77)

Tillgänglighet 81 (81) 75 (78) 71 (70) 75 (78) 75 (77) 78 (79)

Förtroende 84 (86) 83 (84) 83 (84) 86 (86) 85 (85) 85 (85)

Privata

Skånes 

universitets

sjukvård

Region 

Skåne 

totalt

Indikatorer

(PUK-värde)

Bemötande 74 (76) 73 (73)

Delaktighet 57 (60) 55 (56)

Information 62 (63) 56 (57)

Tillgänglighet 64 (66) 62 (62)

Förtroende 72 (72) 68 (69)

Psykiatri slutenvård 2014

Region Skåne Riket

Psykiatri öppenvård 2014

Indikatorer Region Skåne

(PUK-värde) (egen regi)

Bemötande 85 (84) 86 (84) 85 (84)

Delaktighet 69 (69) 70 (69) 68 (68)

Information 71 (69) 71 (69) 70 (68)

Tillgänglighet 64 (64) 63 (63) 61 (61)

Förtroende 74 (73) 74 (73) 72 (72)

Region 

Skåne totalt
Riket
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Det är svårt att se hur mycket patientenkäterna har påverkat verksamhetsutvecklingen lokalt. Mätning 
med Nationell patientenkät visar överlag ofta små skillnader mellan år och jämfört med riket. Region 
Skåne tenderar att ha snarlika resultat som de stora landstingen/regionerna vilka sammantaget slår 
kraftigt igenom på rikets resultat. De små förändringarna över tid beror på att den Nationella 
patientenkäten i första hand är till för verksamhetsutveckling på lokal nivå. När man slår ihop resultat och 
redovisar på förvaltningsnivå eller regionalnivå så blir förändringar på lokal nivå svåra att se. Att patienter 
kan jämföra enheter har ansetts kunna stärka motivationen för verksamheterna i deras arbete med att 
förbättra den patientupplevda kvaliteten. Men ser man till resultaten i Vårdbarometern år 2014, där 
befolkningen tillfrågas om sina vanor och attityder till hälso- och sjukvård, så anger endast 8 procent av 
skåningarna att de under de senaste 6 månaderna använt Internet för att jämföra olika vårdgivare.   

Patientens kontaktmöjligheter  
Region Skåne deltar i de nationella programmen för Mina planer, Tidbok och Min journal. Region Skånes 
anslutning till dessa tjänster innebär att journalanteckningar, samordnade individuella planer och 
samordnad vårdplanering görs tillgängliga och att tidboken öppnas för patienter som har konto i Mina 
vårdkontakter.  I enlighet med den digitala agendan utveckla tjänster där IT underlättar arbetet för både 
medborgaren och vårdenheten.   

Arbetet med att möjliggöra att de tjänster som tillhandahålls per telefon också ska erbjudas via Mina 
Vårdkontakter fortgår. Region Skåne har under 2014 färdigställt den tekniska möjligheten för 
öppenvården att starta tidbok online i det nationella programmet för Tidbok, piloter är genomförda och 
implementering av tjänsten kan starta. Region Skåne deltar även i det nationella programmet för Mina 
vårdflöden, Journal och läkemedel (tidigare Mina planer) och har under 2014 förberett för pilot för det 
som möjliggör implementering av nya NPÖ. Arbete med piloten färdigställs och implementering 
möjliggörs nu. Region Skåne har under 2014 även lanserat Journalen till medborgarna och har under året 
släppt på allt fler information som ger digital direktåtkomst för medborgarna till sina journaluppgifter. 

I verksamheterna pågår ett aktivt arbete för att öka användningen av e-tjänster, i första hand Mina 
Vårdkontakter. Antalet tjänster som används utökas kontinuerligt. Ett konkret exempel är SUND där 
antalet ärenden i Mina Vårdkontakter ökade med 39 procent jämfört med 2013. 

Patientlagen 
Den 1 januari 2015 började patientlagen att gälla. Syftet med lagen är stärka och tydliggöra patientens 
ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta görs genom att 
öka patienternas möjligheter att fritt söka öppen vård i hela landet och att stärka vårdens 
informationsplikt. 

Under hösten har arbete pågått med att sprida kunskap om vad lagen innehåller till alla verksamheter 
genom bl a målgruppsanpassat utbildningsmaterial. Vissa regionala regelverk har justerats i enlighet med 
lagen men och på grund av justeringar i riksavtalet som reglerar relationerna mellan landstingen i Sverige. 

Sjukhus Bemötande DelaktighetInformation

Simrishamn 91 (93) 75 (78) 79 (80)

Helsingborg 87 (87) 70 (72) 76 (77)

Ängelholm 90 (90) 76 (75) 77 (77)

Landskrona 93 (92) 81 (76) 80 (84)

Trelleborg 93 (89) 77 (75) 81 (77)

Kristianstad 89 (88) 74 (76) 78 (77)

Hässleholm 93 (88) 79 (74) 78 (77)

Ystad 90 (89) 77 (75) 80 (79)

SUS 86 (85) 69 (71) 75 (74)

Region Skåne 89 (87) 74 (74) 77 (77)

Riket 88 (88) 73 (73) 77 (76)

Akutmottagningar Somatik
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Även sjukhusbiblioteken och patientforum har deltagit i arbetet då de har mycket erfarenhet och kunskap 
kring att söka information om olika sjukdomar. Nationellt har 1177 arbetat med att informera 
vårdverksamheter om möjligheterna att använda 1177 för att bistå patienterna med information. 
Informationsinsatser riktade till befolkningen kommer att ske i mars 2015 och då i form av en nationell 
kampanj. 

Arbete med etiska frågor 
Intresset för etik i vården har ökat och Etiska rådet har genom avdelningen för medicinsk etik vid Lunds 
universitet under år 2014 genomfört två utbildningar i medicinsk etik. 130 medarbetare i Region Skåne 
har nu genomgått en 10 veckors utbildning i medicinsk etik. I samarbete med Etiska rådet har även 
etikutbildning påbörjats för förvaltnings- och divisionschefer.  

Etiska rådet har under året publicerat skrifterna Ska äldre särbehandlas? och Den Mångkulturella hälso- 
och sjukvården. Rådet har i februari genomfört en konferens om äldrevården och i juni 2014 ett 
etikseminarium i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm 2014.   

Region Skåne är genom sekreteraren i Etiska rådet representerade i nationellt nätverk för etik i vården. 

Patientnämnden 
Målsättningen är att patientnämndens bedömningar ska tillvaratas i verksamheternas egen utveckling. Då 
verksamheterna bedömer att nämndens arbete, med snabb och direkt återkoppling vid patientklagomål, 
som positivt att målsättningen uppnås. Den nya ordningen med fortlöpande återkoppling har gjort att 
vårdgivarna snabbt kan reagera och bemöta patienter samt åtgärda problem. 

En effektiv verksamhet med hög 
kvalitet  
 
Verksamheten måste noggrant planeras så att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt för att 
nå uppsatta mål. Detta kräver god samverkan mellan primär- och specialistvård och kommunal vård.  
 
Allt fler behandlingar och ingrepp som tidigare gjorts inom den slutna vården utförs nu inom 
dagsjukvården och besök som tidigare gjordes i den somatiska specialistvården utförs nu i primärvården., 
Vårdkontakter som tidigare var besök ersätts allt oftare av ett telefonbesök eller ett mail.  
 
Målet om att de summerade vårddagarna för producenter i egen regi Region Skåne skall minska har 
uppfyllts. Den totala slutenvårdsproduktionen under 2014 visar en minskning med 2,8 dagar jämfört med 
2013. Det finns också en målsättning att andelen dagsjukvård skall öka. Under perioden januari-december 
minskade andelen dagsjukvård med 1,2 procent. Denna minskning förklaras främst av att antalet 
operationer av gråstarr har minskat. Eftersom denna minskning i absoluta tal är stor maskeras ökad 
dagsjukvård inom andra områden. Se vidare i produktionsavsnitt.  
 
För att uppnå en effektivare organisation planeras olika former av samlokalisering av verksamheter inom 
Labmedicin vilket bland annat berör klinisk mikrobiologi. Nyare lösningar som effektiviserar arbetsflöden 
håller på att införas inom de laboratoriemedicinska områdena (LIMS Laboratory Information 
Management Systems). Vid jämförelse med andra regioner och landsting har patologi och cytologi redan 
idag goda resultat för remisshantering och svarstider. 
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Försäkringsmedicinsk utbildning 
Försäkringsmedicin är ett område där problematik och möjligheter kring patienters sjukfrånvaro hanteras. 
Sjukfrånvaro är ett folkhälsoproblem med konsekvenser för både individer och samhället i övrigt och för 
att möta detta måste kunskap om hur hälso-och sjukvården möter frågeställningar kring intyg, 
rehabilitering, bemötande och myndighetskontakt byggas upp.  

Systemet med försäkringsmedicinsk utbildning har under 2014 succesivt byggts ut. Alla läkare under 
grundutbildning och AT får nu flera tillfällen med utbildning och träning i försäkringsmedicinska frågor. 
Det har hållits speciella kurser för blivande och färdiga specialister i allmänmedicin, psykiatri, 
rörelseorganens sjukdomar (allmänmedicin/ortopedi) och neurologi. I de nya ST bestämmelserna kommer 
utbildning i försäkringsmedicin att bli obligatorisk och Region Skåne står väl rustat inför detta. Övriga 
personalkategorier som arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer får nu också utbildning under 
grundutbildning eller tidig praktisk tjänstgöring.  

Rehabiliteringskoordinator och sjukskrivningssakkunniga 
läkare  
Systemet med rehabiliteringskoordinatorer har succesivt byggs ut och Region Skåne har god täckning vad 
gäller antalet rehabiliteringskoordinatorer men deras möjligheter att utföra uppgiften varierar starkt 
mellan enheterna. Antalet sjukskrivningssakkunniga läkare har också ökat men täckningsgraden är låg. 
Det hittillsvarande utbildningssystemet har haft för låg kapacitet att få fram tillräckligt många utbildade 
läkare men det kommer att förändras under 2015. 

Sakkunniggrupper och vårdprogram 
All hälso- och sjukvård ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Regionala riktlinjer och vårdprogram ska 
tas fram inom områden där vården idag behöver förbättras eller göras mer jämlik. Antalet expertgrupper 
ska utökas med representation från såväl offentlig som privat verksamhet. Index i Öppna jämförelser ska 
för alla medicinska områden ligga bättre än genomsnittet för riket och prioriteringsarbete baserat på 
kunskapsunderlag och etisk värdering ska utvecklas. 

Under 2014 har uppbyggnaden av sakkunnigorganisationen fortsatt och det finns nu nio etablerade 
multiprofessionella kunskapsgrupper i Södra sjukvårdsregionen och sju expertgrupper i Region Skåne. 
Under året har expertgrupper för stroke och psykisk ohälsa tillkommit och grupper för smittsamma 
sjukdomar, hud och för anestesi- och intensivvård är under bildande. En viktig uppgift för 
sakkunniggrupperna är att ta fram regionala riktlinjer och vårdprogram vilket utgör grunden för hög 
medicinsk kvalitet och jämlik vård. Under året har vårdprogram för bl a barnövervikt, ögonsjukvård och 
obstruktiv sömnapné färdigställts. Regionala riktlinjer och vårdprogram publiceras på ”Vårdgivare i Skåne” 
och är därmed tillgängliga för alla vårdgivare i Skåne.  Med uppdrag från läkemedelsrådet finns idag 19 
terapigrupper som bland annat varje år reviderar Region Skånes läkemedelsriktlinjer (Skånelistan). 

Öppna jämförelser 
I ”Öppna jämförelser” redovisar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) varje år 
vårdens resultat avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet, patientnöjdhet och kostnader utifrån cirka 
190 enskilda indikatorer. Under våren 2014 gjorde berörda sakkunniggrupper en fördjupad analys av 
resultaten i Öppna jämförelser 2013. Fokus var på de indikatorer där Region Skånes resultat försämrats 
jämfört med tidigare år eller där Region Skånes resultat avviker negativt i förhållande till andra landsting 
och arbetet resulterade i en handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete. I 2014 års Öppna 
jämförelserapport uppvisar Region Skåne förbättrade resultat inom flertalet medicinska områden och 
särskilt kan nämnas områdena hjärtsjukvård, rörelseorganens sjukdomar och cancer där Region Skåne 
ligger mycket väl till i jämförelse nationellt. Inom områdena hälsoinriktad hälso- och sjukvård, förtroende 
och patienterfarenheter samt tillgänglighet ligger Region Skåne däremot sämre till jämfört med övriga 
landet. Framräkning av index görs för de olika områdena. Dessa visar enskilt landstings placering jämfört 
med andra landsting. Detta är en grov jämförelse med kända felkällor men ger en viss fingervisning om de 
medicinska resultaten jämfört med övriga landsting. I tabellen Öppna jämförelser index medicinska 
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områden 2014 redovisas Region Skånes indexplacering för specifika områden och hur dessa förändrats se-
dan 2012. 

 

Ordnat införande  
Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin ”Ordnat införande i samverkan” har det utarbetats en 
nationellt samordnad process för ökad jämlikhet och kostnadseffektivitet när det gäller introduktion av 
nya läkemedel, vilken inkluderar bland annat Horizon scanning samt införande- och uppföljningsprotokoll. 
Alla Sveriges landsting och regioner har beslutat att samarbeta enligt denna modell och Samverkans-
modellen börjar gälla 1 januari 2015. 4-länsgruppen (Region Skåne, Västra Götalandsregionen, 
Stockholms läns landsting och Region Östergötland) har under 2014 arbetat med planering och uppstart 
av modellen.  

HTA-metodik (Health Technology Assessment) används i processen ”ordnat införande” av nya medicinska 
metoder, teknologier och läkemedel och är obligatoriskt för SUS verksamheter. En styrgrupp på SUS 
bedömer tillsammans med verksamheten framtagen evidens enligt en strukturerad process som bygger 
på HTA-metodik. Under 2014 behandlades 17 ärenden varav 10 ledde till beslut efter ställningstagande i 
SUS ledningsgrupp. 

Prioriteringsrådet 
Under hösten 2014 tillsattes ett regionalt råd för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. 
Prioriteringsrådet ska, genom värdering av evidens, etik och hälsoekonomi, presentera förslag för Region 
Skånes ledning rörande införande respektive avveckling av metoder, rutiner, behandlingar och andra 
insatser inom hälso- och sjukvården. Arbete ska utgå från hälso- och sjukvårdslangens 
prioriteringsprinciper och krav på bedömning av individ- och samhällsetiska aspekter när nya metoder 
introduceras i hälso- och sjukvården. Ärenden som tas upp i prioriteringsrådet för yttrande ska vara 
övergripande och/eller av principiell natur, där ett efterföljande införandebeslut kan ha stor betydelse 
såväl strategiskt som ekonomiskt. Rådet består av 12 ledamöter och ordförande är Kjell Asplund, fd 
generaldirektör för Socialstyrelsen. 

Hjärtsjukvård  
Förmaksflimmer är associerat med ökad risk för hjärninfarkt orsakad av en propp till ett av hjärnans 
blodkärl. Utan förebyggande behandling med antikoagulantia brukar risken anges till mellan 4-10 procent 
per år. Ökad behandling med förebyggande medicin (antikoagulantia) vid förmaksflimmer är ett mål i 
uppdraget för den skånska hälso- och sjukvården. Behandlingsnivån generellt är hög i Skåne, närmare 70 
procent. I de åldersgrupper (65-84 år) där nyttan av behandling kan förväntas vara störst är 
behandlingsgraden ungefär 80 procent vilket också överensstämmer med den från Socialstyrelsen 
föreslagna målnivån.  

Öppna jämförelser index större medicinska områden 2014

Placering 

2012

Placering 

2013

Placering 

2014

Förändring

Graviditet, nyföddhetsvård 9 13 16 q

Kvinnosjukvård 10 13 10 p

Rörelseorganens sjukdomar 4 4 6 q

Diabetesvård 4 5 12 q

Hjärtsjukvård 8 9 3 p

Strokesjukvård 4 5 10 q

Cancersjukvård 8 7 4 p

Psykiatrisk vård 19 19 9 p

Kirurgisk behandling 9 11 19 q

Intensivvård 10 12 7 p

Tabellen visar Region Skånes placering i förhållande till övriga landsting/ regionenr. 
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Stroke  
De två enskilda åtgärder i akutskedet av en stroke som har störst betydelse för överlevnad, livskvalitet och 
återvunnen funktion är att rätt patient snabbt får propplösande behandling (trombolys och/eller 
trombectomi) samt att alla direkt får tillgång till det samlade teamets insatser på en strokeavdelning. 
Glädjande nog kan konstateras att Skåne i nationell jämförelse ligger högt vad gäller andel patienter som 
erhåller trombolys och att alla enheter utom en (Ängelholm) i princip klarar det uppsatta målet för detta.  

 

 
Figur 1. Trombolys eller trombectomi vid stroke Landskrona har inte denna typ av verksamhet och ingår därmed inte i 
redovisningen 

Ett annat viktigt mål, som även finns på det nationella planet, är att andelen patienter som vårdas direkt 
på strokeenhet efter Stroke ska vara mer än 90%. Enbart en skånsk enhet (Trelleborg) uppnådde det 
nationella målet för andel patienter som direkt vårdas på strokeenhet. Det har till och med skett en 
försämring på några enheter det gångna året, vilket innebär ett sämre resultat och längre vårdtider, när 
patienter vårdas på annan avdelning. 

 
Figur 2. Andel patienter med stroke som vårdas direkt på strokeavdelning eller IVA 

Diabetes  
I Skåne finns cirka 60 000 personer med diabetes. Drygt 10 procent har typ 1 och behandlas 
huvudsakligen på våra sjukhusmottagningar. Samtliga sjukhusenheter utom en (Landskrona) uppnår det 
övergripande målet kring blodtryckskontroll och flertalet av måltalen för de andra kvalitetsindikatorerna. 
Ett fortsatt arbete krävs framförallt med att identifiera patienter med högst risk för komplikationer så att 
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behandlingen kan intensifieras och att dessa kan motiveras att förändra ogynnsamma levnadsvanor. De 
övriga drygt 85 procent av diabetikerna har typ 2 och behandlas inom primärvården. Täckningsgraden i 
kvalitetsregistret har nu även inom primärvården kommit upp på en god nivå och man kan se att så gott 
som samtliga patienter erhåller fullgod uppföljning med årskontroller mm. På vårdcentralerna behöver 
man nu analysera sina resultat och även där fokusera på patienter med högst risk för komplikationer. 

 
Figur 3. Blodtryck vid diabetes 

Rehabilitering av patienter med svåra och medelsvåra 
traumatiska hjärnskador  

Det har avsatts 3 miljoner kronor till Skånes Universitetssjukvård för rehabilitering av patienter med svåra 
och medelsvåra traumatiska hjärnskador. Under året har etablerats ett specialiserat team, en 
hjärnskadesamordnare är tillsatt och insatser utförs enligt plan i samverkan med läkare ansluten till 
teamet. Paramedicinska yrkesgrupper konsultateras efter behov. Insatser består av akut 
rehabiliteringsbedömning för att kunna bistå vid åtgärdsplanering och ge information/utgöra stöd till 
andra vårdnivåer samt anhöriga, med tyngdpunkt på gruppen som i det initiala skedet inte anses kunna 
tillgodogöra sig slutenvårdsrehabilitering eller inte kan beredas plats vid den aktuella tidpunkten.  
Insatserna består även av en systematisk uppföljning av patienter under två år efter skadetillfället. 

Gränsöverskridande samarbetsprojekt demens 
(Migrationsskolan)  

Det har avsatts 2 miljoner för Migrationsskolan på Skånes Universitetssjukvård, som är ett treårigt 
gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan Nationalt Videnskapscenter för demens vid Rikshospitalet i 
Köpenhamn och Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukvård. Socialdepartementet gav under året 
Migrationsskolan ett nationellt uppdrag i att sprida och vidareutveckla det påbörjade arbetet för en 
jämlikare demensvård. Migrationsskolans arbete tog sin grund i kunskapshöjande insatser, utveckling och 
forskning. Projektets syfte var bland annat att stärka samarbetet om etniska minoriteter och 
demenssjukdomar i Öresundsregionen. Migrationsskolan finansieras av region Hovedstad och Region 
Skåne samt Europeiska regionala utvecklingsfondens program Interreg IVA. Projektet avslutades i 
september 2014.  

Tillgänglighet och vård i rimlig tid  
Målsättningen är att tillgängligheten ska vara hög inom såväl den akuta som planerade vården. Ingen 
patient ska behöva vänta oskäligt länge på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Inom den 
akuta sjukvården ligger fokus på vistelsetiden på akutmottagning, telefontillgänglighet i primärvården 
samt väntetid till operation för patienter med höftfrakturer. Inom den planerade vården fortsätter 
uppföljningen av tillgängligheten för besök och operation/åtgärd, bild- och funktionsmedicin samt när det 
gäller barn och unga med psykisk ohälsa.  
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Kömiljarden - genomförda första besök och operationer/ åtgärder  
Kömiljarden är benämningen på en statlig prestationsbunden ersättning som syftar till att stimulera 
verksamheten till ökad tillgänglighet. Kömiljarden omfattar tillgänglighetsmål för såväl besök som 
operation/ behandling. 

Region Skåne har klarat kraven för kömiljarden för besök flertalet av årets månader, för operation/åtgärd 
har kraven klarats för sju av årets månader. Sommareffekt på tillgängligheten ses även detta år då köerna 
ökar bland annat beroende på låg planerad produktion under sommaren. 

Ökat antal patienter som samordnats till annan vårdproducent  
Samordning mot ledig kapacitet har varit omfattande innevarande år. Under året samordnades drygt 11 
800 patienter mot ledig kapacitet vilket är en ökning med 150 procent.  Det största antalet samordningar 
mot ledig kapacitet är inom områdena endoskopi-, öron- näs- hals, hud-, och ögonsjukvård samt inom 
urologi och barnmedicin.  

Under året har 9 100 vårdgarantipatienter anmälts för samordning, en ökning med 76 procent jämfört 
med föregående år. Av dessa omhändertogs 87 procent av vårdgivare med ramavtal. Det största antalet 
vårdgarantipatienter har varit inom ögonsjukvård (3758), urologi (1146), endoskopi (1139), samt 
obesitaskirurgi (618). Anledningar till det ökade behovet av samordning som nämnts är kapacitets- och 
kompetensbrist, framförallt på SUS, avtalsförändringar för privata vårdgivare under året samt den 
ändrade remissbekräftelsen som innebär att patienter samordnas till annan vårdgivare om patienten inte 
aktivt hör av sig. 

 
Figur 4. Antal anmälda för samordning över tid 

Områden med tillgänglighetsproblematik 
Den 1 april infördes vårdval för ögon- och hudsjukvård. Inom området ögonsjukvård har totalt antal 
väntande minskat från 8229 i januari till 6523 i december. I december omhändertogs 69,5 procent inom 
90 dagar vilket är en förbättring med 3 procent jämfört med januari. Inom hudsjukvård har totalt antal 
väntande ökat från 3816 i januari till 5134 i december men 90 procent omhändertogs inom 90 dagar.  

Inom öron-näs-halssjukvård finns i december 804 patienter som väntat längre än 90 dagar vilket är en 
ökning jämfört med januari (636), men en minskning sedan augusti (1074). Merparten (641) finns på SUS. 
Ett glapp mellan olika avtal ledde till ökat inflöde till förvaltningarna och under året har 2552 patienter 
samordnats till privata vårdgivare.  Andra problemområden är endoskopi, framförallt koloskopi. 1136 
vårdgarantipatienter anmäldes för samordning och 2354 samordnades mot ledig kapacitet. Även inom 
detta område har det varit avtalsförändringar under året, men oklart om detta är den enda anledningen. 
Ett problemområde som börjat synas sedan den nya remissbekräftelsen infördes är urologi. Antalet 
väntande längre än 90 dagar har ökat från 301 i januari till 596 i december. Trots utökat uppdrag har 



 

16 
 
 

totalt antal väntade för utredning av dyslexi och tidig språkstörning ökat från 705 i januari till 953 i 
december. Det utökade uppdraget för CPAP utprovning (utrustning vid sömnapné/andningsuppehåll 
under sömn) har dock gett effekt vilket nedanstående diagram visar. 

 
Figur 5. Antal väntande för utprovning av CPAP 

Telefontillgänglighet primärvård  
Region Skåne följer upp telefontillgängligheten i primärvården på tre sätt: 
 
1. Via nationella databasen Väntetider i vården, där mätning genomförs i mars och oktober. Målet i den 

nationella mätningen är 100 procent besvarade samtal samma dag. Region Skåne har för 2014 angett 
att andel besvarade samtal ska öka till 90 procent. Vid höstens mätning besvarades 81 procent av 
samtalen samma dag, en liten försämring jämfört hösten 2013 (83 %). Orsaker som bland annat 
nämns är tekniska problem. Den nationella mätningen genomförs enbart vid vårdcentraler med 
digital telefonväxel – huvudsakligen de i offentlig regi. 

2. Vårdcentraler i egen regi följs upp månatligen utifrån telefonisystemet, och även där ses en 
förbättring och målet om minst 80 procent besvarade samtal samma dag uppnås under nio månader.  

 

 
Figur 6. Andel besvarade samtal inom primärvården (enligt punkt 1). Röd linje markerar målnivå 2014. 

 
3. Region Skåne påbörjade i januari 2014 en telefontillgänglighetsmätning enligt modellen för 

Stockholms läns landsting. Godkänd nivå innebär att 80 procent av kontrollsamtalen ska besvaras 
inom två timmar, medan excellensnivån motsvarar att 90 procent av samtalen besvaras inom 15 
minuter. Antalet vårdcentraler som lever upp till godkändnivån av telefontillgängligheten har 
blivit fler under året men tydliga svackor kan ses under semester- och andra ledighetsperioder.   
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Figur 7. Andel vårdcentraler som lever upp till nivå 1 (80% besvarade samtal inom 2 timmar) respektive nivå 2 (90% besvarade 
samtal inom 15 minuter) 

Handläggningstiden för förhandsbedömningar (tandvården)  
Handläggningstiden för förhandsbedömningar för personer berättigade till stödet inom 
Tandvårdsreformen ska vara maximalt fyra veckor. Målet uppnås sedan flera år. 

Tillgänglighet till operation av höftfraktur 
Patienter med höftfraktur bör opereras inom 24 timmar Under 2014 har målet på 80 procent inte 
uppnåtts på Skånenivå (73 procent) och en försämring noteras jämfört med 2013 (77 procent). Kryh når 
målet åtta månader, Sund fem månader och SUS en månad. För samtliga förvaltningar anges att 
orsakerna till bristande måluppfyllelse är stort inflöde av patienter där många patienter av medicinska 
skäl inte kunnat opereras inom stipulerad tid. Brist på operationsutrymme, brist på sjuksköterskor och 
minskat antal vårdplatser är också viktiga orsaker.  

 
Figur 8. Andel patienter där operation av höftfraktur påbörjats inom 24 timmar 

 

Tillgängligheten till MR (magnetkameraundersökning)  
Målet är att för minst 80 procent av patienterna ska MR genomföras inom 30 dagar. Målet nås inte och 
jämfört med föregående år är utfallet betydligt sämre. Orsakerna till detta är många bland annat att 
uppgradering av maskinvara och tekniska fel medfört driftstopp under långa perioder. En annan anledning 
är att remissinflödet ökar med cirka 10 procent per år. På Bild-och funktionsmedicin har man under året 
bemött tillgänglighetsproblematiken med extra mottagningar och längre öppethållande och inför 2015 
har antalet MR-utrustningar utökats. Det pågår även arbete för att se över indikationerna för de olika 
undersökningarna.  
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Under hösten infördes en möjlighet att remittera patienter till en gemensam instans i regionen, SKRÖGE - 
Skånegemensam röntgen. Patienten tillfrågas om de kan tänka sig att bli undersökta på vilken klinik som 
helst i Skåne. En utvärdering kommer att ske efter första kvartalet 2015. 

 
 
Figur 9. Andel patienter som remitterats för MR som fått undersökningen genomförd inom 30 dagar. Målnivå 80% 

Vårdgarantin   
Den nationella vårdgarantin 0-7-90-901 ska uppfyllas av alla berörda vårdgivare. För 0-målet se avsnitt om 
telefontillgänglighet primärvården.  

Andel läkarbesök inom sju dagar i primärvården ska uppgå till 100 procent. Sedan mätningen startade får 
9 av 10 patienter sitt besök inom stipulerad tid och med tanke på att vissa själva väljer att vänta längre får 
målet anses vara uppfyllt. 

Andelen patienter som får ett första besök eller operation/åtgärd i den specialiserade vården inom 90 
dagar ska uppgå till 100 procent.  I underlaget ingår patienter som själva valt att vänta. Under sommaren 
och vintern ses en försämring av andel inom 90 dagar, detta gäller framför allt för operation/åtgärd.  

Figur 
10. Tillgänglighet till specialiserad vård, besök och operation/ åtgärd. Andel väntande inom 90 dagar till första besök och 
operation/åtgärd 

                                                           

 

1
 0 står för att man ska få kontakt med primärvården samma dag, 7 att man vid behov av läkarbesök ska erbjudas ett 

sådant inom 7 dagar, och 90 att besök eller behandling/ operation inom den specialiserade vården ska ske inom 90 
dagar 
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Hälsofrämjande arbete  
Arbetet för att uppnå visionen om att det hälsofrämjande arbetet ska genomsyra hela hälso- och 
sjukvården går framåt.  Under årets första halva inkom Region Skånes egna förvaltningar med 
handlingsplaner för det hälsoinriktade arbete. I handlingsplanerna skulle förvaltningarna även sätta upp 
mål för hälsosamtal samt ange antal medarbetare som skulle genomgå den webbaserade utbildningen om 
vårdprogram levnadsvanor. Tyvärr uppnådde ingen av förvaltningarna målen för dessa områden.  

Målet på 10 procent ökning för antal utförda hälsosamtal gällande levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk 
aktivitet och mat uppnåddes under året. Figuren nedan visar att det är primärvården som ensamt stått för 
en kraftig ökning och bidragit till att målet uppnåddes. I den specialiserade vården minskade antalet delvis 
beroende på att ersättningsystemet förändrades.   

 
Figur 11. Utvecklingen av hälsosamtal jämfört med 2013. Målnivån(10% ökning) nådes avseende det totala antalet registrerade 
hälsosamtal.  

 
Utvecklingen av antalet recept på fysisk aktivitet som skrivits ut har ökat sedan föregående år, se tabell. 
Under 2014 genomgick endast 113 medarbetare webbutbildningen med godkänt kunskapsprov. Delvis 
beror det låga deltagandet på en försenad release av utbildningen men det har också kommit signaler 
från verksamheterna om att man haft svårt att prioritera detta då arbetsbelastningen varit hög under 
året. 

 

Läkemedelsbehandling vid benskörhet  
Ett av Region Skånes övergripande mål är att öka andelen patienter som efter benskörhetsfraktur får 
förebyggande behandling. Under 2014 fastställdes ett regionalt vårdprogram för prevention och 
behandling av benskörhet i Region Skåne. Implementeringen av vårdprogrammet, som innehåller de av 
Socialstyrelsen rekommenderade åtgärderna, fortsätter under 2015. För att följa upp effekter av 
vårdprogrammet har en kartläggning av behandlingsnivåer i Skåne före implementeringen genomförts. 
Behandlingsnivåer för patienter 45 år och äldre med definierade frakturtyper (bröstkota, ländkota, 
bäcken, överarm, handled samt höft) under åren 2011-2013 och läkemedelsbehandling inom tolv 
månader efter inträffad fraktur har mätts (se tabeller).  

En uppskattning av eftersträvansvärd behandlingsnivå anges som 60-70 procent hos kvinnor i vissa 
åldersgrupper. Det innebär att behandlingsgraden hos skånska kvinnor är låg.  Vårdprogrammet, som 
innebär en systematisk screening av alla patienter med benskörhetsfrakturer, förväntas resultera i ökad 
behandling med benskörhetsförebyggande läkemedel. 

Förskrivning Fysisk aktivitet på recept, FaR

Primärvård 

aug-dec

Somatik/ 

Psykiatri 

Totalt

2013 1 784 1 889 5 686

2014 3 391 1 433 6 838

Målnivå 2014 1 962 2 078 4 040
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Antalet definierade frakturfall för skånska patienter 2011-2013 

 

Andel frakturpatienter som gjort uttag av benskörhetsförebyggande läkemedel inom tolv månader 
efter inträffad fraktur 

  

Fortsatta mätningar kommer att göras för att så småningom följa upp effekten av vårdprogrammet på 
såväl behandlingsnivå som antal inträffade benskörhetsfrakturer. Eftersom läkemedelsbehandlingen mäts 
under upp till ett år efter inträffad fraktur och vårdprogrammet införs fullt ut tidigast under 2015 kommer 
de första resultaten tidigast att finnas i början av år 2017. 

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) 
Under 2014 har, efter utvecklingsarbete som pågått i samarbete med SLU Alnarp sedan 2008, 10 gårdar 
upphandlats för Naturunderstödd rehabilitering enligt landsbygdskonceptet. Detta innebär att, till skillnad 
från modellen i Alnarp, finns ingen sjukvårdspersonal på gården utan den ”vita vården” sker på patientens 
vårdcentral/mottagning. Intresset är stort och ett sjuttiotal vårdcentraler/psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar har anmält intresse att remiitera patienter. 

Den slutliga rapporten från försöksverksamheten blir klar under 2015 och även den upphandlade 
verksamheten kommer att följas upp för att säkerställa att allt fungerar och levererar hälsa och om 
möjligt återgång i arbete. Under året har också SLU Alnarp slutfört en randomiserad kontrollerad studie 
på strokepatienter med kvarstående kognitiva problem. De slutliga resultaten blir klara först under 2015 
efter att alla patienter har efterundersökts. 

Frågor om levnadsvanor i NPE  
I den Nationella patientenkäten uppger patienterna i högre grad än vid tidigare mätningar att de fått 
frågan om levnadsvanor. Det är framförallt inom den öppna specialiserade somatiska vården som en 
tydlig ökning skett. Värt att notera är att i Folkhälsoenkäten år 2012 rapporterar att 59 procent av 
männen respektive 42 procent av kvinnorna har övervikt eller fetma, men i den Nationella patientenkäten 
för primärvården uppger 13 procent av männen respektive 10 procent av kvinnorna att de fått frågor om 
matvanor. Betydligt fler av patienterna som besökt den öppna specialiserade somatiska vården fick frågor 
om matvanor nämligen 43 procent av männen respektive 33 procent av kvinnorna vilket bättre 
överensstämmer med vad som uppges i Folkhälsoenkäten. 

Rökstopp  
Arbetet med att implementera rökstopp inför operation fortsätter.  Region Skånes förvaltningar arbetar 
fortfarande med att hitta bra rutiner för arbetet. Rutinerna bestå av att se till att patienten blir 
informerad om betydelsen av rökstopp inför operation, att det finns skriftlig information till personal och 
patienter samt säkra upp att de patienter som önskar stöd att sluta röka kan få detta. Det kvarstår 
problem med uppföljningen vilket i första hand beror på ofullständig dokumentation 

Ålder

2011 2012 2013 2011 2012 2013

45-64  1 177     1 149     1 210        601        598        544    

65-74  1 160     1 210     1 226        434        409        441    

75+  3 402     3 885     3 350        998     1 089     1 065    

alla åldrar  5 739     6 244     5 786     2 033     2 096     2 050    

Kvinnor Män

Ålder

2011 2012 2013 2011 2012 2013

45-64 14% 13% 13% 4% 3% 4%

65-74 23% 20% 21% 8% 7% 6%

75+ 13% 13% 15% 4% 6% 6%

alla åldrar 15% 14% 16% 5% 5% 5%

Kvinnor Män
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Säker vård  
Patientsäkerheten i Region Skåne är prioriterad och nollvision gäller avseende vårdskador. Detta skapas 
bland annat med hjälp av ett systematiskt patientsäkerhetsarbete vilket involverar även patienter och 
närstående. Vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete och för att stärka 
patientsäkerhetsarbetet ska det finnas ett regionövergripande patientsäkerhetsråd. 

Region Skånes patientsäkerhetsarbete har under 2014 huvudsakligen utgått från 
patientsäkerhetsöverenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten. Alla de krav 
och indikatorer som ingick i överenskommelsen uppfylldes vilket innebar att Region Skåne tilldelades 93,7 
miljoner kronor av de 525 miljoner kronor som staten hade avsatt för prestationsbaserade 
stimulansmedel. 

Vårdrelaterade infektioner  
Infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården och ett övergripande 
mål är att andelen vårdrelaterade infektioner ska minska. Region Skåne har bedrivit ett systematiskt 
förebyggande arbete under de senaste åren, trots det har det totalt sett inte skett någon stor minskning. 
Andelen vårdrelaterade infektioner i Region Skåne har dock minskat från 11 procent sedan mätningarna 
startade 2008, men har de sista åren legat på i stort sett oförändrad nivå, cirka 9 procent, vilket följer 
riksgenomsnittet. Målnivåerna i Skåne har för universitetssjukhuset legat på 8 procent, medan större 
akutsjukhus (Kristianstad och Helsingborg) har haft en målnivå på 6 procent. Övriga sjukhus har haft en 
målnivå på 4 procent.  

Det har under året funnits ett nationellt arbete som syftade till att identifiera framgångsfaktorer för att 
minska andelen vårdrelaterade infektioner. Här lyfts Skånes universitetssjukhus fram som ett gott 
exempel i relation till andra universitetssjukhus. 

 
Figur 12. Utveckling av vårdrelaterade infektioner enligt punktprevalensmätning 

Trycksår och tryckskador 
Det övergripande målet är att andelen patienter med tryckskador ska minska och att resultatet i 
punktprevalensmätning (ppm) av trycksår skall ligga på eller understiga  5 procent för kategori 2-4. 

Punktprevalensmätning av trycksår är en nationell mätning som görs årligen. Samtliga förvaltningar med 
sluten vård deltog i mätningen våren 2014. Det förvaltningsövergripande resultatet visade att 15,7 
procent av patienterna som deltog i mätningen hade ett eller flera trycksår vilket är en förbättring jämfört 
med mätningen våren 2013 då motsvarande resultat var 20 procent. Riksgenomsnittet ligger på 14 
procent.  
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Samtliga förvaltingar har tagit fram handlingsplaner med strategier för att minska antal trycksår. Ny 
nationell punktprevalensmätning av trycksår kommer att genomföras under våren 2015. 

Samordnade individuella vårdplaner (SIP)  
Målsättningen i Region Skåne är att antalet SIP ska öka jämfört med 2013. Under 2014 har antalet 
samordnade individuella planer (SIP) som upprättats inom psykiatri och missbruks- och beroendevården 
uppgått till  2604 för vuxna och 1136 för barn. Jämfört med 2013 är detta en ökning med ca 800 st. 

Utskrivningsinformation läkemedel  
Risken för felaktigheter i läkemedelsanvändningen är särskilt stor i vårdens övergångar. Det finns därför 
en målsättning om att andelen patienter med fem eller fler läkemedel som erhåller information om sina 
läkemedel vid utskrivning från slutenvård ska uppgå till minst 70 procent. Genom att skriva en 
utskrivningsinformation och ge den till patient och nästa vårdform halveras risken för fel. För 2014 är 
målet att en utskrivningsinformation ska skrivas till 70 procent av patienterna som har fem eller fler 
läkemedel. Andelen patienter vilka under 2014 har erhållit en utskrivningsinformation är 55 procent 
(totalt 48 332 utskrivningsinformationer) och andelen ökar under året.  

 
Figur 13. Utskrivningsinformation, patienter med ≥ 5 läkemedel (2013 avser endast patienter 75 år och äldre 

Under slutet av 2013 påbörjade ett flertal avdelningar att introducera rutiner för utskrivningsinformation. 
Det faktum att det tar tid att genomföra förändring samt att indikatorn 2014 har ändrats till att omfatta 
samtliga patienter oavsett ålder (tidigare endast 75 år och äldre) är faktorer som kan påverka att uppsatt 
målnivå inte nås. För att öka andelen patienter som får utskrivningsinformation samt öka kvaliteten i 
skrivna utskrivningsinformationer kommer ett kvalitetsförbättringsprojekt att genomföras under 2015.  
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Öppenvårdsantibiotika 
Övergripande mål är att antibiotikaanvändningen inom öppenvården ska understiga 350 recept per 1000 
invånare. Målet uppnås mot slutet av 2014. 

 
Figur 14. Antibiotikaförskrivning för Skåne som antal recept per 1000 inv 

 

Det totala behandlingstrycket med antibiotika, uttryckt som utköpta recept per 1000 invånare, har under 
2014 minskat med drygt 5 procent jämfört med 2013 i Region Skåne och målen i den nationella 
satsningen nåddes. Minskningen är mest uttalad när det gäller recept till barn och unga och för antibiotika 
som ofta används vid luftvägsinfektioner. En jämförelse med övriga län i Sverige visar dock att Skåne 
fortfarande ligger näst högst i antibiotikaförbrukning i landet, även om den procentuella minskningen 
varit större här under året. Dessa data pekar på att vi fortfarande har en omotiverat hög 
antibiotikaanvändning och att arbetet med en ökad följsamhet till behandlingsriktlinjerna måste fortsätta. 
I ett längre perspektiv har det skånska totala behandlingstrycket med antibiotika på recept minskat med 
23 procent under de senaste sju åren. För 2015 är uppdraget att Region Skånes antibiotikatryck i 
öppenvård ska minska mer än rikets minskning och rekommendationer avseende val av antibiotika ska 
följas genom arbete enligt handlingsplan fastställd av STRAMA (Strategigruppen för rationell 
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens).  

Antal recept totalt från alla förskrivare per 1000 listade är också en kvalitetsindikator för skånska 
vårdcentraler och för tolvmånadersperioden juli 2013 till och med juni 2014 var gränsen satt till 360 
recept per 1000 listade. Drygt hälften, 55 procent, av vårdcentralerna klarade målet. Vid årets slut har 
andelen vårdcentraler som klarar målet ökat till 60 procent. I 2015 års ackrediteringsvillkor för 
vårdcentraler har gränsen sänkts till 330 recept. 

Överbeläggning och utlokalisering  
Brist på vårdplatser leder till överbeläggning och utlokalisering av patienter till fel vårdavdelning, vilket i 
sin tur kan innebära ökad risk för vårdskador. För 2014 är målet att antalet överbeläggningar ska 
understiga 2 per 100 disponibla vårdplatser och antalet utlokaliserade patienter 1 per 100 disponibla 
vårdplatser. Den främsta orsaken till vårdplatsbrist är idag brist på personal. 
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Figur 15. Antal överbeläggningar  

 
För 2014 ligger antalet överbeläggningar fram till och med maj på ungefär samma nivå som under 2013 
men därefter har antalet kraftigt ökat. Det är särskilt situationen på de stora akutsjukhusen (SUS och 
Helsingborg) som nivåerna stigit.  Avseende utlokaliserade patienter ligger 2014 års siffror under 
föregående års nivå.   

 
Figur 16. Antal utlokaliserade patienter. 

Följsamhet till hygien- och klädregler  
En viktig del i att förebygga vårdrelaterade infektioner är att begränsa risken för smittspridning. Genom 
att följa regionens regler för basala hygienrutiner och arbetsklädsel begränsas risken för smittspridning 
och därmed ökar patientsäkerheten. Under året har förvaltningarna deltagit i en nationell 
punktprevalensmätningar av följsamheten till regelverket. Resultaten från den mätningen visar att 80 
procent av avdelningarna i Region Skåne följer hygienrutinerna och klädreglerna, vilket är över 
riksgenomsittet som ligger på 74 procent. Speciellt glädjande är att vårdavdelningarna på 
Centralsjukhuset Kristianstad och Lasarett i Ystad är bäst i landet på att följa regelverket.  
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Figur 17. Andel som följer basala hygien- och klädregler  

Riskbedömningar  
Andelen riskbedömningar avseende fallolyckor, trycksår och undernäring hos patienter 65 år och äldre i 
slutenvård ska uppgå till minst 70 procent.  

 

Beträffande andelen riskbedömningar för fallolycka, ligger Region Skåne strax över70 procent vilket 
innebär att målet är uppnått.  Förvaltning Skånevård Sund når inte målet på 70 procent.  

Andelen upprättade vårdplaner på patienter som är riskpatienter avseende fallolyckor har stadigt 
förbättras. Region Skåne ligger på 83 procent och samtliga sjukhusförvaltningar uppnådde målnivån på 80 
procent. Andelen riskbedömningar gällande risk för trycksår ligger i Region Skåne på 73 procent vilket 
innebär att målet är uppnått. Förvaltning Skånevård Sund når inte målet på 70 procent. 

Andelen riskbedömning för undernäring har stadigt förbättras och medelvärdet för Region Skåne ligger nu 
på 70 procent vilket innebär att målnivån uppnåtts. Förvaltning Skånevård Sund, når inte målet. 

Samtliga enheter ska genomföra riskanalys vid förändring som kan påverka 
patientsäkerheten 
Målet är att antalet riskanalyser per förvaltning och år ska vara minst 24 stycken. Hälsostaden har 
redovisat att målet är uppnått. Skånes universitetssjukvård har redovisat 18 riskanalyser. Övriga 
förvaltningar har redovisat ofullständiga uppgifter.  

Övriga krav  
Infektionsverktyget ska implementeras enligt införandeplan  

Infektionsverktyget är ett nationellt enhetligt IT-stöd som ska användas i lokalt förbättringsarbete. Syftet 
är att förebygga vårdrelaterade infektioner samt förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika. Under 
2013 påbörjades införandet av Infektionsverktyget inom regionens förvaltningar och detta arbete 
avslutades under 2014 förutom för Hälsostaden. De tekniska valideringarna har fungerat bra och 
förvaltningarna har börjat använda verktyget.  För att Infektionsverktyget skall kunna användas i det 
lokala förbättringsarbetet är det viktigt att datainhämtning kan ske på enhets- avdelningsnivå vilket 
tekniskt sett ännu inte fungerar. Under 2015 är systemet under en utvecklingsfas med inriktning mot att 
det går att hämta relevant data på alla organisatoriska nivåer samt skall resultaten valideras. 

2012 2013 2014

Fallrisk 64% 67% 74%

Vårdplan fallrisk * 69% 83%

Risk för trycksår 67% 65% 73%

Risk för undernäring 54% 56% 70%

* Ingen mätning
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Patientsäkerhetskulturmätningar 
Målsättningen är att samtliga förvaltningar skall delta i patientsäkerhetskulturmätningar. I maj 2014 
utfördes enkätundersökning avseende patientsäkerhetskultur bland regionens offentliga och privata 
verksamheter. Syftet med undersökningen var att kartlägga styrkor och identifiera förbättringsområden. 
Region Skånes mål var att 80 procent av samtliga medarbetare med patientkontakt skulle besvara 
enkäten men enbart Hälsostaden Ängelholm samt Folktandvården Skåne AB uppnådde detta mål.  

Det övergripande resultat från patientsäkerhetskulturmätningen i Region Skåne följer landet i stort. 
Förvaltningarna ska utifrån upprättade handlingsplaner arbeta för att stärka patientsäkerhetskulturen. 

Patientsäkerhetsberättelser 
Målsättningen är att samtliga berörda enheter ska vara delaktiga i i vårdgivarens årliga 
patientsäkerhetsberättelser. Under 2014 har Skånes universitetssjukvård har kommit in med en 
fullständig patientsäkerhetsberättelse medan övriga förvaltningar i egen regi har inte har gjort detta. 

Strukturerad journalgranskning  
Strukturerad journalgranskning innebär att dolda skador identifieras genom granskning av journaler. 
Resultaten ska användas som en naturlig del i verksamhetens förbättringsarbete. Berörda enheter skall 
genomföra strukturerad journalgranskning i enlighet med nationell överenskommelse. 

Under året har berörda förvaltningar arbetat systematiskt med journalgranskning. Resultaten har 
inrapporterats in i en nationell databas. Utöver detta har även journalgranskning inletts på 
verksamhetsnivå. Sjukhusen har dokumenterat hur de avser att utveckla journalgranskningen på sjukhus- 
och verksamhetsnivå samt hur resultaten kommer att används i deras lokala förbättringsarbete. 

Jämlik hälso- och sjukvård  
Jämlik hälso- och sjukvård och tandvård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika 
villkor till alla. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård och tandvård ska ges företräde till 
vården. Det finns idag ingen samlad kunskap kring hur jämlik vård Region Skåne erbjuder. Arbete för att 
öka denna kunskap pågår. Inriktningen är att ta fram kunskap om vilka skillnader som finns, att öka 
medvetenheten hos medarbetarna och att skapa förutsättningar för att minimera omotiverade skillnader. 
Riktlinjer och vårdprogram för utredning och behandling är viktigt för att säkerställa att vården blir så 
jämlik som möjligt. 

Kunskap om genusperspektivet  
Utifrån vad som kan utläsas av de svar patienter gett i Nationell Patientenkät så anser sig män jämfört 
med kvinnor, generellt få mer frågor om sin tidigare hälsa, mer information om läkemedel och vart man 
kan vända sig till för ytterligare frågor. Män får även oftare livsstilsfrågor kring rökning, alkohol, motion 
och matvanor. Kvinnor uppger sig överlag även vara mindre nöjda med sitt besök i vården.  

Skillnaderna mellan män och kvinnors patientupplevda kvalitet i psykiatrin uppvisar en mindre entydig 
bild jämfört med den somatiska vården. Mäns och kvinnors upplevelser växlar där i högre grad, särskilt 
gäller detta den slutna psykiatrin. Ett perspektiv på jämlik vård är att den ska vara jämställd. Kunskap om 
genusperspektivet sprids bland annat genom utbildning av så kallade genusambassadörer men också 
genom att frågan tas upp i olika utbildningar. Ett annat sätt är framtagande av metodstöd som t ex 
genushanden. Denna metod togs fram som ett resultat av genomförd journalgranskning med 
genusperspektiv. 

I arbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen finns ett tydligt uppdrag att belysa, analysera och 
åtgärda omotiverade skillnader i vård och bemötande av män och kvinnor. Region Skåne har till staten 
lämnat in en uppföljning av den handlingsplan som tidigare tagits fram där bl a sjukskrivningsstatistik för 
diagnoser kopplade till psykisk ohälsa har analyserats utifrån män och kvinnor. Två projekt har också 
initierats; Kvinnors ohälsa med barn i fokus, våld i nära relationer – våga se, våga agera och Jämställt 
föräldraskap för blivande och nyblivna föräldrar – Tänk tvärtom. 
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Våld i nära relationer 
Det blir alltmer uppenbart hur våld i nära relationer påverkar hälsan. Våld är ett av de områden som tas 
upp i Genushanden och frågan om våld blir alltmer en naturlig del i olika utbildningar. Region Skåne deltar 
i samverkan med andra myndigheter inom ramen för regional överenskommelse om samverkan kring våld 
i nära relationer som samordnas av länsstyrelsen på uppdrag av regeringen. Region Skåne behöver 
ytterligare utveckla sitt arbete och öka kunskapen kring våld i nära relationer. 

Vård till personer från andra länder 
Ytterligare ett område där Region Skåne både internt och i samverkan med andra arbetar för att utveckla 
en mer jämlik vård är vården till personer från andra länder. Alltfler indikationer kommer på att denna 
vård inte är jämlik och att detta har en rad olika orsaker som t ex snåriga regelverk och osäkerhet inför 
vårdbehov man inte tidigare mött men också har svårt att kommunicera kring med den enskilde. 
Betydelsen av tolkar för en jämlik vård ska inte underskattas. Exempel på aktiviteter som pågår för att 
kunna ge mer jämlik vård till personer från andra länder är det så kallade språkspåret inom ramen för 
specialiserad smärtrehabilitering, Migrationsskolan med målsättningen att på ett bättre vis kunna 
tillgodose vård- och informationsbehov till patienter och anhöriga med annan bakgrund och annat 
modersmål och förslag kring att utveckla ett regionalt stöd/kunskapscentrum riktat till verksamheterna. 
Även verksamheterna arbetar med att utveckla sina arbetssätt. Uppbyggnad av en förbättrad samverkan 
med bl a Migrationsverket och Arbetsförmedling pågår. Även inom detta område deltar Region Skåne i 
det arbete som sker inom ramen för Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring 
utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare som även den samordnas av 
länsstyrelsen.  

Skillnader i läkemedelsförskrivning 
Jämlik vård kan också analyseras ur ett läkemedelsperspektiv. Läkemedelsrådet har under året följt upp 
omotiverade skillnader i läkemedelsförskrivning mellan män och kvinnor inom ramen för 
vårdprogrammet osteoporos (se under hälsoinriktad hälso – och sjukvård) samt förskrivningen av 
biologiska läkemedel vid psoriasis.  
 
Under 2014 har ett arbete inletts och data för patienter med diagnos förmaksflimmer har undersökts 
avseende läkemedelsutköp och eventuella skillnader i behandlingsgrad för kön, ålder och geografisk 
hemort i Skåne. Data innehåller även data för primärvårdens diagnoser. Resultatet visar initialt att risken 
för att vara obehandlad är 5 procent högre för kvinnor jämfört med män. Avseende på patientens 
hemortskommun visades högst behandlingsgrad för patienter bosatta inom sydöstra Skåne.  Både de 
geografiska skillnaderna och skillnaderna mellan könen är mest uttalade hos de allra äldsta patienterna. 
Analysarbetet kommer nu att utvecklas med fortsatt inriktning på relevant mätning av behandlingsgrad 
och omotiverade skillnader i behandling. 

Skillnader i vård och behandling av cancer 
Regionalt Cancercenter Syd redovisar på hemsidan sin kvalitetsuppföljning som bygger på uppgifter från 
kvalitetsregistren. Data uppdateras varje månad och i nuläget redovisas data för 16 diagnoser. Av 
redovisningen framgår att det finns skillnader i vård och behandling i Skåne och det pågår en rad olika 
aktiviteter för att minska dessa skillnader i bl a väntetider. Se avsnittet om cancervård. 

Ytterligare några exempel på insatser för att uppnå en mer jämlik vård är att sprututbyte har startat även i 
nordöstra Skåne. Under hösten har även verksamhet med mobil ungdomsmottagningen kommit igång. 
Denna lösning underlättar en mer jämlik vård för unga människor bosatta utanför orter med permanenta 
ungdomsmottagningar.   

Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället. Under 2014 har insatser för att förhindra och behandla 
psykisk ohälsa i alla åldrar intensifierats. Det intensiva arbetet med att uppnå målen satta i 
överenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner har fortsatt, parallellt med arbetet för att 
stärka samverkan mellan de båda huvudmännen. Ett av målen har varit att stärka patienter och anhörigas 
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delaktighet och inflytande både på individ- som systemnivå. Detta mål är även i linje med den statliga 
psykiatrisatsningen som löper mellan åren 2012-2016. 

Registrering i kvalitetsregister inom område psykiatri  
Den offentligt finansierade psykiatrin i Region Skåne har under 2014 registrerat 87 procent av patienterna 
i relevant psykiatriskt kvalitetsregister vilket överträffar målnivån på 60 procent. Detta är en klar 
förbättring jämfört med 2013 då 50 procent registrerades. Vidare, har 60 procent av patienterna som 
registrerats i kvalitetsregistren PsykosR och Bipolär fått en läkemedelsuppföljning.  Cirka 60 procent av 
patienterna i PsykosR har även erbjudits hälsofrämjande åtgärd.  

Tvångsåtgärder  
Målsättningen är att antalet tvångsåtgärder ska minska jämfört med 2013. Antalet tvångsåtgärder inom 
den offentliga psykiatrin minskade med 13 procent jämfört med 2013 och tros främst bero på färre 
tillfällen av tvångsmedicinering. Dock ökade antal fastspänningar marginellt. Störst är minskningen för 
patienter som får rättspsykiatrisk vård. Inom alla Division psykiatris verksamhetsområden pågår ett arbete 
för förbättringar av vården med målet om att minska behovet av tvångsvård. Under hösten 2014 hölls 
exempelvis en etikdag om bemötandet av patienter i samband med tvångsvård.   

Första linjens hälso- och sjukvård för barn 
12 miljoner kronor avsätts till Första linjens hälso- och sjukvård för barn- och unga mellan 6 år och 18 år 
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser på grund av psykisk ohälsa. Det ska finnas en tydlig ingång 
för barn och unga samt deras vårdnadshavare kring att söka stöd vid psykisk ohälsa. Riktlinjer för 
samverkan ska utarbetas mellan mottagningar för ungas psykiska hälsa och ungdomsmottagningar.  

Sedan 2014 är det möjligt för vårdcentralerna i Region Skåne att ansöka om tilläggsuppdrag avseende 
Mottagning för unga vuxna för att minska den psykiska ohälsan och arbeta för att öka 
sysselsättningsgraden i målgruppen. Under 2014 startade fem unga vuxna mottagningar.  

Under 2014 startades ytterligare fyra Första Linjen-mottagningar i Simrishamn, Hässleholm, Trelleborg 
och Ängelholm. Sedan tidigare finns Första linjen-mottagningar i Helsingborg, Malmö, Lund, Kristianstad 
och Ystad och totalt finns nu 9 mottagningar. Telefonsystemet En Väg In fungerar väl som triage 
(sortering) och som kvalificerad rådgivningsfunktion. En Call back- funktion som infördes under våren har 
underlättat för de som ringer. 

Tillgänglighet barn och unga med psykisk ohälsa – genomförda första besök  
Genomsnitt andel genomförda första besök, BUP jan-okt 2015 uppgick till 90 procent inom 30 dagar, 
därmed nåddes det nationella målet.  

 
Figur 18. Andel genomförda besök till BUP inom 30 dagar 
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Återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholmissbruk  
Det föreligger en betydande omotiverad underanvändning av förebyggande preparat mot 
alkoholberoende.  Preparaten kan och bör förskrivas inom alla specialiteter där alkoholberoende 
förekommer, i praktiken de flesta. Förväntade behandlingseffekter är, vid god motivation och compliance, 
goda till måttliga och fullt jämförbara med andra medicinska behandlingar vid folksjukdomar som t ex 
högt blodtryck eller höga blodfetter. Enligt det övergripande målet ska förskrivningen av 
återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholmissbruk öka med minst 5 procent jämfört med 2013.  
Helårsresultatet blev en ökning, dock bara med 0,5 procent. 

För vårdcentralerna finns en kvalitetsindikator där en viss behandlingsnivå med dessa läkemedel bör 
uppnås. För helåret 2014 uppnåddes målet för drygt 30 procent av vårdcentralerna. 

Arbete mot självskadebeteende och ätstörningar  
Fortsatt utveckling av vården för barn och unga med självskadebeteendehar varit ett fortsatt prioriterat 
område under 2014 och har tillförts 3 miljoner kronor. Utifrån en behovsanalys prioriterades bland annat 
förstärkt behandlingsutbud, kompetenshöjning av medarbetarna inom Division psykiatri och förbättrad 
samverkan mellan vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatrin. Många viktiga satsningar för gruppen 
självskadepatienter och patienter med ätstörningar har gjorts inom psykiatrins verksamhetsområden. I 
Helsingborg startade i september 2014 ett åldersövergripande DBT-team som kommer att arbeta med 
ungdomar från 15 år och uppåt samt vuxna med svår självskadeproblematik. Ett självskadeteam har 
dessutom etablerats i Malmö med 3 terapeuter. Samarbetet mellan vuxenpsykiatrin och BUP stärks bl.a. 
genom arbetet med att ta fram åldersintegrerade satsningar. En åldersintegrerad mottagning mellan BUP 
och vuxenpsykiatrin håller på att etableras. Gällande patienter med ätstörningsproblematik, har 
verksamhetsområde Lund uppdrag för hela Skåne när det gäller heldygnsvård för dessa patienter. En 
utökning av antalet vårdplatser planeras från 8 till 10. Vidare, har utbildningssatsningar riktade till 
allmänpsykiatri och till ST-läkare i psykiatri genomförts, liksom utbildning riktad till anhöriga. 

För barn och ungdomar med missbruksproblematik  
Etablering av så kallad Mariamottagning i Lund och fortsatt utveckling i Hässleholm har under 2014 
tillförts 2,5 miljoner kronor. Mariamottagningar vänder sig till ungdomar och unga vuxna med 
missbruksproblematik och drivs i samverkan mellan Region Skåne och kommunerna. En gemensam 
rapport har tagits fram av Regional Samverkansgrupp Psykiatri, där båda huvudmännen ingår, som ska 
betraktas som en viljeinriktning med rekommendationer för nyetablering av Mariamottagningar. 

Etablering av Mariamottagning i Lund pågår och Mariamottagningen i Hässleholm har förts över från 
FINSAM-projekt till ordinarie driftsorganisation. 

Vård för personer med psykossjukdom 
Vården för personer med psykossjukdom med fokus på case–managament har förstärks med 7 miljoner 
kronor. Detta har resulterat i att olika utbildningsinsatser i Case Managementmetodik pågår i Region 
Skåne, ofta i samarbete med kommunala verksamheter. Det har i samverkan med kommunerna i Skåne 
tillsats en arbetsgrupp för likvärdig utveckling av Case Management i Skåne. I Kristianstad finns det ett 
etablerat samarbete med kommunen enligt Case management, och i Lund och Helsingborg har det gjorts 
utbildningssatsningar i denna riktning. Malmö gör fortsatt satsning på utökning av ACT-teamet och 
planerar dagsjukvård för psykospatienter. 

Antalet hälsoundersökningar har ökat från 83 st år 2013 till 317 st år 2014. Det uppskattade behovet 
bedöms vara 1500-2000 undersökningar per år för gruppen personer med psykossjukdom. I 
ackrediteringsvillkoren för vårdcentral 2015 har gruppen personer med bipolär sjukdom inkluderats i 
målgruppen för hälsoundersökningar. 

Återbesök efter slutenvård  
Övergången mellan heldygnsvård och öppenvård är kritisk med risk för bl.a. suicidhandlingar. Styrande 
dokument och rutiner finns därför för uppföljning inom öppenvården. Målsättningen är att alla patienter 
som vårdats inom psykiatrisk slutenvård skall följas upp vid återbesök inom 8 dagar. Av 
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patientsäkerhetsskäl är följaktligen huvudregeln att patienter ska erbjudas återbesök efter utskrivning 
från heldygnsvård inom 8 dagar. Vissa verksamhetsområden med Mobilt team klarar målsättningen i 
högre grad, totalt sätt klaras målsättningen för hälften av patientera.  

Neuropsykiatrisk utredningsverksamhet  
Division psykiatri har under det gångna året förstärkt de olika utrednings- och behandlingsteam i Skåne 
inom det neuropsykiatriska området. Efterfrågan på denna typ av utredning har varit hög. 
Verksamhetsområdena har team som utreder och behandlar patienter med neuropsykiatrisk problematik. 
I Helsinborg finns ett mobilt utredningsteam i samverkan med ca 8 kommuner i nordvästra Skåne. 

Resurserna för slutenvårdsavgiftning  
Verksamhetsområde Malmö öppnade den 15 mars 2014 en ny avgiftningsavdelning för opiatmissbrukare. 
Avdelningen har hela regionen som upptagningsområde. 

Resurser för ökad brukarmedverkan i verksamheten  
På Divisionsledningsnivå finns två Hälso- och sjukvårdsstrateger vilka i sitt uppdrag ska stimulera och 
utveckla patient- och närståendeinflytandearbetet i division psykiatri. Sedan flera år pågår ett väl 
etablerat arbete för att stärka brukarmedverkan i utveckling och styrning av vården. Detta inkluderar 
bland annat ett nära samarbete med patient- och närståendeföreningar samt NSPH Skåne vid Divisionens 
inflytanderåd. Personer med erfarenhet av psykisk ohälsa anlitas för att utbilda medarbetarna, medverka 
på och planera inspirationsdagar samt föreläser på förfrågan. Denna egenupplevda erfarenhet ses som ett 
värdefullt bidrag i vårt utvecklingsarbete. 

Som exempel på nya former för patient- och närståendemedverkan, har representanter från 
inflytanderådet deltagit vid rekrytering av verksamhetschef till vuxenpsykiatrin i Lund. Varje 
verksamhetsområde har en inflytandesamordnare som samordnar det lokala inflytandearbetet. Detta 
arbete sker tillsammans med ledning, patienter, närstående samt föreningar. Målet är att utifrån en 
gemensamt framtagen handlingsplan, verka för att öka patienters- och närståendes möjligheter till 
medverkan och utveckling av vården. 

Cancersjukvård  

Inriktningen för den skånska cancersjukvården är att minska insjuknande och förlänga överlevnaden, med 
god livskvalitet, genom prevention, god tillgänglighet och ett förbättrat utnyttjande av hela regionens 
kompetens och resurser. Utvecklingen av cancersjukvården i Region Skåne ska följa de nationella mål som 
anges i ”En nationell cancerstrategi för framtiden”. Nationella och regionala vårdprogram ska följas. 
Under året har en regional cancerplan, ”Delar i en Helhet”, tagits fram av Regionalt cancercentrum syd 
(RCC Syd) i samverkan med Region Skåne såväl som övriga region/landsting i södra sjukvårdsregionen. 
Den regionala cancerplanen, som ska genomföras 2015-2018, beskriver centrala utvecklingslinjer och 
prioriterade insatser för en jämlik cancervård med ökad överlevnad. Under året har planering pågått och 
flertalet aktiviteter påbörjats i enlighet med planen.  Flera av dessa stämmer även väl med en nationell 
satsning på kortare väntetider i cancervården, som planerats under året och ska verkställas med början 
2015. Regionalt, såväl som lokala, strategiska cancerråd har startats för ökad samordning och utveckling. 
Regionala arbetsgrupper har skapats för införande av standardiserade vårdförlopp som är ett led i 
regeringens satsning på kortare väntetider i cancervården.  

För att kunna utvärdera och följa upp kvalitet och resultat för cancerpatienter är kvalitetsregister en viktig 
källa. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska registreras i kvalitetsregistret senast fyra månader 
efter diagnos. Problem med täckningsgraden kvarstår såtillvida att inrapporteringen är fördröjd och det 
finns variation mellan verksamheter. Detta innebär att valid resultatuppföljning inom flera 
cancerdiagnoser inte är möjlig kontinuerligt eller utan fördröjning. För fortsatt utveckling och uppföljning 
måste en jämn och hög kvalitet i kvalitetsregisterhantering, inkluderat inmatning utan fördröjning, 
prioriteras och säkerställas i verksamheten. 
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Täckningsgraden i kvalitetsregister i Region Skåne 2013 samt perioden Okt 2013-Sep2014. 
 
 
 
 
 
 
 

De övergripande målen visar väntetider för personer med misstänkt cancer till besked om diagnos eller 
start av behandling (se redovisning nedan per cancerform). Senaste utvärderingen som inkluderar 12 
månader (sep 13-aug14) visar att målen inte nås för Region Skåne med undantag för målet för 
bröstcancer som nås vid ett sjukhus. Det finns variation, i vissa fall mycket stor, avseende måluppfyllelse 
mellan olika sjukhus.  Under året har flera initiativ tagits för förbättring och arbetet behöver fortsätta 
2015. För att bättre kunna utvärdera cancervården behöver relevanta utfallsmått, som beskriver resultat 
för patienten, utvecklas. Inom ramen för den nationella cancersatsningen pågår ett arbete kring nationell 
nivåstrukturering.  Första området som är utrett är omhändertagande av peniscancer. Skånes 
Universitetssjukhus har med anledning av hög kvalitet i sin vård blivit ett av två nationella centra för 
behandling av peniscancer, det andra är Örebro. 

Tjock- och ändtarmscancer  
Måttet på väntetid till behandling vid tjock- och ändtarmscancer illustrerar tiden från diagnos till 
behandlingsstart. Målet är att det ska vara högst 42 dagar för minst 80 procent av patienterna. Målet nås 
inte och det finns stora variationer i gapet till måluppfyllelse. Begränsad tillgång till vissa undersökningar 
har påverkat utredningstiderna negativt. Utvecklingsarbete pågår. I den nationella jämförelsen som 
baseras på flera mått från kvalitetsregister ligger Centralsjukhuset i Kristianstad i topp i landet. 

 
Figur 22. Tiden från diagnos (PAD eller makroskopisk) till behandlingsstart (operation, strålning eller kemoterapi) ska vara högst 
42 dagar för 80 procent av patienterna. Helsingborg har 81%, SUS 41% och Ystad 71% täckningsgrad i kvalitetsregistret och når 
därmed inte kraven på 90%. 

Tidig upptäckt av tarmcancer är väsentligt. Genom att upptäcka förstadier kan sjukdomsutvecklandet 
förhindras eller fördröjas. Region Skåne deltar för närvarande i en stor nationell vetenskaplig studie som 
ska visa vilken screeningmetod som bäst förebygger och tidigt hittar tarmcancer. 

Lungcancer  
Utredningstiden för lungcancer följs genom ett mått på tid från remissankomst på lungklinik till 
behandlingsbeslut. Målet är 28 dagar för minst 70 procent av patienterna. Region Skåne har de senaste 
åren inte nått målet. Det finns ganska stor variation mellan olika sjukhus. Ökat antal patienter och 
begränsad tillgång till vissa undersökningar, har påverkat utredningstiderna. Utvecklingsarbete pågår. 

 2013 

Helår 

Totalt % 

Okt 2013-Sept 2014  

Variation mellan sjukhus % 

Lungcancer 78 57 – 100 

Prostatacancer 99 23-98 

Tjock- och ändtarmscancer 98 41-98 

Bröstcancer 92 89-92 
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Figur 19. Utredningstiden från remissankomst till beslut om behandling ska vara högst 28 dagar för minst 70 procent av 
patienterna. SUS har 57% täckningsgrad i kvalitetsregistret och når därmed inte kraven på 90%. 

Bröstcancer  
Handläggningstid vid bröstcancer mäts från misstänkt bröstcancer (via selekterad screening, remiss eller 
direktkontakt) till besked om fortsatt behandling efter operation. Målet är att handläggningstiden ska 
vara mindre än 49 dagar för minst 80 procent av patienterna. Ett sjukhus av tre når målet. 

 
Figur 20. Handläggningstiden från misstänkt bröstcancer till besked om fortsatt behandling efter operation ska vara mindre än 49 
dagar för minst 80 procent för patienterna.  

Prostatacancer  
Väntetid till diagnosbesked för patienter med högrisk prostatacancer följs med ett mått på tid från 
biopsiprovtagning till diagnosbesked. Målet är att det ska vara högst 18 dagar för minst 80 procent av 
patienterna. Målet nås inte och det finns stora variationer i gapet till måluppfyllelse. Arbete pågår för att 
förbättra processerna, inkluderat införande av standardiserade vårdförlopp. Bristen på urologläkare är ett 
problem.  

 
Figur 21. Tiden från biopsitagning till diagnosbesked till patienten med högrisk prostatacancer ska vara högst 18 dagar för minst 
80 procent av patienterna. Ystad har 76% täckningsgrad i kvalitetsregistret och når därmed inte kraven på 90%. 
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Diagnostiskt Centrum för tidig diagnostik  
I syfte att skapa ett bättre och snabbare omhändertagande för personer med oklar misstänkt allvarlig 
sjukdom, eller då primärtumören är okänd, har Diagnostiska Center startat. Diagnostiskt Centrum på 
sjukhuset i Kristianstad är ett unikt pilotprojekt i Sverige för tidig diagnostik som pågår fram till och med 
31 december 2014. Det avsattes 3,7 miljoner kronor för projektet 2014. Diagnostiskt Centrum erbjuder 
utredning med kortast möjliga väntetider efter remiss från primärvården och är till för patienter, 18 år 
eller äldre, från nordöstra Skåne med misstanke om sjukdom men där symptomen inte kan härledas till 
särskilt organ eller kroppsdel.  

Screening 
Täckningsgraden för mammografiundersökningar har de senaste åren ökat successivt men når inte målet 
på 85 procent. Under 2014 har deltagarfrekvensen varit 81,6 procent jämfört med 2013 då deltagandet 
uppgick till 81 procent. Det finns geografiska skillnader som varierar mellan 72,7 procent (Malmö) till 86 
procent (Eslöv).  I dialog och samverkan med leverantören pågår diskussion och utvecklingsaktiviteter i 
syfte att öka täckningsgraden. Deltagandet i hälsoundersökning för tidig upptäckt av livmoderhalscancer 
2014 kan redovisas först våren 2015 pga. förändrade laboratoriemedicinska system och rutiner.   

Äldre  
För att samordna vården bättre kring de mest sjuka äldre med komplexa behov av både vård och omsorg 
har arbetet i Skåne bedrivits i bred samverkan med kommun, primärvård och slutenvården. 

Personer med mandat från respektive huvudman har samverkat gällande mål och aktiviteter genom 
Ledningskraftsteam lokalt i alla Skånes kommuner. Fokusområden har varit God vård i livets slutskede, 
Preventivt arbete, God vård vid demenssjukdom, God läkemedelsbehandling och Sammanhållen vård och 
omsorg.  

Undvikbar slutenvård för äldre  
Det har under året varit fortsatt stort behov av sluten vård för äldre även när det gäller äldre med 
diagnoser där man borde kunna minska sjukhusvård om man får ett optimalt omhändertagande av 
kommun, primärvård och öppen vård. Målsättningen under året har varit att minska undvikbar slutenvård 
för äldre med 10 procent. Någon minskning har inte kunnat påvisas under året jämfört med 2013. 

Återinskrivning inom 30 dagar för äldre  
Det sker fortfarande oplanerade återinläggningar för åldersgruppen i en omfattning som motsvarar cirka 
19 procent av de äldres totala vårdtillfällen och endast en marginell förbättring har uppnåtts jämfört med 
2013 jämfört med målsättningen om en minskning med 10 procent. 
 
Samtidigt har det skett lokala satsningar på att förebygga behov av sluten vård och att tidigare fånga upp 
behoven i den öppna vården och planera insatserna så att behov av den slutna vården minskar. 
Uppföljning efter sjukhusvistelse är ett område där utskrivningsrutinerna kan förbättras och såväl 
uppföljning från sjukhus och primärvården kan utvecklas. De nystartade äldremottagningarna i 
primärvården förväntas kunna ta ett större ansvar för att fånga upp behoven hos de äldre över 75 år.  

Öka andelen utredda av de förväntat demenssjuka 
Det är viktigt att upptäcka och diagnostisera dessa patienter tidigt i sjukdomsförloppet så att adekvata 
vårdinsatser ska kunna sättas in för den enskilde patienten. En stor andel av Skånes vårdcentraler har 
under året registrerat genomförda demensutredningar i Svenska Demensregistret (Svedem) -103 av 150 
enheter. Demensutredningar med registrering i SveDem har ökat men registrering och uppföljningar sker 
inte i önskad omfattning. Av Skånes 9 664 diagnostiserade patienter med demenssjukdom finns endast 2 
475 registrerade. Dessutom utgör dessa drygt 9 600 patienter endast cirka 53 % av de skåningar som 
förväntas lida av medelsvår eller svår demenssjukdom och här har inte skett någon förbättring alls jämfört 
2013 då också 53 % av förväntat antal patienter hade fått demensdiagnos. En viss geografisk skillnad kan 
skönjas, med ett mindre mörkertal i Malmö- och Kristianstadsområdet, sannolikt betingat av 
gemensamma satsningar från primärvården och den specialiserad vården i dessa områden. 
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Figur 23. Antal diagnostiserade patienter med demens i förhållande till förväntat antal patienter inom 
olika åldersgrupper. Avser 2014. Totalt är ca 53% av alla förväntade patienter med demens 
diagnostiserade. 

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, primärvård och sluten vård  
En läkemedelsgenomgång är en metod för analys, uppföljning och omprövning av en individs 
läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgångar genomförs i Skåne i enlighet med Skånemodellen för 
läkemedelsgenomgångar. För 2014 är målet att läkemedelsgenomgångar ska genomföras för 50 procent 
av de multisjuka äldre. Andelen vilka under 2014 har erhållit läkemedelsgenomgångar i slutenvård är 35 
procent (7169 läkemedelsgenomgångar), vilket är lägre än motsvarande månader 2013 (43 procent). 

I primärvården har det under 2014 genomförts 4456 läkemedelgenomgångar, varav 3774 (85 procent) i 
offentlig primärvård. Detta motsvarar uppskattningsvis 18 procent av målpopulationen. I jämförelse med 
2013 har dock antalet genomförda läkemedelsgenomgångar i primärvård ökat.   

 
Figur 24. Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter: ≥ 75 år, ≥ 5 läkemedel, inlagda på 
avdelning enligt Skånemodell 
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Minskningen inom slutenvård kan bero på att det fokuserades stort på läkemedelsgenomgångar under 
2013, då detta var kopplat till målrelaterad ersättning. Ytterligare en förklaring kan vara att vårdpersonal 
som genomför läkemedelsgenomgångarna under 2014 har fått ett bredare arbetsuppdrag jämfört med 
föregående år.  

En bidragande orsak till att uppsatt målnivå inte nås inom primärvård är att det tar tid att införa ett nytt 
arbetssätt när många olika parter är involverade.  En annan bidragande orsak är att genomförda 
genomgångar inte alltid registreras med KVÅ-kod, vilken används vid uttag av data. I syfte att öka antalet 
läkemedelsgenomgångar som genomförs i primärvård kommer tillämpningsanvisningar att tas fram.     

Potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre (>75 år)  
Övergripande mål för år 2014 är att behandlingstrycket med olämpliga läkemedel till äldre inte får vara 
högre än 30 000 DDD (dagliga definierade dygnsdoser) per 1000 invånare som är 75 år eller äldre. 

Socialstyrelsen har definierat ett antal läkemedelssubstanser som potentiellt kan vara olämpliga 
läkemedel för äldre. Dessa läkemedel utgörs av långverkande bensodiazepiner, läkemedel med 
betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin (Propavan) då preparaten ger stor risk för 
biverkningar hos personer 75 år och äldre. Dessa preparat bör endast användas om det finns välgrundad 
och aktuell indikation och där den förväntade nyttan har bedömts stå i rimlig proportion till riskerna. 
Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta intervall. 

Under 2014 minskade användningen av potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre i Skåne med 14 procent 
och resultatet för året uppfyller målet. Sett över längre tid och jämfört med genomsnittssiffror för hela 
landet uppvisar Region Skåne en mer uttalad minskning, se diagram nedan. 

 
Figur 25. Volym olämpliga läkemedel till äldre (som DDD per 1000 inv 75 år eller äldre) 

Bakgrunden till den skånska nergången kan vara det långsiktigt genomförda strukturerade arbetet för att 
minska förskrivningen av potentiellt olämpliga läkemedel till äldre. Årligen tas en Skånelista innehållande 
specifika rekommendationer för äldre fram. Utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt om läkemedel 
och äldre generellt till samtliga enheter samt riktat till enheter med hög förskrivning. En e-learning 
utbildning finns tillgänglig riktad till sjuksköterskor, såväl i landsting som i kommun. Att 
läkemedelsgenomgångar genomförs bidrar även till en minskning av förskrivningen av potentiellt 
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olämpliga läkemedel till äldre. Behandlingstrycket med potentiellt olämpliga läkemedel per 1000 listade 
äldre är en kvalitetsindikator som regelbundet följs upp för de skånska vårdcentralerna. Vid 
halvårsuppföljningen under 2014 klarade 34 procent av vårdcentralerna den definierade gränsen. På 
helårsdata för 2014 har andelen vårdcentraler som uppfyller målet ökat till 68 procent.  

Palliativ vård och ASiH 
Alla patienter i livets slutskede ska erhålla en palliativ vård av hög kvalitet oberoende av var patienten 
vårdas. Specialiserad palliativ vård och ASiH ska erbjudas alla invånare/patienter i Skåne på jämlika villkor 
och med prioritering utifrån medicinska behov. Vårdformen ASiH ska, förutom för specialiserad palliativ 
vård, ha kompetens att utföra punktinsatser av såväl kurativ som palliativ karaktär samt konsultativa 
bedömningar av patienter inom andra vårdformer än ASiH.  

Registrering i Svenska palliativregistret  
Kvaliteten i den palliativa vården mäts via Svenska Palliativregistret. En hög täckningsgrad i registret är en 
förutsättning för att resultaten i registret kan anses trovärdiga. Täckningsgraden avseende registrering i 
Svenska Palliativregistret har ökat över tid och når för Region Skånes verksamheter upp till 75 procent 
totalt. Samtliga sjukhus utom SUS når målnivån på 70 procent men även här ses en tydlig förbättring 
jämfört med 2013.  

 
Figur 26. Täckningsgrad Svenska palliativregistret 2014 

Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel  
Förekomst av ångest ökar i takt med att grundsjukdomen fortskrider. Därför är det viktigt att det finns 
vidbehovsordinationer av ångestdämpande läkemedel. Målsättningen är att andelen patienter som under 
sista veckan av livet erhåller vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel ska öka jämfört med 
2013.Andelen patienter som under sista veckan av livet erhåller vidbehovsordination av ångestdämpande 
läkemedel uppgår på skånenivå till 85 procent, en procentenhet bättre än 2013 och målet på 80 procent 
uppnås. ASIH når nästan upp till 100 procent medan några sjukhus inte når målet. 
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Figur 27. Andel patienter som under sista veckan av livet erhållit vidbehovsordination av ångestdämpande 
läkemedel 
 

Smärtskattning sista veckan i livet  
Att upptäcka och behandla smärta hos personer i livets slutskede samt utvärdera effekten av given 
smärtlindring är viktiga delar av den palliativa vården. Målsättningen är att andelen patienter som under 
sista veckan av sitt liv genomgått smärtskattning ska öka jämfört 2013. Andelen patienter som under sista 
veckan av livet genomgått smärtskattning som dokumenterats i kvalitetsregistret har ökat successivt från 
ca 23 procent under 2013 till 33 procent 2014. Endast ASiH når Region Skånes mål på 60 procent. 

 
Figur 28. Andel patienter som under sista veckan av livet genomgått smärtskattning 2014 
 

Brytpunktsamtal  
När sjukdomen eller åldrandet har gått så långt att det inte längre är meningsfullt, är skadligt eller orsakar 
ökat lidande att behandla den underliggande orsaken ska detta kommuniceras med såväl patient, 
närstående som personal runt patienten. Med brytpunktsamtal menas samtal mellan ansvarig läkare och 
patient/anhöriga om det medicinska beslutet att övergå till palliativ vård.  Målsättningen är att Andelen 

patienter som deltagit i ett så kallat brytpunktssamtal ska öka jämfört med 2013. Andelen patienter som 
deltagit i brytpunktsamtal är för 2014 53 procent, en ökning med tre procentenheter jämfört med 2013. 
Endast ASiH uppnår Region Skånes mål på 60 procent. 
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Figur 29. Andel patienter som deltagit i brytpunktssamtal 2014 

Munhälsobedömning  
Patienter i livets slutskede har hög risk att få problem med sin munhälsa och detta kan leda till olika 
symtom som till exempel förändrad smakupplevelse, smärta eller svårigheter att tala och svälja. Det är 
därför viktigt att vårdpersonalen regelbundet inspekterar munstatus för att tidigt kunna upptäcka 
problem och åtgärda/behandla dessa. Andelen patienter som erhållit munhälsobedömning i livets 
slutskede och som dokumenterats i kvalitetsregistret, uppgår till 64 procent totalt, vilket är på samma 
nivå som 2013. Målet på 60 procent uppnås därmed på skånenivå, men flera sjukhus når ej målet. 

 
Figur 30. Andel patienter som erhållit munhälsobedömning i livets slutskede 2014  

Centrum för FoUU inom palliativ vård  
Palliativt utvecklingscentrum har under 2014 befäst och utvecklat sin verksamhet. Under året har en 
professor i palliativ omvårdnad anställts. En kommunikatör har också anställts med ansvar för bland annat 
utvecklingen av den nya web-sidan för centrumet och ett nyhetsbrev. Ett projektanslag har beviljats från 
familjen Kamprads stiftelse vilket möjliggjort fortsatt utveckling av bland annat kurser i samtal för läkare.  
Anslag har också beviljats för deltagande i samarbetsprojekt inom Lunds universitet, Linnéuniversitetet, 
Karolinska Institutet, Umeå universitet samt internationellt för bland annat följande projekt: 

 Kunskapsbaserad palliativ vård i kommunala boenden 

 Existentiell ensamhet 
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 Patienters upplevelser av vården vid cancersjukdom 

 Studier av förändring av vårdorganisation med utökad ASIH i Skåne 

 Svenska palliativregistret 

 Palliativ vård ur ett folkhälsoperspektiv (”DöBra”). 

Ett flertal kurser för vårdpersonal, inklusive läkare, inom specialiserad och allmän palliativ vård har 
genomförts, exempelvis rörande barn, svåra samtal, olika diagnoser, introduktion till palliativ vård och 
etik samt en kurs i pedagogik för undervisning i palliativ vård. Föreläsningar om palliativ vård har hållits 
inom sjusköterskeutbildningen i Lund samt externt i olika sammanhang.  En internationell konferens på 
temat ”Best Care of the Dying Person” samt en workshop med inbjudna nationella och internationella 
föreläsare om palliativ konsultverksamhet och palliativ vård på sjukhus arrangerades i december 2014. 

Avancerad sjukvård i hemmet ska öka  
Antalet unika patienter inom ASiH har ökat med 11 procent. Fler ASiH besök har gjorts till barn. Alla 
enheter i Skåne har under året anslutit barn- och ungdomar och antalet har ökat med 16 procent. Under 
2014 gjordes 1 040 besök till barn i ASiH vilket var 66 procent fler än under föregående år.  Nära 
samarbete och tydlig vårdprocess har utvecklats tillsammans med barnklinikerna.  

Sett i ett kommunperspektiv finns dock mycket mer att göra för att få en mera jämlik vård i Skåne då de 
etablerade distrikten i nordöstra- och nordvästra Skåne dominerar. 

Samverkan övrig vård  
Utvecklingen kring uppdraget konsult, råd och stöd har under året intensifierats och konsultfunktioner är 
implementerade på samtliga sjukhus i Skåne sedan den 1 september. Arbete pågår fortlöpande med att 
framarbeta en konsultativ funktion anpassad till lokala förutsättningar. Utgångspunkten har varit att 
utveckla en gemensam målbild för vilka patienter som ska prioriteras för specialiserad palliativ vård och 
vilka avancerade åtgärder som med medicinsk säkerhet kan utföras i hemmet.  

Utbildningsinsatser till kommun, verksamhetsområden och hälsoval har varit inriktade på kompetens 
kring palliativ vård. Önskemål om utbildningsinsatser har ökat generellt i Skåne.  

ASIH Malmö har kontinuerlig samverkan med ÄMMA- Malmö. ASIH Ystad har ingått i Sjöboprojektet där 
slutrapport har färdigställts. ASIH Ängelholm samverkar med Hälsostadens mobila team med mål att 
identifiera gemensamma patientgrupper. ASIH nordost har sedan lång tid ett väletablerat samarbete med 
vårdaktörerna i området. Möjlighet till telefonkonsultation är införd till alla sjukhus i Skåne. 

Behov av utveckling kring hur konsultfunktionens alla delar (telefon-, remiss-/ korridors-konsultationer, 
utbildningsinsatser) ska kunna fångas i utdata har identifierats. 

Akutsjukvård  
Antalet akutsökande patienter ökar och många patienter söker på fel vårdnivå. För att öka tydligheten för 
patienterna och förutsättningar för vård på rätt vårdnivå har bland annat följande förändringar 
genomförts under 2014:  

 Primärvårdens kvälls-och helgmottagning i Malmö flyttade i maj in i samma hus som 
akutmottagningen på SUS Malmö. Verksamheten inkluderar allmänläkare och fysioterapeut. 
Gemensamt triage tillsammans med akutmottagningen har påbörjats.  

 Vårdcentralen Getingen startade i maj på sjukhusområdet i Lund och kvälls- och 
helgmottagningen i Lund flyttade dit. Intensifierat samarbete med såväl vuxen- som 
barnakutmottagningar startades och pågår. 

 I april öppnade primärvården, både offentliga och privata aktörer, tillsammans med division 
Specialiserad närsjukvård i Helsingborgsområdet en gemensam kvälls- och helgmottagning – Nya 
Jouren. 
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Vistelsetid på akutmottagning  
Målet är att totala vistelsetiden på akuten för 80 procent av patienterna ska understiga 4 timmar. Totala 
vistelsetiden omfattar tiden från ankomst till akutmottagningen till att patienten antingen är 
färdigbehandlad och går hem eller till att patienten skickas vidare till vårdavdelning. Målet nås inte för 
2014 dock ses en uppåtgående trend under årets åtta första månader (se figur nedan).  Därefter noteras 
tyvärr en försämring. Bidragande orsaker är fortsatt hög tillströmning av patienter, framförallt under 
sommarmånaderna, samt vårdplatsbrist som leder till att patienterna måste färdigbehandlas på 
akutmottagningen. Brist på kompetens bidrar också till långa vistelsetider.  

För att förbättra genomströmningen på akutmottagningarna har flera åtgärder vidtagits. Samverkan 
mellan primärvård och specialiserad vård (se ovan) innebär att patienter med enklare tillstånd 
omhändertas inom primärvården. Mobila akutteam (till exempel ÄMMA på SUS), för uppsökande vård 
framför allt hos äldre, kan i vissa fall också undanröja behovet av akutmottagningens resurser.  

 
Figur 31. Vistelsetid akutmottagning, minst 80 procent inom 4 timmar 2011-2014, Region Skåne 
 

Intensivvård  
Överflyttning av intensivvårdspatienter mellan olika intensivvårdsavdelningar kan innebära medicinsk risk. 
Målsättningen är att överflyttningar på grund av resursbrist ska minska 2014 jämfört med 2013. Enligt 
Svenska intensivvårdsregistret överflyttades 86 patienter under 2014 jämfört med 104 under 2013, 
således en minskning med 17 procent. Störst var minskningen för intensivvårdsavdelningen på 
Helsingborgs lasarett. 

Samverkan somatiska och psykiatriska akutmottagningar ska stärkas 
Det pågår två projekt inom Skånevård Sund mellan den somatiska och psykiatriska akutsjukvården. Ett 
gott samarbete finns mellan akutsjukhusets Barnklinik och BUP Helsingborg/Ängelholm. Chefsmöten 
mellan de två klinikerna sker regelbundet varje år. 

Barn och unga vuxnas hälsa  
Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag ska alla verksamheter i Region Skåne arbeta i enlighet med 
FNs barnkonvention. Region Skånes handlingsprogram för Barn som far illa har reviderats under år 2014 
och ett nytt regionalt handlingsprogram för Barn som anhöriga har tagits fram i syfte att stärka 
barnperspektivet inom hälso- och sjukvården. Ett flertal satsningar inom barn och unga, exempelvis 
utökat uppdrag avseende dyslexi och utökat uppdrag till ungdomsmottagningarna är satsningar som 
bidrar till tidig upptäckt och tidiga insatser.  
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Barnfetma  
Övervikt och fetma är ett växande problem bland barn och ungdom. Vid senaste Folkhälsoenkäten var 
drygt 20 procent av alla pojkar och 15 procent av alla flickor i årskurs 6 överviktiga eller feta och vid 4 års 
ålder var motsvarande siffror 13 procent för flickor respektive 10 procent för pojkar. 
Under 2014 avsatte Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 mkr till tre regionala projekt för att förebygga och 
behandla övervikt och fetma hos barn och ungdom. Projekten fokuserar bland annat på att öka 
samverkan mellan skolhälsovård, barnhälsovård, primärvård, barnkliniker och tandvård. Ett av projekten 
utvärderar även användning av tele- och IT-stöd. 

Ungdomsmottagningar  
Den geografiska täckningen av ungdomsmottagningar skall förbättras i områden som inte har 
ungdomsmottagningar. Under året har det särskilt satsats på att öka täckningsgraden på 10 orter i Skåne 
där det saknas ungdomsmottagning. På dessa 10 orter har man lyckats öka täckningsgraden med 7 
procent, bland annat genom den mobila ungdomsmottagningen. Den mobila ungdomsmottagingen 
invigdes under hösten 2014 och har varit stationerad i Sjöbo, Skurup och Svedala.  Alla 
ungdomsmottagningar har idag kvällsöppet minst en kväll i veckan. Antalet besök för 
ungdomsmottagningarna i Skåne uppgår till ca 77 000 besök vilket är ca 1 300 besök fler än föregående 
år. Utökningen av mobila verksamheten utgör ca 1 000 av denna ökning. 

Vårdkonsumtion  
Vårdkonsumtion är den vård skåningarna konsumerar hos offentliga och privat vårdgivare samt som 
finansieras av Region Skåne. Konsumtionen förändras relativt långsamt över tiden. 

Totalt gjorde skåningarna 9 miljoner sjukvårdsbesök, och 187 000 sjukhusvårdtillfälle under 2014. All 
vårdkonsumtion (slutenvård, läkarbesök, övriga besök, privat och off. vård) har totalt ökat med 3,7 
procent jämfört med 2013. Detta kan jämföras med befolkningsökningen som var 1,2 procent samma 
period i Skåne. Besök hos övriga vårdgivare ökar mest, emedan antalet läkarbesök ökar marginellt, vilket 
tydligt visar att en ökande mängd vård görs av andra yrkeskategorier än läkare. Vidare ökar primärvården 
med +5,8 procent och somatiken minskar med -0,6 procent: Inom somatik är det framförallt slutenvården 
som minskar. 

Den privata Primärvården ökar på bekostnad av den offentliga. Andelen besök hos privat primärvården 
utgör idag 46 procent av den totala primärvården, vilket är en ökning från förra året. Inom primärvård 
ökade läkarbesöken med +2,2 procent jmf med 2013, och besök hos övriga vårdgivare ökade med +7,6 
procent. Totalt gjordes nästan 5,7 miljoner besök hos primärvården år 2014. Psykiatrin ökade med totalt 
+4,1 procent, där övriga vårdgivare står för den största ökningen. Den privata andelen inom psykiatri 
utgör ca 20 procent, ungefär samma som 2013. Antalet besök i andra landsting är ca 110 000 besök år 
2014 vilket är +6,9 procent mer än 2013. 

Vårdkonsumtion per vårdform 
Ackumulerad procentuell utveckling jan-dec 2005-2014  
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Vårdkonsumtion per vårdområde 
Ackumulerad procentuell utveckling jan-dec 2005-2014  

 

Slutenvården har för 2014 en minskning på -2,5 procent, och öppenvård en ökning på +3,8 procent. Detta 
innebär att ett slutenvårdstillfälle ofta ersätts med flera öppenvårdsbesök, vilket är positivt för både 
patienten och ekonomin. 

 

Konsumtionen av slutenvård skiljer sig mellan kommunerna i regionen. Simrishamn, Tomelilla och Östra 
Göinge ligger högst vad avser antal vårdtillfälle per 1000 invånare, medan Lund, Kävlinge och Staffanstorp 
ligger lägst, se nedan diagram. Detta kan till en del förklaras av olika medelålder i kommunerna, men även 
tillgänglighet, efterfrågan och tradition spelar roll. För öppenvården finns liknande mönster, men 
skillnaden är inte lika stor mellan kommunerna. 
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Inom alla typer av vårdkontakter, vårdområde och vårdgivare är kvinnor den största gruppen. Störst andel 
kvinnor finns vid privat primärvård med 62 procent kvinnor. Lägst andel kvinnor finns inom offentlig 
psykiatri med 49 procent. 

Vårdkontakter för egen regi resp privat  2014 

 

Av Skåningarnas vårdkonsumtion stod privata vårdgivare för 36 procent av den totala konsumtionen. 
Andelen privat primärvård har stadigt ökat sedan införandet av hälsovalet och för perioden januari–
december 2014 är det 46 procent, se diagram. 

Vårdproduktionsöversikt - ett samlat totalperspektiv 
Nedanstående tabell visar antalet unika PASIS- och PRIVA-registrerade patienter med Skåne-hemvist i 
såväl egen som annan regi. Redovisningen är uppdelad på öppenvård och slutenvård samt totalt per 
traditionellt verksamhetsområde i en årsjämförelse. 

  

Det totala antalet patienter har varit oförändrat inom somatisk vård men större inom övriga 
verksamhetsområden jämfört med 2013. När det gäller förhållandet mellan sluten och öppen vård har 
antalet slutenvårdspatienter minskat medan antalet öppenvårdspatienterna har ökat. 

Befolkningsökningen har varit 1,2% men i högre åldersgrupper, som andelsmässigt konsumerar mer vård, 
har ökningen varit större. 

 

Totalt sett har antalet slutenvårdstillfällen minskat medan antalet vårddagar inte minskat lika mycket. 
Inom palliativ slutenvård i hemmet eller på sjukhus har antalet vårdtillfällen ökat och i än högre grad 
antalet vårddagar. Utvecklingen har inneburit fler vårddagar per vårdtillfälle, särskilt inom palliativ vård. 

Inom öppenvård har utvecklingen totalt sett inneburit en förskjutning från läkarbesök till besök hos övriga 
yrkeskategorier. Antalet läkarbesök har totalt sett varit oförändrat med en blygsam ökning på 0,4% 

Tabell 2

Besök per verksamhetsområde

Unika 

patienter 

ÖV 13

Unika 

patienter 

ÖV 14 Diff ÖV

Unika 

patienter 

SV 13

Unika 

patienter 

SV 14 Diff SV

Unika 

patienter 

TOT 13

Unika 

patienter 

TOT 14 Diff TOT

Somatisk vård 638 568 639 182 0,10% 113 674 111 426 -1,98% 649 035 648 896 -0,02%

Psykiatrisk vård 62 389 63 191 1,29% 6 142 6 025 -1,90% 63 156 63 902 1,18%

Primärvård 972 464 1 012 962 4,16% 972 464 1 012 962 4,16%

Habilitering 17 259 18 076 4,73% 17 259 18 076 4,73%

Åldersgrupp 2013-12-31 2014-12-31 Förändring

00-19 290 178 293 914 1,3%

20-44 426 126 430 730 1,1%

45-69 390 402 391 237 0,2%

70- 167 363 173 027 3,4%

Totalt 1 274 069 1 288 908 1,2%
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medan däremot övriga besök ökat sin vårdvolym med totalt 5,7% . Primärvård med sin stora vårdandel 
står för det mesta av denna ökning men även psykiatrisk vård bidrar.  

Slutenvårdsutfall  
Nedanstående tabeller visar utfall för all PASIS-registrerad slutenvård avseende skåningar (ej såld vård) i 
såväl egen som annan regi. Palliativ vård har brutits ut från somatisk vård (specialiserad sjukhusvård) och 
särredovisats med underdelning på avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ sjukhusvård. 

 

Helhet 
Slutenvårdproduktion inom somatisk vård har minskat med knappt 3% och inom psykiatrisk vård med 
knappt 2% när det gäller antalet vårdtillfällen. Antalet vårddagar förändras annorlunda med 1 % 
minskning inom somatisk vård och 1% ökning inom psykiatrisk vård. Det innebär fler vårddagar per 
vårdtillfälle. 

Antalet vårdtillfällen inom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) har ökat med 5,5% och vårddagsantalet 
med 12,4%. Inom palliativ sjukhusvård har antalet vårdtillfällen ökat med 5,3% och vårddagsantalet med 
10%. Också inom dessa två områden har utvecklingen gått mot fler vårddagar per vårdtillfälle. 

Somatisk vård 
Egen regi - Olika typer av satsningar och åtgärder har under de senaste åren vidtagits för att stimulera 
vårdproducenter i egen regi att inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag förändra vården mot effektivare 
vårdformer. HSN’s inriktning i det generella uppdraget har tydliggjorts inom ramen för 
förvaltningsuppdraget. Bland annat är sedan 2013 förvaltningarnas regionbidrag i högre grad 
anslagsfinansierat och inte längre direkt volymbaserat i syfte att styra mot effektiv vård utan för stort 
fokus på ersättningsgenererande vårdinsatser.  

När det gäller produktionsutfall i egen regi har det under 2013 och 2014 funnits en tydlig trend mot färre 
och tyngre vårdtillfällen i somatisk slutenvård.  

Satsningar på utökad verksamhet inom palliativ vård och ASIH har inneburit ökad produktion vilket 
påverkar förvaltningarnas förutsättningar att förändra patientflödet.  

Vårdtillfällen År 2013 År 2014 Vårdtillfällen diff Vårdtillf diff 14-12

Somatisk vård, egen regi (Drg) 168 127 163 213 -2,9% -5,2%

Somatisk vård, annan regi 2 567 2 302 -10,3% 2,4%

ASiH, egen regi 1 559 1 644 5,5% -3,4%

Palliativ sjukhusvård, egen regi 1 425 1 500 5,3% 8,9%

Psykiatrisk vård 10 598 10 422 -1,7% 1,2%

TOTALT 184 276 179 081 -2,8% -4,6%

Vårddagar År 2013 År 2014 Vårddagar diff Vårddgr diff 14-12

Somatisk vård, egen regi (Drg) 766 452 758 641 -1,0% -4,3%

Somatisk vård, annan regi 14 270 12 439 -12,8% -3,6%

ASiH, egen regi 83 748 94 134 12,4% 36,9%

Palliativ sjukhusvård, egen regi 20 246 22 271 10,0% 17,9%

Psykiatrisk vård 168 251 169 875 1,0% -0,5%

TOTALT 1 052 967 1 057 360 0,4% -0,6%

Vårdandel Vårdtillfällen 2013 Vårddagar 2013 Vårdtillfällen 2014 Vårddagar 2014

Somatisk vård, egen regi (Drg) 91,2% 73,1% 91,1% 71,7%

Somatisk vård, annan regi 1,5% 1,4% 1,3% 1,2%

ASiH, egen regi 0,8% 7,5% 0,9% 8,9%

Palliativ sjukhusvård, egen regi 0,7% 1,9% 0,8% 2,1%

Psykiatrisk vård 5,8% 16,1% 5,8% 16,1%
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Annan regi - Minskningen av slutenvård beror i huvudsak på att produktion, baserad på vårdavtal 
avseende reumatologisk vård, har minskat kraftigt. Vårdgarantiavtalens produktion har ökat. 

Antalet vårdtillfällen vid sjukhuset i Simrishamn är i stort sett oförändrat och antalet vårdagar har ökat.  

 

Psykiatrisk vård 
Egen regi - Inom psykiatrin har det under senare år skett en övergång från slutna till öppnare vårdformer. 
Liksom inom den somatiska vården resulterar det i högre genomsnittlig vårdtid och ökad vårdtyngd för de 
patienter som finns kvar inom den slutna vården.  

Öppenvårdsutfall  
Nedanstående tabeller visar utfall för alla PASIS- och PRIVA-registrerade besök gjorda av skåningar inom 
öppenvård (ej såld vård) i såväl egen som annan regi.  

Den traditionella indelningen i verksamhetsområden (tabell 1 och 2) har underdelats på 
anslutningsformer (tabell 3), som administreras enligt olika förutsättningar och regelverk när det gäller 
ersättning, planering och uppföljning. 

 

Nedanstående tabell visar hur antalet besök per tusen invånare (31 dec resp år) förändrats mellan 2014 
och 2013 samt mellan 2014 och 2012. 

 

Besök inom traditionella verksamhetsområden kan ses per anslutningsform i nedanstående tabell. 

 

Utfall 2013 Utfall 2014 Förändring %

Antal vårdtillfällen 3 158 3 076 -82 -2,6%

Antal vårddygn 15 121 13 597 -1 524 -10,1%

Tabell 1

Besök per verksamhetsområde

Läk bes 

2013

Läk bes 

2014

Övr bes 

2013

Övr bes 

2014

Andel läk 

bes 2014

Andel övr 

bes 2014

Läk bes 

diff

Övr bes 

diff

Läk bes 

diff 14-12

Övr bes 

diff 14-12

Somatisk vård 1 669 313 1 646 297 873 755 872 108 45,6% 16,3% -1,4% -0,2% -2,2% 0,8%

Psykiatrisk vård 158 078 159 225 517 103 543 268 4,4% 10,1% 0,7% 5,1% 0,0% 1,4%

Primärvård 1 764 979 1 802 046 3 536 989 3 799 769 49,9% 70,8% 2,1% 7,4% 0,7% 10,9%

Habilitering 3 315 3 697 146 565 148 500 0,1% 2,8% 11,5% 1,3% 3,7% 8,6%

TOTALT 3 595 685 3 611 265 5 074 412 5 363 645 100,0% 100,0% 0,4% 5,7% -0,7% 8,0%

Tabell 2

Besök per verksamhetsområde

Läk bes/ 

1000 inv 13

Läk bes/ 

1000 inv 14

Övr bes/ 

1000 inv 13

Övr bes/ 

1000 inv 14

Läk bes 

diff

Övr bes 

diff

Läk bes 

diff 14-12

Övr bes 

diff 14-12

Somatisk vård 1 310 1 277 686 677 -2,5% -1,3% -4,1% -1,2%

Psykiatrisk vård 124 124 406 421 -0,4% 3,9% -2,0% -0,6%

Primärvård 1 385 1 398 2 776 2 948 0,9% 6,2% -1,3% 8,7%

Habilitering 3 3 115 115 10,2% 0,2% 1,6% 6,4%

TOTALT 2 822 2 802 3 983 4 161 -0,7% 4,5% -2,6% 5,9%

Tabell 3

Besök per anslutningsform

Läk bes 

2013

Läk bes 

2014

Övr bes 

2013

Övr bes 

2014

Andel läk 

bes 2014

Andel övr 

bes 2014

Läk bes 

diff

Övr bes 

diff

Läk bes 

diff 14-12

Övr bes 

diff 14-12

Som vård, egen regi (Drg) 1 196 042 1 096 350 780 883 700 876 30,4% 13,1% -8,3% -10,2% -9,3% -10,2%

Som vård, annan regi enligt lag 277 675 244 796 43 32 6,8% 0,0% -11,8% -25,6% -14,4% -59,5%

Som vård, annan regi LOU 165 453 158 551 49 998 50 588 4,4% 0,9% -4,2% 1,2% -2,7% 9,6%

Som vård, egen/annan regi VV Gråstarr 30 143 27 663 3 682 4 268 0,8% 0,1% -8,2% 15,9% 14,5% 22,6%

Som vård, egen/annan regi VV Hudsjukvård 55 156 33 979 1,5% 0,6%

Som vård, egen/annan regi VV Ögonsjukvård 63 781 39 219 1,8% 0,7%

Som vård, annan regi VV ÖNH 39 149 43 146 0,8% 10,2% 22,3%

Psyk vård, egen regi 98 258 96 688 429 763 376 762 2,7% 7,0% -1,6% -12,3% 1,0% -15,2%

Psyk vård, enligt lag 26 228 26 861 137 0,7% 2,4% -100,0% -11,0%

Psyk vård, annan regi LOU 33 592 31 006 87 203 73 474 0,9% 1,4% -7,7% -15,7% -6,9% -19,2%

Psyk vård, egen/annan regi VV LARO 4670 93 032 0,1% 1,7%

Psyk vård, annan regi familjeläkare -100,0%

Primärvård, egen regi (anslag) 7 441 6 952 98 520 97 137 0,2% 1,8% -6,6% -1,4% -5,4% -7,2%

Primärvård, egen/annan regi HV VC/BHV 1 618 133 1 660 773 2 535 927 2 733 891 46,0% 51,0% 2,6% 7,8% 2,3% 13,2%

Primärvård, egen/annan regi HV MHV 11 405 11 911 293 846 312 621 0,3% 5,8% 4,4% 6,4% 21,3% 10,7%

Primärvård, egen/annan regi Reh PT 329 703 103 731 149 271 0,0% 2,8% 113,7% 43,9% 104,4% 89,9%

Primärvård, egen/annan regi Reh MMS 3 427 4 230 30 001 33 374 0,1% 0,6% 23,4% 11,2% -9,3% 34,3%

Primärvård, annan regi familjeläkare 5 665 7 744 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

Primärvård, annan regi enligt lag 103 869 102 608 455 400 469 516 2,8% 8,8% -1,2% 3,1% -9,5% 1,7%

Primärvård, annan regi LOU 14 710 14 869 11 820 3 959 0,4% 0,1% 1,1% -66,5% -3,7% -89,0%

Habilitering, egen regi 3 315 3 697 146 565 148 500 0,1% 2,8% 11,5% 1,3% 3,7% 8,6%

TOTALT 3 595 685 3 611 265 5 074 412 5 363 645 100,0% 100,0% 0,4% 5,7% -0,7% 8,0%
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Helhet 
Antalet läkarbesök inom somatisk vård har minskat något men ökat något inom psykiatrisk vård och 
primärvård. Barnmedicinsk läkarvård inom habiliteringsverksamhet sticker ut med en volymökning på 
11,5 %. 

Antalet övriga besök är oförändrat inom somatisk vård men har ökat betydligt inom psykiatrisk vård 
(5,1%) och primärvård (7,4%). 

Somatisk vård 
Egen regi -Genom att vårdproducenter i egen regi stimulerats att förändra vården mot effektivare 
vårdformer har det inte bara funnits en tydlig trend mot färre och tyngre vårdtillfällen i somatisk 
slutenvård utan också mot färre och tyngre besök inom somatisk öppenvård med en ökad andel 
dagssjukvård. 

Faktorer som påverkar produktionsutfall inom öppenvård är att vårdval sedan april införts för 
ögonsjukvård och hudsjukvård med möjlighet för ackrediterade vårdvalsenheter att etablera sig i såväl 
egen som extern regi.  

Vårdval Gråstarr, Ögonsjukvård och Hudsjukvård - Från och med 1 april har det införts nya vårdval inom 
ögon- respektive hudsjukvård. Vårdval Gråstarr har funnits sedan tidigare.  

Under året har ett antal privata vårdgivare ackrediterat sig inom respektive vårdval. Av tabellen nedan 
framgår det hur många enheter som finns inom respektive vårdval. 

 

För vårdval Grå Starr ligger produktionen långt över budget. Under våren infördes en tilläggsackreditering 
för komplicerade operationer som tidigare enbart gjordes i egen regi. I och med detta ökade det totala 
antalet operationer inom vårdvalet med 5%. Totalt gjordes 17 586 operationer inom vårdvalet varav 771 
st var komplicerade, dock ligger utfallet för vanliga operationer på samma nivå som 2013.  

 

Antal besök inom ögonsjukvården (exkl Grå Starr-enheter) ökar med nästan 3% och det är besök hos 
övriga vårdgivarkategorier som står för den absolut största ökningen.  

Inom hudsjukvården är det totala antalet besök i stort sett oförändrat men det har skett en förskjutning 
från övriga vårdgivarkategorier till läkarbesök efter vårdvalets införande. 

Egen regi 

ackrediterade 

enheter

Annan regi 

ackrediterade 

enheter

Total 

ackrediterade 

enheter

Vårdval Grå Starr 5 13 18

Vårdval Ögon 4 5 9

Vårdval Hud 3 6 9

Antal gråstarr-operationer År 2013 År 2014 Förändring

Vårdval 16 729 17 586 5,10%

Ej vårdval 3 183 2 177 -31,60%

Totalt 19 912 19 763 -0,70%
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Annan regi - Under året har ca 454 000 besök öppenvårdsbesök producerats. Läkarbesöksproduktionen 
har minskat med ca 40 000 besök, eller knappt nio procent. Minskningar sker inom områdena barn- och 
ungdomssjukvård, opererande specialiteter, hudsjukvård, internmedicin, ögonsjukvård och ortopedi.  

I övrigt beror produktionsminskning på tilläggsackreditering avseende hjärtsvikt inom Hälsoval Skåne, 
vilket medfört att internmedicinska avtal inte upphandlas på nytt. Enligt tidigare nämnda beslut har två av 
de internmedicinska avtalen finansierat upphandlingen av PTSD-verksamhet som startar i februari. 

Vidare beror minskning på att avtal upphört inom hudsjukvård, ögonsjukvård samt obstetrik och 
gynekologi på grund av införande av vårdval/tilläggsackreditering. Två avtal inom specialiteterna 
neurologi och reumatologi har upphört. 

 

Psykiatrisk vård 
Egen regi - vårdval LARO (se nedan) utgör en förutsättning som kan komma att påverka produktionen 
inom den öppna psykiatrin i egen regi.  

Antalet ackrediterade enheter inom verksamhet som omfattas av den statliga rehabiliterings-garantin har 
ökat kraftigt. och delvis omformats till att from april innefatta en del ytterligare behandlingsformer under 
benämningen ”Psykoterapi”. Detta bidrar ytterligare till ändrade förutsättningar som kan påverka 
öppenvårdsproduktionen i egen regi på sikt. Totalt sett (inklusive vårdval LARO) har det gjorts nästa 9 900 
fler öppenvårdsbesök 2014 jämfört med 2013 och nästan 2 200 fler unika individer (+ 4,3 %) har fått ta del 
av den öppna psykiatriska vården. 

Vårdval LARO - Från och med 1 april har det införts ett nytt vårdval inom psykiatrisk vård och 
verksamhetsområdet läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO). 

Under året har totalt 15 vårdgivare ackrediterat sig inom vårdvalet, 7 i egen regi och 8 i annan regi. 
Antalet individer i behandling inom vårdvalet LARO har ökat med 24% till ca 1 350 personer. Totalt 
gjordes knappt 98 000 besök på LARO mottagningarna under perioden april till december 2014. 

Annan regi - Under året har ca 131 000 öppenvårdsbesök producerats. Vårdproduktionen har minskat 
jämfört med år 2014. Minskningen beror huvudsakligen på införandet av vårdval LARO och 
införande/omformning av rehabiliteringsvårdval för psykoterapi. I samband med införandet av vårdvalen 
upphörde det upphandlade tilläggsavtalet LARO och de 28 upphandlade psykoterapiavtalen. Dessutom 
beror minskningen på att vårdavtal avseende öppen specialistvård i Lund, vilket innehöll psykiatri, 
upphörde i april. Produktion utförd av vårdgivare som verkar enligt lag (28 stycken) ökar jämfört med år 
2013. Vårdproduktion baserad på de två större vårdavtalen i Lund och Ystad/Simrishamn minskar något 

Läkarbesök Övr besök Totalt

2013 2014 Förändring 2013 2014 Förändring 2013 2014 Förändring

Ögonsjukvård exkl vårdval Grå Starr 152 390 154 499 1,40% 60 837 64 522 6,10% 213 227 219 021 2,72%

Egen regi ej vårdval 93 551 40 648 53 840 18 435 147 391 59 083 -59,9%

LOU, LOL mm 58 839 50 070 6 997 6 868 65 836 56 938 -13,5%

Vårdval Ögonsjukvård, egen regi 0 53 223 0 37 974 0 91 197

Vårdval Ögonsjukvård, privat regi 0 10 558 0 1 245 0 11 803

Hudsjukvård 110 410 116 057 5,10% 68 016 63 632 -6,40% 178 426 179 689 0,71%

Egen regi ej vårdval 69 041 26 757 56 010 18 454 125 051 45 211 -63,8%

LOU, LOL mm 41 369 34 144 12 006 11 199 53 375 45 343 -15,0%

Vårdval Ögonsjukvård, egen regi 0 42 830 0 32 674 0 75 504

Vårdval Ögonsjukvård, privat regi 0 12 326 0 1 305 0 13 631

Utfall 2013 Utfall 2014 Förändring %

Läkarbesök 443 128 403 347 -39 781 -9,0%

Övriga besök 50 041 50 620 579 1,2%

Totalt 493 169 453 967 -39 202 -7,9%
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medan den som baseras på det större vårdavtalet i Helsingborg ökar. Produktion baserad på avtalet inom 
anorexivård är oförändrad. 

 

Primärvård 
Hälsoval Skåne - Antal ackrediterade enheter med avtal som vårdcentral inom Hälsoval Skåne var i 
december 2014 150 stycken varav 86 stycken drivs i offentlig regi. Detta är totalt sett oförändrat jämfört 
med december 2013 men antalet som drevs i offentlig regi var 85 stycken i december 2013. Under året 
har två nya vårdcentraler fått ackreditering och startat verksamhet och två enheter har valt att avsluta sin 
verksamhet under perioden. Antalet listade skåningar i december 2014 var 1 282 934, varav 62,6 procent 
är listade på en offentligt driven enhet, vilket är en minskning med 2,2 procent jämfört med samma 
period 2013. 

Antalet ackrediterade enheter inom BVC är 148 (antal 2013 var också 148), antalet 
barnmorskemottagningarna är 67 (antal 2013 var 65). Antalet ackrediterade enheter inom 
rehabiliteringsgarantin har ökat kraftigt och uppgår nu till 247 enheter med patienter vid årets slut. 
Rehabiliteringsgarantin har delvis omformats och omfattar from 1:a april en del andra behandlingsformer 
under benämningen Psykoterapi. Ambitionen inom hälsovalet är att ge ersättning för prestationer i form 
av resultat i måluppfyllelse och kvalitet och inte primärt för prestationer i form av antal besök. 
Inriktningen är dock att mer öppenvård ska ges inom ramen för vårdcentralernas uppdrag. För att 
stimulera detta sätts mål för hur stor andel av de förtecknade medborgarnas totala öppenvårdsvolym 
som ska ske på primärvårdsnivå (täckningsgrad). Genomsnittlig täckningsgrad under 2014 ligger totalt i 
Skåne för hälsovalsenheterna på 62,4 procent vilket är 1,4 procentenhet högre än föregående år.  

Totalt antal besök på primärvårdsnivå har ökat med ca 5,7 % jämfört med föregående år. Den största 
ökningen står besök hos sjuksköterska och sjukgymnast på vårdcentral för, vilket är en stor förklaring till 
den ovan nämnda högre täckningsgraden. Ökningen har skett på vårdcentraler såväl i Region Skånes regi 
som privata. Även läkarbesöken på primärvårdsnivå har ökat jämfört med föregående år (2,1 %), vilket 
framförallt skett på privata vårdcentraler inom Hälsoval Skåne. 

Annan regi - Under året har nästan 600 000 öppenvårdsbesök producerats utanför Hälsovalet. 
Fortfarande finns 297 aktiva etableringar (lagreglerat, taxeläkare) inom primärvårdsnivån. Endast två av 
dessa är upphandlade avtal. Vårdproduktionen har minskat något. Minskningen beror på att det sista 
avtalet enligt den ”Generella Kravspecifikationen för familjeläkeri mm” upphörde 2013 (13 500 besök). 
Även ett av de sista kiropraktikeravtalen har upphört (4 500 besök). 

Minska skadlig miljöpåverkan  
Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier har minskat. Sedan kemikalieutbytesplanen 
implementerades år 2010 har fyra av de prioriterade 20 produkterna antingen helt fasats ut eller bytts ut 
mot alternativ med mindre inverkan på hälsa och miljö. Läkemedelsdestruktionen från verksamheten 
ligger kvar på cirka 10 ton per år. Under året har tjänsteresorna fortsatt att minska jämfört med 2014. 
Framförallt har resor med flyg och privat bil i tjänsten minskat. Tjänsteresor med verksamhetsbundna 
bilar har ökat kraftigt från cirka 600 000 till 700 000 mil per år; det vill säga en ökning med 16 procent. 
Tjänsteresor med verksamhetsbundna bilar är det vanligaste bilvalet, följt av privata bilar och därefter 
poolbilar.  Andvändningen av virtuella mötesformer och allmänna kommunikationsmedel har ökat. 
Energianvändningen i Region Skånes fastigheter har minskat marginellt jämfört med 2013. 

Den kliniska forskningen ska öka  
Målsättningen i Region Skåne är att den kliniska forskningen ska stärkas. Dessutom ska förbättringar i 
verksamheten göras genom att tillämpa upptäckter/ rön som lett till förbättrat medicinskt resultat för 

Utfall 2013 Utfall 2014 Förändring %

Läkarbesök 59 820 57 867 -1 953 -3,3%

Övriga besök 87 340 73 474 -13 866 -15,9%

Totalt 147 160 131 341 -15 819 -10,7%
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patienten. Under 2014 har den nya förvaltningsstrukturen inneburit att de offentliga förvaltningarna 
arbetet med uppbyggandet av en ny forskningsstruktur. Detta arbete leds av förvaltningarnas nytillsatta 
forskningschefer. Ett forskningsnätverk bestående av forskningschefer träffas regelbundet för att stärka 
den kliniska forskningen. Under året har arbete med att ta fram en ny strategisk handlingsplan för 
forskning påbörjats. Därtill ett arbete tillsammans med Koncernkontorets informationsavdelning för att 
skapa en synlighet såväl internt som externt för den kliniska forskningen.  

Uttag av forskningstid 
Förvaltningarna arbetar på olika sätt med att underlätta att forskningstid kan tas ut. SUS hade som mål i 
sitt balanserade styrkort 2014 att uttag av forskningstid ska ske jämt över året. Detta ledde till ett större 
fokus på att forskare ska kunna ta ut sin forskning i enlighet med budget. På SUND kunde all tid för 
forskning tas ut men vid de mer forskningstunga förvaltningarna SUS och Medicinsk service fanns problem 
bla pga av sena tilldelningsbesked, föräldraledighet, ombyggnation samt att det kliniska uppdraget 
omöjliggjort forskningsarbete. Det finns dock en positiv syn på forskning ute i förvaltningarna och arbetet 
med att förbättra forskningsuttaget fortgår.  

Implementering av forskningsresultat 
Alla förvaltningar arbetar aktivt för att forskningsresultat införs genom användandet av regionala, 
nationella och internationella vårdprogram och behandlingsriktlinjer inom samtliga verksamheter. 
Habilitering och Hjälpmedel arbetar med modellen för kunskapsstyrning för att föra ut prioriterade 
forskningsresultat till sin verksamhet. 

Nytt ALF avtal 
År 2014 slutförhandlades ett nytt sk ALF-avtal (Avtal mellan staten och vissa landsting om utbildning av 
läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården). Ett arbete med att ta fram ett regionalt 
ALF-avtal kommer att slutföras under tidig vår 2015. Avtalet, som är en grundförutsättning för 
bedrivandet av klinisk forskning inom Hälso- och sjukvården, kommer att innebära att en ny struktur för 
uppföljning arbetas fram gällande resultat av den kliniska forskning som bedrivs samt att nya begrepp 
som universitetssjukvård definieras, följs upp och utvärderas. 

Utveckling av Skåne Center of Excellence – in Health och Oresund award 
2014 delades de första Skåne Centre of Excellence – in Health priserna ut. Priset tilldelas efter ansökan 
och vetenskaplig granskning till miljöer som bedriver såväl forskning och klinisk verksamhet på 
internationell nivå som förmåga att omsätta de nya kunskaperna till klinisk verksamhet till gagn för 
patienterna. Årets vinnare var Minneskliniken, Kranskärlssektionen samt Sektion diabetologi. 
 

Oresund Awardpriset som delades ut för andra året bygger på samma grund som Skåne Centre of 
Excellence in Health. För Oresund Award finns dock det särskilda kriteriet att det handlar om ett 
likvärdigt och banbrytande samarbete mellan minst två parter, en från Region Hovedstaden och 
en från Region Skåne, som via unika kompetenser och ett reellt samarbete förmår att tillföra 
värde och synergi som är till gagn för medborgarna i de båda regionerna. 
Syftet med initiativet är att synliggöra Region Hovedstaden och Region Skåne som attraktiva 
forsknings- och behandlingsregioner inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt att mer konkret 
utveckla samarbetet inom hälso- och sjukvården i Öresund. Vinnare av 2014 års pris var ”SOHO- 
Sundets Onkologiska hematologiska organisation” 

Kliniska prövningar 
Efter ett par års ökat antal kliniska prövningar så har dessa minskat under 2014, se tabell. 
 

 

Detta är såväl ett nationellt som ett europeiskt faktum. Viktigt är att vi inom Region Skåne fortfarande 
ligger väl framme i ett nationellt perspektiv. Region Skåne arbetar aktivt tillsammans med sina 

2011 2012 2013 2014

Antal nya Kliniska läkemedelsprövningar 86 119 123 102
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förvaltningar för att bygga upp infrastruktur som underlättar för kliniska studier och klinisk prövning av 
såväl läkemedel som medicin teknik mm tex  inom olika projekt såsom Testbäddsprojekt med VINNOVA 
eller READI for Health, ett EU projekt som syftar till att underlätta för hälso- och sjukvården att ta till sig 
nya tekniker inom e-hälsa. Under 2014 togs även beslut om att bygga upp ett vetenskapligt 
kompetenscentrum för psykiatrin såväl för kliniska studier som för kliniska prövningar, utbildning och 
utveckling. 

Life Science strategi 
I december beslutades en intern Life Science strategi för Region Skåne. Strategin togs fram i samverkan 
med H&S, Skånes lärosäten, näringsliv och  innovations- och samverkansorganisationer av olika slag. 
Visionen är ”En ledare för regionala innovationsinsatser, med hälso- och sjukvården som hävstång, för 
snabb tillväxt och innovation inom Life Science industrin”. Fokusområden kommer att vara functional 
food, personlig medicin och e-hälsa med prevention som ett nyckelperspektiv för alla tre områden.  

Långsiktigt stark ekonomi  
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för kostnader för all hälso- och sjukvård och tandvård för 
skåningarna. Detta omfattar samtlig vård i egen regi och extern regi det vil säga den förvaltningsdrivna 
vården, vårdval och upphandlad vård. Ansvarsområdet omfattar även kostnader för skåningar som 
vårdats utanför Skåne samt för kostnader i samband med asylsökande och papperslösa samt kostnader 
förknippade med den nya patientrörlighetslagstiftningen. Vidare ansvarar nämnden för kostnader för 
utomlänsvård, del av kostnaderna för läkemedelsförmånen, forskningsfrågor och läkarutbildning 
AT/ST/PTP. Finansieringen omfattar även olika typer av bidrag och riktade satsningar initierade nationellt 
eller regionalt i syfte att lyfta den skånska vården ur olika perspektiv. Finansieringen består förutom 
nämndens regionbidrag av externa intäkter i form av statsbidrag eller annan statlig ersättning.  

Den totala omslutningen är drygt 27 miljarder, varav 1,5 procent av intäkterna är statsbidrag. Strax under 
60 procent, eller 16,2 miljarder, används för att finansiera skånsk hälso-och sjukvård i egen regi.  

Resultatutveckling HSN 

 
 
Det ekonomiska resultatet förbättrades under sommarmånaderna för att efter årets slut stanna vid ett 
positivt resultat om 175,6 miljoner kronor.  

I resultatet finns flera poster med betydande budgetavvikelser, både positiva och negativa. I 
sammanfattningen nedan nämns de största avvikelserna. En mer detaljerad uppföljning finns sedan under 
respektive avsnitt.  

 Läkemedel står för den största ekonomiska avvikelsen, +73 miljoner kr, med lägre kostnader i 
HSN för förmånsläkemedel, både avseende basläkemedel (som främst skrivs inom primärvården) 
och klinikläkemedel (som främst skrivs ut inom specialistvården). Det nya avtalet avseende 
dosdisponering av läkemedel har genererat lägre kostnader på grund av nytt avtal. Den positiva 
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avvikelsen avseende läkemedel har under årets sista månader minskats kraftigt i samband med 
att smittskyddsläkemedel (främst ny botande men kostsam substans för hepatit-c) ökat mer än 
förutsett.  

 Kostnader för vård i extern regi står för en annan positiv post, +65 miljoner kronor. Anledningen 
är bland annat vårdavtal som kommit igång senare än beräknat samtidigt som verksamhet inom 
andra avtal varit lägre under året. I denna summa ingår kostnaden för upphandlade vårdavtal som 
överstiger budget med 25 miljoner kronor. 

 Intäkter i forma av statsbidrag för varaktig vård av tidigare asylsökande samt ersättning för 
kostsamma patienter har på grund av bättre system för ansökan av statsbidrag bidragit till en 
positiv resultatavvikelse på +58 miljoner kronor.  

 Kvarvarande medel från 2013 av statsbidrag avseende psykiatri har resultatförts, med en positiv 
avvikelse på 37 miljoner kronor som följd.  

 Kostnad för vårdval (enligt lagen om valfrihet, LOV) är totalt sett ett positivt resultat om +10 
miljoner kronor.  Vårdval avseende Hudsjukdomar, ögon och LARO infördes från och med 1 april 
och nya enheter har sedan dess succesivt ackrediterats under året. Detta innebär att budgeterad 
nivå för dessa vårdval inte kommer nås för 2014 vilket har gett en positiv budgetavvikelse om +42 
miljoner kronor. Samtidigt har volym och kostnadsökningar inom befintligt vårdval katarakt 
inneburit en negativ budgetavvikelse om -32 miljoner kronor. 

 Hälsovalet redovisar för året ett negativt resultat om -146 miljoner kronor. Detta förklaras till stor 
del av den förbättrade täckningsgrad som uppvisats och som genererar högre intäkter till 
vårdcentralerna, och därmed ökade kostnader för HSN. Trenden med ökade kostnader för listning 
har eskalerat märkbart under årets sista månader.  

Resultaträkning HSN 2014 

 

 
 

  

Budget 
2014 

Utfall 
2014 Avvikelse 

Regionbidrag 26 951,5 26 951,5 0,0 

SB Rehabiliteringsgarantin 191,0 212,5 21,5 

SB Asylsökande, hälsounders 70,0 102,8 32,8 

SB Varaktig vård, kostnadskrävande 6,0 58,0 52,0 

SB Papperslösa 58,5 58,8 0,3 

SB Patientrörlighet/ Eu vård 12,0 12,0 0,0 

SB Patientsäkerhet 13,0 93,7 80,7 

SB Psykiatri 0,0 110,9 110,9 

SB Vårdgaranti 81,0 132,5 51,5 

Summa intäkter 27 383,0 27 732,8 349,8 
        

AT/ST/PTP 394,5 393,5 1,0 

FoUU 257,3 255,8 1,5 

Hälsoval Skåne exkl läkemedel 3 811,4 3 957,5 -146,2 

Vårdval Grå starr 76,9 109,2 -32,3 

Övriga vårdval 292,4 250,1 42,3 

Vård extern regi (LoU, LoL, LoS) 1 831,4 1 735,1 96,3 

Andra landsting 360,6 398,9 -38,3 

Tandvård 637,6 621,1 16,5 

Uppdrag förvaltningsdriven vård 16 028,2 16 065,8 -37,7 

Läkemedel 3 045,5 2 972,1 73,4 

Övrig HS 307,3 223,1 84,2 

Rehabiliteringsgarantin 199,5 221,0 -21,5 

Asylsökande, hälsounders 70,0 108,5 -38,5 

Papperslösa 58,5 10,4 48,1 

Patientrörlighet/ Eu vård 12,0 27,5 -15,5 

Patientsäkerhet 0,0 91,3 -91,3 

Psykiatri 0,0 73,2 -73,2 

Vårdgaranti 0,0 45,0 -45,0 

Summa kostnader 27 383,0 27 559,2 -176,2 

    Resultat 0,0 173,7 173,7 
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LOV (Lagen om valfrihet)  

Hälsoval Skåne 
Antal ackrediterade enheter med avtal som vårdcentral inom Hälsoval Skåne var i december 2014 150 
stycken2 varav 86 stycken drivs i offentlig regi. Detta är totalt sett oförändrat jämfört med december 2013 
men antalet som drevs i offentlig regi var 85 stycken i december 2013. Under året har två nya 
vårdcentraler fått ackreditering och startat verksamhet och två enheter har valt att avsluta sin 
verksamhet under perioden.  

Antalet listade skåningar i december 2014 var 1 282 934, varav 62,6 procent är listade på en offentligt 
driven enhet, vilket är en minskning med 2,2 procent jämfört med samma period 2013.  

Antalet ackrediterade enheter inom BVC är 148 (antal 2013 var 148), antalet barnmorskemottagningarna 
är 67 (antal 2013 var 65). Antalet ackrediterade enheter inom rehabiliteringsgarantin har ökat kraftigt och 
uppgår nu till 247 enheter med patienter vid årets slut. Rehabiliteringsgarantin har delvis omformats och 
omfattar from 1:a april en del andra behandlingsformer under benämningen Psykoterapi. 
 
Ekonomi  
Resultat 2014 Hälsoval Skåne blev 3 957miljoner kronor vilket är 146 miljoner kronor över budget.  De 
högre kostnaderna är främst relaterade till den högre täckningsgraden samt de ökade kostnaderna för 
medicinsk service och tekniska hjälpmedel. Vårdcentralena har under året fått ersatt ca 39 miljoner 
kronor för medicinska servicetjänster och tekniska hjälpmedel. Detta är tjänster som bedöms omfatta 
specialiserad vård och vårdcentralerna är själva ansvariga för kostnaden upp till vissa nivåer och därutöver 
ersätts kostnaden med 80 procent. 
Under året har 52 vårdcentraler fått ersättningar för särskild mottagning för äldre och 18 stycken för 
särskild mottagning för unga vuxna. Tre vårdcentraler har under året fått ersättning för det större utökade 
akutuppdraget med öppet tider under kvällar och helger. Sex stycken vårdcentraler har fått utbetalt 
startbidraget för hjärtsviktsmottagning. 
Under året har det betalats ut 20 miljoner kronor i målrelaterad ersättning till vårdcentralerna för god 
eller mycket god telefontillgänglighet, och ca 70 miljoner i målrelaterad ersättning kopplat till uppnådda 
kvalitetsmål. 

Vårdval Gråstarr, Ögon, Hud, LARO 
Från och med 1 april har det införts tre nya vårdval inom specialistvården (Vårdval Hud, Vårdval Ögon, 
Vårdval LARO) utöver Vårdval Gråstarr som funnits sedan tidigare.  

Under året har ett antal privata vårdgivare ackrediterat sig inom respektive vårdval. Av tabellen nedan 
framgår det hur många enheter som finns inom respektive vårdval. 

  
Egen regi ackrediterade 

enheter 

Privat regi ackrediterade 

enheter 

Total ackrediterade 

enheter 

Vårdval Grå Starr 5 13 18 

Vårdval Ögon  4 5 9 

Vårdval Hud 3 6 9 

Vårdval LARO 7 8 15 

 

                                                           

 

2
 I och med Hälsoval Skånes införande upphandlas inte vård inom primärvårdnivån. Överlåtelse av 

ersättningsetableringar enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om sjukgymnastik sker dock 
fortfarande. Möjligheten att etablera sig inom Hälsoval Skåne sker i form av ett ackrediteringsförfarande. 
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Ekonomi De medel som var avsatta för drift och för produktionsökningar inom de nya vårdvalen har 
under året inte använts fullt ut.  

 Vårdval Huds resultat är 83,4 miljoner kronor vilket är 8,6 miljoner lägre än budget. I utfallet ingår 
inte de läkemedelskostnader som inom vårdvalet är en fri nyttighet.  

 Vårdval ögonsjukvårds resultat är 86,9 miljoner kronor vilket är 5,5 miljoner lägre än budget.  I 
utfallet ingår inte de läkemedelskostnader som inom vårdvalet är en fri nyttighet.  

 Vårdval Grå Starrs resultat är 109,2 miljoner kronor vilket är 32,3 miljoner högre än budget.  Det 
är det fortsatt höga antalet operationer som orsakat överskridandet. 

 Vårdval LARO’s resultat är 74,4 miljoner kronor vilket är 7 miljoner högre än budget. En del av 
orsaken till det högre utfallet är en ökning av antalet individer i behandling.  I utfallet ingår inte de 
läkemedelskostnader som inom vårdvalet är en fri nyttighet 

Privat verksamhet enligt LOU, LOL och LOS 
Uppdrag för vård i privat regi omfattar verksamheter upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling 
(135 avtal) och verksamheter som drivs enligt lagen om läkarvårdsersättning (197 avtal) respektive lagen 
om fysioterapeuter (252 avtal).  

Kostnaderna för privat vård består till största del av ersättning till vårdgivarna. Till detta tillkommer vissa 
så kallade ”fria nyttigheter” som vårdgivarna innehar enligt lag och tecknat avtal. Dessa är främst 
medicinsk service men även tolk, medicinska hjälpmedel enligt hjälpmedelshandboken och 
inkontinenshjälpmedel mm. 

År 2014 har verksamheten/produktionen/ersättningarna påverkats av ett antal politiska beslut. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden beslutade 2013-05-31 om ”Hantering och ersättning av tidsbegränsade avtal”. 
Beslutet gällde hanteringen av ett antal specialistläkare, verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning, 
som hade tidsbegränsade samverkansavtal. Beslutet innebar att upphandlingar ska genomföras för de 
specialiteter som inte hanteras via vårdval/hälsoval. Bland annat beslutades att upphandla barn- och 
ungdomsmedicin, öron-näs och halssjukvård samt vård vid Posttraumatiskt Stress Disorder (PTSD). 

I april månad infördes specialistvårdval inom LARO (läkemedelsassisterad opiatbehandling), hudsjukvård, 
ögonsjukvård och inom psykoterapi.   

Verksamhetsförändringar år 2013 med påverkan på år 2014 
 Under april månad startade ett mindre nytt vårdavtal inom specialiteten logopedi.  

 Under maj månad startade femton vårdgarantiavtal. 

 Under april månad upphörde det sista avtalet enligt den ”Generella Kravspecifikationen för 
familjeläkeri mm” (GK).  

 Ett upphandlat avtal inom verksamhet barn- och ungdomspsykiatri upphörde. 

Förändringar år 2014 efter politiska beslut 
 Tidsbegränsade samverkansavtal har löpt ut. Upphandlingar har skett inom barn- och 

ungdomsmedicin samt öron-, näs- och halsområdet. 

 Upphandlade avtal och tidbegränsade avtal inom ögon- och hudsjukvård har löpt ut. Budgetmedel 
för dessa har överförts till Vårdval Skåne. 

 Upphandlade avtal och tidbegränsade avtal inom gynekologi har upphört. Budgetmedel för dessa 
har tillförts Hälsoval Skånes tilläggsackreditering för gynekologi och hjärtsvikt. 

 Tilläggsavtalet LARO (Läkemedels assisterad opiatbehandling) löpte ut i april månad.  
Verksamheten verkar nu inom vårdval LARO. 

 En upphandling genomfördes av verksamhet öppen specialistvård Lund. Innehållet i 
upphandlingen är förändrad jämfört med tidigare verksamhet (psykiatri, internmedicin och 
gynekologi ingår ej i det upphandlade avtalet).  

 Tidbegränsade avtal inom internmedicin har löpt ut som skall finansiera kommande avtal inom 
PTSD (posttraumatisk stress syndrom). 
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 Vårdavtalen angående psykoterapi (28 stycken) löpte ut den siste mars. Medel för dessa är 
överförda till vårdval psykoterapi. 

 Avtalet med Capio Närsjukvården AB Simrishamns sjukhus upphörde den siste november. 
Verksamheten övergick via upphandling till Praktikertjänst AB den 1 december.  

 Ett antal överlåtelser av ersättningsetableringar har skett (se nedan). 

Ersättningsetableringar 
Från år 2009 har lagen om ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare mm börjat gälla. Det innebär 
att läkare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning samt fysioterapeuter verksamma enligt lagen 
om fysioterapi kan sälja sina lagetableringar. 

Under år 2014 har tolv fysioterapeuter och elva läkare överlåtit sina etableringar. Totalt från år 2009 till 
och med år 2014 har 70 läkare och ca 80 fysioterapeuter har överlåtit sina etableringar. 

Ekonomi 
Budgeten för privat vård upphandlad vård mm uppgår till 1,481 miljarder kronor år 2014.  

Utfallet jämfört med budget år 2014 visar ett överskott med 64,9 miljoner kronor. Detta kan jämföras 
med år 2013 då budgeten överskreds med 3,6 mkr. Nettokostnadsutvecklingen har minskat med 1,0 
procent jämfört med år 2013. Budgeten baseras på en nettokostnadsutveckling med 3,7 procent. 

I budgeten för år 2014 tillfördes 54 miljoner kronor för att de vårdgivare som hittills köpt en etablering 
och tecknat livslånga samverkansavtal bedömdes producera fler besök, och därmed högre kostnader. 
Beloppet som tillfördes var dock överskattat och vilket är en orsak till överskottet. Kostnadsökningen har 
år 2014 motverkas av att läkare och fysioterapeuter inför försäljning avvecklar 
verksamheten/patientstocken succesivt och därmed minskas kostnaden för hälso- och 
sjukvårdsnämnden. De läkare och sjukgymnaster som är verksamma enligt lag når heller inte det så 
kallade tak ett och tak två. Om vårdgivarna hade nått tak ett hade kostnaderna varit 44 miljoner högre år 
2014 (110 mkr år 2009, 78 mkr år 2010, 50 mkr år 2011, 78 mkr år 2012, 60 mkr år 2013) och om de nått 
tak två hade kostnaderna varit 278 miljoner högre år 2014.   

Överskottet beror även på att: 

 Vårdavtalet öppen specialistvård i Lund som startade i maj månad ej är i full drift (5,0 mkr).  

 De tidsbegränsade samverkansavtalen som skall finansiera PTSD upphandlingen har löpt ut 
samtidigt som den upphandlade verksamheten ej startat (6,0 mkr) 

 Ett av de större avtalen inom reumatologi har minskat sin verksamhet (10 mkr). Acess Medica 
AB/Spenshult har överlåtit verksamheten till en underleverantör Österlenskirurgin AB. Detta har 
medfört att avtalet ej är i full drift. 

 Vårdavtalet angående cancerrehabilitering är ej i full drift (2,5 mkr) 

 Vårdavtalet angående bukväggsplastik/bröstreduktionsplastik är ej i full drift (3,7 mkr) 

 För den medicinska fotvårdsverksamheten, som år 2011 tillförts extra budgetmedel om tio 
miljoner kronor, har ersättningarna varit betydligt lägre än förhandsbedömningen (7,0 mkr). 

Upphandlade vårdgarantiavtal 
År 2013 startade femton upphandlade vårdgarantiavtal. Avtalen är konstruerade utan ekonomiska tak. 
Avtalen skall finansieras via minskade köp/kostnader från andra landsting. Avtalen har medfört kostnader 
för hälso- och sjukvårdsnämnden med 44,6 miljoner kronor år 2014. Större delen av ersättningarna (73 
procent) har främst gått till ett av de femton avtalen. 

Avtalen har utfört 826 operationer i slutenvården bl.a. 422 obesitasoperationer och 349 ortopediska 
operationer, främst inom området ryggkirurgi. Avtalen har även utfört 474 operationer inom 
öppenvården, främst inom specialiteten ögonsjukvård (295 operationer) samt inom urologi (120 
operationer). 
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Vårdgarantipatienter i andra landsting Kostnaderna för vårdgarantipatienter i andra landsting har som 
förväntat minskat sedan de femton upphandlade vårdgarantiavtalen startade. Under år 2014 har främst 
patienter skickats till Blekinge landsting, Region Halland, Västra Götalandsregionen och till Södersjukhuset 
AB. De specialiteter som dominerar är thoraxkirurgi, ortopedi och kardiologi. 

Vårdgaranti totalt (se nedan) De totala kostnaderna/volymen för patienter som åberopar vårdgarantin 
ökar. Jämfört med år 2013 har ökningen varit 13,5 miljoner kronor eller drygt 24 procent.  
 

 

Vårdproduktion  
Under året har ca 1,2 miljoner besök producerats av upphandlade privata vårdgivare och vårdgivare 
verksamma enligt lag. Till detta har ca 130 000 bröstdiagnostiska hälsokontroller utförts. Även 
operationer utförs bl a har 1020 obesitasoperationer utförs. Detta kan jämföras med de 133 operationer 
som utfördes i offentlig regi.  

Primärvård 
Under året har ca 595 000 öppenvårdsbesök producerats. Fortfarande verkar 297 avtal inom 
primärvårdsnivån. Endast två av dessa är upphandlade avtal.  Vårdproduktionen har minskat något. 
Minskningen beror på att det sista avtalet enligt den ”Generella Kravspecifikationen för familjeläkeri mm 
(GK) upphörde april år 2013 (13 500 besök). Även ett av de sista kiropraktikeravtalen har upphört (4  500 
besök). Besöken utförda av fysioterapeuter verksamma enligt lag har ökat med 14 000 besök år 2014, 
jämfört med år 2013. 

Akuta hembesöksbilens verksamhet är i stort sett oförändrad jämfört med år 2014. 

 

Psykiatri 
Under året har ca 131 000 öppenvårdsbesök producerats. Vårdproduktionen har minskat jämfört med år 
2014. Minskningen beror huvudsakligen på införandet av vårdval LARO (LäkemedelsAssisterad 
Rehabilitering vid Opiatbehandling) och införandet av vårdval psykoterapi. I samband med införandet av 
vårdvalen upphörde det upphandlade tilläggsavtalet LARO och de 28 upphandlade psykoterapiavtalen.  
Dessutom beror minskningen på att ett av vårdavtalen som innehöll psykiatri (öppen specialistvård i Lund) 
upphörde i april. 

Produktionen som utförs av vårdgivare som verkar enligt lag (28 stycken) ökar jämfört med år 2013. 
Produktionen som utförs av de två större vårdavtalen i Lund och Ystad/Simrishamn minskar något. Det 
större vårdavtalet i Helsingborg ökar sin produktion. Vårdproduktionen som utförs av avtalet inom 
anorexivård är oförändrad. 

 

Somatik öppenvård 
Under året har ca 454 000 besök öppenvårdsbesök producerats. Vårdproduktionen har minskat med ca 
40 000 besök, eller knappt nio procent. Minskningar sker inom specialitetsområdena barn- och 

Vårdgaranti kostnader mkr År 2012 År 2013 År 2014

Kostnader upphandlade vårdavtal 30 44,6

Kostnader för vårdgaranti i andra landsting 49,4 25,2 24,1

Summa vårdgaranti 49,4 55,2 68,7

Primärvård besök Utfall 2013 Utfall 2014 Förändring

Läkarbesök 124 244 117 477 -6 767

Övriga vårdgivare 473 475 476 964 3 489

Totalt 597 719 594 441 -3 278

Psykiatri Besök Utfall 2013 Utfall 2014 Förändring

Läkarbesök 59 820 57 867 -1 953

Övriga vårdgivare 87 340 73 474 -13 866

Totalt 147 160 131 341 -15 819
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ungdomssjukvård, opererande specialiteter, hudsjukvård, internmedicin, ögonsjukvård och ortopedi. 
Minskningarna är inom vissa specialiteter planerade, dock kräver minskningarna inom barn- och 
ungdomssjukvård och minskningarna inom opererande specialiteter en fortsatt vidare analys.  

Övriga minskningar beror på: 

 Införandet av tilläggsackreditering hjärtsvikt har medfört att internmedicinska avtal inte 
upphandlas på nytt. Enligt tidigare nämnda beslut har två av de internmedicinska avtalen 
finansierat PTSD-upphandlingen. Detta avtal startar i februari. 

 Avtal inom specialiteterna hud- och ögonsjukvård har upphört på grund av införandet av vårdval. 

 Avtal inom specialiteten obstetrik och gynekologi har upphört på grund av tilläggsackrediteringen 
gynekologi inom Hälsoval Skåne. 

 Två avtal inom specialiteterna neurologi och reumatologi har upphört. 

 

Somatik slutenvård  
Minskningen av slutenvård beror på att det tecknade vårdavtalet inom reumatologi har minskat sin 
produktion kraftigt. Detta motverkas av att vårdgarantiavtalens produktion har ökat. Sjukhuset i 
Simrishamns vårdproduktion av vårdtillfällen är i stort sett oförändrat och antalet vårdagar har ökat.  

 

Ambulanssjukvård 
Ambulanssjukvården har under året tecknat ett nytt avtal, samtidigt har det skett en 
verksamhetsövergång från extern till egen regi.  Det finns ett ökat tryck på verksamheten med alltfler 
transporter. Trots det ligger kostnadsutvecklingen under den budgeterade och visar efter året ett 
plusresultat. 

Andra landsting  
Kostnaderna totalt är 5,8 miljoner mer än med föregående år, kostnaderna är fördelade enligt tabell 
nedan.  

I tabellen nedan redovisas periodens kostnader jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna 
avseende patienter med somatiska sjukdomstillstånd står för den stora minskningen av kostnader. Den 
största förändringen är mot Region Halland. Den upplevt ökade samordning av patienter främst inom den 
somatiska vården som skett återspeglas med andra ord inte i kostnader. Övriga områden (som 
primärvård, psykiatri) visar högre kostnader än föregående år. För vårdgarantipatienter andra landsting, 
se avsnitt om privat verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

Somatik Besök/operationer Utfall 2013 Utfall 2014 Förändring

Läkarbesök 443 128 403 347 -39 781

Övriga vårdgivare 50 041 50 620 579

Totalt 493 169 453 967 -39 202

Slutenvård Somatik Utfall 2013 Utfall 2014 Förändring

Antal vårdtillfällen 3158 3076 -82

Antal vårddygn 15 121 13 597 -1 524
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Översikt kostnader andra landsting 2014 

 

Asylpatienter  
Schablonersättningen från Migrationsverket baseras på hur många asylsökande som är boende inom 
Skåne under per kvartal (utbetalningarna sker också kvartalsvis). Antalet asylsökande och därmed 
ersättningen från Migrationsverket har ökat under senaste delen av 2013 och under hela 2014. 
Kostnaderna, varav merparten inte är faktiska utan uppskattade efter underlag, ökar också.  

Eftersläpning finns avseende både ersättning och kostnad, varför det finns osäkerhet kring den 
ekonomiska bedömningen som just nu ligger i att ökade kostnader och ökande intäkter tar ut varandra 
och att den sammanlagda nettoeffekten för 2014 slutar på ett mindre minus. 

Intäkter för tidigare asylpatienter med så kallade ”Varaktig vård” särskilt kostnadskrävande asylsökande 
patienter så kallade ”100 tkr-patienter” ökar jämfört med föregående år. Detta är ett resultat av ett 
systematiskt arbete i att förbättra kunskap och rutiner kring att få fram bättre underlag och därigenom 
bättre möjlighet att erhålla statliga medel.  

Papperslösa patienter  
Denna patientkategori ökar också, främst vad gäller papperslösa barn där antalet jämfört med 2013 ökat 
med mer än 50 procent och uppgår nu till 1 200. Under sommaren har definitionen för papperslösa setts 
över och utvidgats vilket inte innebar den förväntade kostnadsökningen vi befarat. De statliga intäkterna, 
som egentligen avser 18 månader, överstiger 2014 kostnaderna med nästan 50 miljoner kronor.  

EU-vård 
Enligt det nya patientsrörlighetsdirektivet har du som patient och medborgare i EU rätt att söka och få 
vård i annat EU land. Försäkringskassan ersätter patienten med den kostnad vården hade kostat om du 
fått den i ditt hemlandsting. Ersättningen bekostas av hemslanstinget. Under innevarande år har 
statsbidrag motsvarande 12 miljoner kronor erhållits för att bekosta skåningarnas vård i andra EU-länder. 
Den faktiska kostnaden har succesivt ökat för att i december uppgå till drygt 27 miljoner kronor vilket 
innebär en negativ avvikelse om mer än 15 miljoner kronor. Antalet ärenden 2014 uppgick till ca 2400 
vilket inkluderar även Halland, Blekinge och Kronoberg. Region Skånes andel var knappt 80 procent. Flest 
ärenden handlar om hudområdet (svettbehandlingar), följt av ortopedi. Flest åkte till Danmark, följt av 
Spanien.  

Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning  
Under 2014 uppgick budgeten för läkemedelsförmån m m i Region Skåne till 3 045,5 miljoner kronor. 
Utfall för 2014 uppvisar ett överskott i förhållande till budgeterad nivå med 73,4 miljoner kronor med 
hänsyn tagen till effekterna av finansieringsmodellen inom hälsovalet. Om man bortser från effekterna för 
hälsovalet uppgår överskottet mot budget till 93 miljoner kronor. 

Vårdområde 2013 tkr 2014 tkr Diff

Somatik 287 924 280 744 -7 180

varav vårdgarantipatienter 25104 24 101 -1 003

varav offentlig vård 268 154 241 870 -26 284

varav privat vård 19 770 38 874 19 104

Psykiatri 33 918 42 665 8 747

varav offentlig vård 33808 41 327 7 519

varav privat vård 388 1 338 950

Primärvård 35 006 37 058 2 052

varav offentlig vård 22 564 21 675 -889

varav privat vård 12 442 15 383 2 941

Enl särskild delegation 10 244 13 926 3 682

varav offentlig vård 590 625 35

varav privat vård 9 654 13 301 3 647

Transporter m m 22 339 24 526 2 187

Total kostnad 389 431 398 920 5 806
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Resultatet för basläkemedel uppvisar en positiv budgetavvikelse med 27,8 miljoner kronor, medan 
kostnader avseende klinikläkemedel avviker positivt från budgeterad nivå med 35,6 miljoner kronor. 
Kostnader för DOS-dispensering visar ett överskott på 21,5 miljoner jämfört med budget. Anledningen till 
överskottet är ett lägre avtalspris och ingen ökad volym. 

Inom hälso- och sjukvårdsnämnden hanteras även läkemedel utanför förmånshanteringen, såsom 
smittskyddsläkemedel, finansiering av läkemedel för sällsynta diagnoser enligt särskilda beslut samt 
kostnader för speciallivsmedel (för ungdomar > 16 år och vuxna).  

Utfallet för smittskyddsläkemedel genomgick en kraftigt ökande utveckling under slutet av året. Denna 
utveckling har sin förklaring i de nya botande behandlingsalternativ som tillkommit inom området. 
Underskottet mot budget hamnade till slut på 59,2 miljoner kronor. 

Månadsvis utveckling av kostnad för smittskyddsläkemedel. Källa Concise 

 
 
Speciallivsmedel utanför läkemedelsförmånen redovisar på nytt en negativ budgetavvikelse, -3,8 miljoner 
kronor. Kostnaderna har ökat med 3 procent  jämfört med föregående år. Bakomliggande orsaker kan inte 
kartläggas. Arbete för att skapa uppföljningsmöjlighet och kostnadskontroll pågår. 

Utfallet för läkemedel för sällsynta diagnoser hamnar 33 miljoner kronor under budget. För dessa 

extremt kostsamma läkemedel har enstaka patienter stor inverkan. En förklaring till 

budgetavvikelsen är att Läkemedelsrådets beslut om regional finansiering av ett särläkemedel  är 

avhängigt en nationell rekommendation som dröjer. 

Kostnadsutveckling 
Region Skåne har en läkemedelsmodell där förmånsläkemedel är klassade i basläkemedel (vanligt 
förekommande läkemedel inom primärvård) och klinikläkemedel (läkemedel som främst förskrivs på 
sjukhus). Till detta kommer rekvisitionsläkemedel som finansieras via förvaltningarnas 
uppdragsersättning. 

Kostnaderna för läkemedel har ökat med 1,5 procent jämfört med 2013.  

Förmånsläkemedel har minskat 0,3 procent. Inom förmånsläkemedel uppvisar kostnaderna för 
basläkemedel en liten ökning på 0,7 procent jämfört med föregående år medan klinikläkemedel minskat 
med 1 procent. Skånes kostnadsminskning för läkemedel inom förmånen är fortfarande större än 
motsvarande siffra för övriga riket sett per individ. Skåne har minskat kostnaden per individ med 1,2 
procent under 2014 medan riket minskat med 0,7 procent.  
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Kostnadsutveckling läkemedel över tid, rullande årsvärde månadsvis (2009 indexår), tusen kronor 

 
 
Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel uppvisar en ökning på 6,6 procent jämfört med 2013. 

Läkemedelskostnadernas utveckling balanseras av ett antal faktorer där det regionala arbetet för 
rationella val av läkemedel och ett ordnat införande av nya läkemedel och indikationer är mycket viktigt, 
liksom ett intensivt upphandlingsarbete för avtalspriser på rekvisitionsläkemedel. Nationellt har 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets arbete för att åstadkomma en ökad kostnadseffektivitet (t ex 
regeln om prissänkning på 15 år gamla läkemedel, arbete med genomgångar, omprövningar samt takpris 
för generika) stor betydelse. Patentutgångar ger fortsatt viss effekt på kostnaderna. Bland 
kostnadsdrivande faktorer ses en fortsatt ökad användning av TNF-alfa-hämmare och liknande biologiska 
läkemedel inom reumatologi, gastroenterologi och dermatologi liksom introduktion av nya onkologiska 
läkemedel främst vid bröstcancer, prostatacancer samt melanom. Kostnadsökningar ses också för MS-
läkemedel, ADHD-läkemedel och för fortsatt introduktion av nya perorala antikoagulantia. Införande av 
valfrihetssystem (LOV) inom specialiserad vård har också inneburit en ökande kostnad för berörda 
läkemedel. Kostnaden för LOV-relaterade läkemedel har sedan vårdvalet infördes (april-december 2014) 
ökat med 13 procent jämfört med motsvarande period 2013. Ytterligare kostnadsdrivande för 
rekvisitionskostnader är när förmånsbeslut för nya receptläkemedel inte är klara och läkemedlen därför 
hanteras på rekvisition. 

Tandvård  
Från och med 2011 ingår Tandvård som en del av Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar. Inom ramen för 
det samlade uppdraget finansieras barn- och ungdomstandvård, tandvård enligt tandvårdsreformen och 
övrig tandvård med bland annat avtal med Malmö Högskola. 

Utfallet 2014 blev 621,0 mkr vilket innebär 17,3 mkr lägre kostnader än budgeterat (603,7 mkr). 
Resultatet per verksamhetsgren framgår av tabellen nedan. 
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Basläkemedel
Klinikläkemedel
Rekvisition

Tandvård i Skåne 
Utfall 

2013

Utfall  

2014
Avvikelse

Barn och Ungdom 293,6 310,2 6%

Ortodonti 96,7 101,6 5%

Barn och Ungdom Övrig 

specialisttandvård
39,8 46,7 17%

Tandvårds Ref 99 123,8 109,2 -12%

Övrigt 49,7 53,3 7%

Summa Kostnader mkr 603,7 621 3%
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Barn och ungdomstandvård Det råder valfrihet inom allmän barn- och ungdomstandvård, LOV (lagen om 
valfrihet) sedan 2013. Patienten/vårdnadshavaren väljer den vårdgivare som man vill lista sig hos och 
cirka 19 procent väljer privat vårdgivare. Barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val hamnar i det så 
kallade sistahandsansvaret, avtal om detta finns med Folktandvården i Skåne AB som även ansvarar för 
kollektiva insatser samt insatser i riskområden. 

Ersättningen utgår i form av en kapitation som grundar sig på antal listade barn per ackrediterad 
tandläkare och vägs till 25 procent av CNI (socioekonomiskt index).  

Ortodonti och övrig specialiserad barn- och ungdomstandvård Ortodontin (tandreglering) är sedan 2002 
konkurrensutsatt. Urvalsfunktionen är upphandlad enligt LOU och utförs helt i privat regi. Funktionen 
innebär att ur ett prioriteringsindex erbjuda barn och ungdomar tandvård inom specialist- respektive 
allmänortodonti.  

Valfrihet har under 2014 införts även för specialiserad barn och ungdomstandvård. Vårdvalet omfattar 
sju specialistdiscipliner (Bettfysiologi, Endodonti, Käkkirurgi (vård som är att inordna under tandvård, 
Oral protetik, Ortodonti, Paradontologi och Pedodonti). Sistahandsansvaret är fördelat till den 
geografiskt närmaste ackrediterad specialisttandvårdsenhet  

Ersättningen är åtgärdsbaserad inom de olika specialistområdena. Före den 1:e mars var stora delar av 
specialistvården inom barn- & ungdomstandvård, med undantag för ortodonti, anslagsfinansierad genom 
Folktandvården.  

Tandvård enligt Tandvårdsreform 1999 Uppsökande tandvård – munhälsobedömning och utbildning – är 
upphandlad enlig LOU och utförs helt i privat regi. För berättigade utförs nödvändig tandvård och 
tandvård som led i sjukdomsbehandling enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. För patienten gäller 
valfrihet. From 2013 utökades tandvårdsreformen att även omfatta vissa grupper med funktionshinder. 
Denna reform är under uppbyggnad och har ännu inte resulterat i någon högre produktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandvård i Skåne 
Utfall 

2013

Utfall  

2014
Avvikelse

Folktandvården AB 435,8 440,8 1%

Privata vårdgivare 178,6 179,5 1%

Övrigt, Malmö Högskola -10,7 0,7 -106%

Summa Kostnader mkr 603,7 621 3%
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Bilagor 
 

 

Balansräkning HSN 2014 

 

 

Resultaträkning HSN 2014 

 

Utgående 

balans 

2013

Utfall 2014

MPART 1

Utfall 2014

MPART 2

Utfall 2014

MPART 3

Utfall 2013

MPART 1-3

Utfall 2014

MPART 1-3

Kassa och bank 2 753,4 1 828,4 0,0 0,0 2 753,4 1 828,4

Kortfristiga fordringar 536,6 372,0 0,1 157,6 536,6 529,7

Tillgångar 3 290,1 2 200,4 0,1 157,6 3 290,1 2 358,1

Eget kapital 1 222,2 -3 332,6 -448,5 3 954,8 1 222,2 173,7

Kortfristiga skulder 2 067,9 1 108,7 61,2 1 014,5 2 067,9 2 184,4

Skulder 3 290,1 -2 223,9 -387,3 4 969,3 3 290,1 2 358,1

Utfall 2013 Utfall 2014

Budget 

2014

Budget 

avvikelse

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Finansnetto -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Erhållna bidrag 795,8 964,0 613,3 350,7

Huvudintäkter i verksamhet 90,6 127,0 44,3 82,7

Regionbidrag 25 811,7 27 022,0 27 022,0 0,0

Verksamhetsanknutna intäkter 34,4 10,8 12,0 -1,1

Övriga intäkter 0,2 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens intäkter 26 732,7 28 123,8 27 691,6 432,3

Köp av verksamhet -22 966,7 -24 117,5 -23 653,4 -464,1

Verksamhetsanknutna kostnader -3 634,0 -3 819,8 -4 031,7 211,9

Övriga verksamhetskostnader -11,0 -12,8 -6,4 -6,4

Verksamhetens kostnader -26 611,8 -27 950,1 -27 691,6 -258,5

Resultat Totalt 120,8 173,7 0,0 173,7


