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Inledning
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om det övergripande hälso- och sjukvårdsuppdraget som
anger inriktning och mål för den offentligt finansierade vården i offentlig och privat regi.
Verksamheten följer den regionala utvecklingsstrategin.
Måluppfyllelsen är generellt god särskilt inom hjärtsjukvård, stroke och palliativ vård men brister
noteras avseende tillgänglighet och hälsofrämjande insatser. Tydliga förbättringar noteras inom
bland annat läkemedelsområdet och resultaten i nationella patientenkäten för akutmottagningar
ligger i flera avseende över riket.

Viktiga händelser
•
•
•
•
•
•
•
•

Under våren fastställdes enhetliga kriterier för alla kunskapscentrum och under året har tre nya
kunskapscentra inrättats, 1) vård till personer från andra länder, 2) kvinnohälsa och 3) astma,
allergi, KOL
I april beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att omfördela medel från kirurgiska åtgärder till
medicinska åtgärder för patienter med måttlig fetma
55 miljoner har satsats på att korta utredningstiderna vid misstanke om cancer. Viktiga delar i
detta arbete är inrättande av diagnostiska centra, fler kontaktsjuksköterskor och
vårdkoordinatorer
För att förbättra diabetesvården inom primärvården har tre diabetessamordnare med uppdrag
för hela Region Skåne tillsats
Medel har under året avsatts till fler Första Linjen-verksamheter för barn med misstanke om
psykisk ohälsa
För att förbättra omhändertagandet av kvinnor med endometrios inom såväl primärvård som
specialistvård har 4,3 miljoner kronor avsatts för endometrioscentrum och utbildning
I december togs beslut om ett tillgänglighetspaket på 468 miljoner kronor för att förbättra
tillgängligheten till sjukvården. Paketet omfattar omedelbara kö-satsningar och långsiktiga
åtgärder för att öka antalet vårdplatser och utveckla cancervården
I december togs också beslut om en strategi för jämlik vård 2016-2018

Ekonomiskt resultat
Resultatet för året uppgår till 37 miljoner kronor och vilket är bättre än budget. Kostnaderna för avtal
som är upphandlade eller verkar enligt den nationella taxan understeg budgeten på grund av mindre
produktion än förväntat. Nämnden har varit restriktiv med beslut om nya kostsamma reformer på
grund av det ansträngda ekonomiska läget vilket medfört en lägre kostnadsutveckling. Intäkter från
Migrationsverket för asylsökande steg kraftigt under det sista kvartalet.
Ekonomi (Mkr)

2015

2014

Intäkter

28 535,9

27 732,8

Kostnader

-28 498,9

-27 559,2

Resultat

37,0

173,6

Budget

0,0

0,0

Avvikelse

37,0

173,6
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Medborgarperspektivet
I de enkäter som görs avseende hälso- och sjukvård till befolkningen i allmänhet (Vårdbarometern)
och till de som är eller har varit patienter (Nationella Patientenkäten, NPE) så är skåningarna i stort
positiva till den vård som ges med ett undantag och det är tillgängligheten. Respekt och bemötande
är den dimension i NPE som får högst andel positiva. Mer om resultaten finns i texten nedan.
Tillgängligheten, speciellt till operation/åtgärd, har försämrats under året och speciella åtgärder
vidtas under 2016 för att förbättra tillgängligheten och öka antalet disponibla vårdplatser.
Under 2015 har antalet asylsökande till Skåne ökat kraftigt. Under 2015 kom ca 19 000 asylsökande,
att jämföra med ca 8 500 under 2014. Den totala belastningen på Region Skånes hälso- och sjukvård
och tandvård har varierat. Utöver för vårdcentralerna och tandvården har belastningen ökat inom
psykiatri, ortopedi, gynekologi och obstetrik och barn- och mödravård. Även transporter (sjukresor)
har ökat. Tillgången på tolkar är ett stort problem. Inflödet kommer att innebära att demografin i
Skåne påverkas även om det idag är oklart hur många som får stanna. Befolkningen ökar,
åldersfördelningen påverkas och nya behov av hälso- och sjukvård och tandvård kan uppstå.

Patientfokuserad vård
I samband med den senaste upphandlingen av Nationell Patientenkät (NPE) och tillkomsten av ny
leverantör så har både frågor och svarsskalor genomgått en omfattande revidering. Detta omöjliggör
jämförelser med tidigare mätningar. Under 2015 deltog Region Skåne i två större mätningar,
primärvården och akutmottagningar (https://patientenkat.se/sv/resultat/ ).
I primärvårdsmätningen hösten 2015 (fig.1) svarade strax över 20 000 patienter som besökt den
skånska primärvården. Svarsfrekvensen var omkring 40 procent vilket var en nedgång med cirka 10
procent. Region Skånes svarsfrekvens och resultat följer övriga i riket, men har ett något lägre
sammanlagt resultat vad gäller tillgängligheten - 82 procent positiva jämfört med rikets 83 procent.
Region Skånes resultat för tillgänglighet ligger mellan Stockholms läns landsting (84 %) och Västra
Götalands resultat (80 %).
Mätningar av denna typ är i första hand utformade för att utgöra ett underlag för lokal
verksamhetsförbättring. När resultatet aggregeras tenderar skillnader mellan landstingen och riket
vara små.

Information vid läsning av nedanstående tabeller:
”Grön färg” innebär att resultatet för Region Skåne är bättre än för riket, ”gul färg” att resultatet är
samma som för riket och ”röd färg” att resultatet är sämre än för riket.
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DIMENSIONER

Region Skåne
Andel positiva (%)

Riket
Andel positiva (%)

Helhetsintryck

80

80

Information och Kunskap

74

74

Emotionellt stöd

74

74

Respekt och Bemötande

85

85

Tillgänglighet

82

83

Kontinuitet och Koordinering

70

70

Delaktighet och Involvering

74

74

Figur 1. Resultat från Nationell patientenkät (NPE) för primärvården i Region Skåne hösten 2015.

Svarsfrekvensen för akutmottagningsmätningen (fig. 2) var strax över 38 procent. Detta är en
minskning med nästan 10 procent jämfört med tidigare mätning. Fem landsting deltog med ett
befolkningsansvar motsvarade runt 46 procent av riket. Region Skånes resultat är genomgående
bättre än snittet för de deltagande landstingen. Särskilt bra resultat får dimensionen Helhetsintryck
med 83 procent positiva i förhållande till genomsnittet för de deltagande landstingen på 81 procent.
Nationell patientenkät är riktade till patienter och vårdtagare. En annan undersökning som görs
regelbundet är Vårdbarometern, där ett urval av befolkningen i Region Skåne tillfrågas om sina
åsikter om hälso- och sjukvården. I Vårdbarometern erhåller Region Skåne resultat som ofta är under
snittet i riket medan resultatet i Nationell patientenkät i de flesta fall är nära eller bättre än rikets.
Detta kan tyda på att patienterna är mera positiva utifrån sina upplevelser och erfarenheter av
vården än vad befolkningen är i sina åsikter om vården.
DIMENSIONER

Region Skåne
Andel positiva (%)

Fem deltagande
landsting
Andel positiva (%)

Helhetsintryck

83

81

Information och Kunskap

63

62

Emotionellt stöd

72

71

Respekt och Bemötande

81

80

Tillgänglighet

66

66

Kontinuitet och Koordinering

80

79

Delaktighet och Involvering

73

72

Figur 2. Resultat från Nationell patientenkät (NPE) för akutmottagningar i Region Skåne 2015.

E-hälsa och olika e-tjänster är ett viktigt utvecklingsområde när det gäller patienternas tillgänglighet,
delaktighet och information. 1177.se/skane hade 10,1 miljoner besök 2015, en ökning med 16
procent från 2014. Kännedomen om sajten ökar kontinuerligt och antalet användare som söker
kontaktuppgifter till vården ökar. Nya teman är t ex Våga berätta (riktad till barn och ungdomar)
samt den nya Patientlagen.
27 procent av invånarna i Skåne har konto i 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina
vårdkontakter), en ökning med sex procent. Antalet inloggningar var 1 270 000, en ökning med 77
procent. Förnya recept är den mest använda tjänsten, 2015 beställdes 104 600 recept via etjänsterna. Antalet ärenden har ökat med 41 procent jämfört med 2014, beror framförallt på att 80
nya mottagningar har anslutits och att mottagningarna ökat sitt utbud av tjänster. Hur snabb
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ökningen är varierar mellan förvaltningarna. Ökningen tycks gå långsammast inom specialistvården.
Inom Kryh erbjuds tjänsterna av alla mottagningar utom ungdomsmottagningarna.
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Figur 3. Antal besvarade samtal 2014-2015, 1177 Vårdguiden på telefon

439 700 samtal besvarades, en minskning med sex procent jämfört med 2014, en tendens som ses i
hela landet. Varje dag besvaras i genomsnitt ca 1 200 samtal. Det finns flera orsaker till minskningen.
Samtalen är mer komplicerade då alltfler av de inringande är multisjuka, många behöver guidning i
hur vården fungerar och vart man vänder sig. Under våren var det tekniska problem med inloggning i
telefonisystemet för sjuksköterskorna, dessa problem var i slutet av året betydligt färre.
Andelen besvarade samtal är 75 procent, vilket är detsamma som 2014. Antalet inringande samtal är
inte lika med antal personer som ringer, då flera väljer att lägga på och ringa igen om det är kö. Call
back funktion finns. Nationell patientöversikt infördes under året. Jämfört med andra
landsting/regioner är bemanningen lägre i Region Skåne.
Journalen på nätet har fått 52 000 nya användare under 2015. Totala antalet inloggningar var
480 500, på vardagarna är det drygt 1500 per dygn och ungefär hälften så många på helgerna. Sedan
hösten 2015 kan även patienter inom vuxenpsykiatrin ta del av egen journalinformation.
Tidbok online infördes på ett fåtal mottagningar. Tjänsten innebär att patienten själv bokar tid direkt
i vårdens system. Tjänsten användes ca 30 000 gånger, framförallt för att se bokade tider, 1 222
tidsbokningar gjordes och 4 415 ombokningar. Breddinförande sker 2016, där primärvården är först.
Självservice ökar tillgängligheten på telefon och vårdpersonalen kan använda sin tid på annat sätt. En
av förvaltningarna har planer på att erbjuda on-linebokning till vissa röntgenundersökningar.
Beställning av Klamydia-gonorré hemtest ökade med drygt 4 000 vilket innebär att drygt 18 000
testkit skickades hem till invånare 2015.
Inom ramen för Den digitala agendan, som innebär utveckling av tjänster där IT underlättar arbetet
för båda medborgare och vården, ingår utöver ovan nämnda projekt, förberedelser för en digital
vårdcentral, självincheckning, projekt kring samordnad vårdplanering och internetbaserad KBT.
Under året har projektet Sveus slutfört utveckling av sex uppföljningsmodeller som baseras på
rättvisande jämförelser utifrån patienternas förutsättningar. Den nya metodiken bildar underlag för
en mer personcentrerad vård.
I arbetet med sjukskrivning och rehabilitering ses sjukpenningtalet öka nationellt sedan 2010.
Region Skånes insatser med målet en patientsäker sjukskrivningsprocess utifrån Rätt Lagom Säker
och Jämställd har inneburit att sjukpenningtalet inte ökar i Skåne i samma takt som övriga landsting.
Utmaningen är att fortsätta utveckla de initiativ som visat positiva resultat, men också att våga tänka
framåt och i nya banor för att öka hälsan bland befolkningen.
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Framgångsfaktorer är fokus på ökad kompetenssatsning i försäkringsmedicin, ledning och styrning
där sjukskrivning har blivit en ledningsfråga. Under 2015 har sjukskrivningsprocessen stärkts på
förvaltningsnivå genom en tydligare organisation och förvaltningarna har fått ett utökat ansvar för
struktur medan man på regional nivå har skapat ett Försäkringsmedicinskt råd inom befintlig
kunskapsorganisation. Andra viktiga faktorer är ökad forskning inom området och inte minst en bred
samverkan inom vården, med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.
Utmaningarna inför framtiden är uthållighet, fokus på unga vuxna och den psykiska ohälsan som
tenderar att öka, utökad samverkan mellan vården och patientens arbetsgivare och lära mer om
jämställdhetens betydelse för en ökad livskvalitet i världsklass. En jämställd sjukskrivning är ett viktigt
inslag för att öka den jämlika och jämställda hälsan samt minska skillnader i hälsa bland befolkningen
i denna övergripande ambition vilket i slutändan möjliggör en utvecklad sjukskrivningsprocess och en
ökad möjlighet för individer att delta på arbetsmarknaden. Tre projekt har drivits under året inom
området, Våld i nära relationer med fokus på barnet, Jämställt föräldraskap och Aktivitetsbalans för
hälsa – ReDO.

Jämlik och jämställd hälsa
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Att minska skillnader i hälsa är en komplex uppgift som kräver åtgärder och förändringar
på bred front från hela samhället. Hälso- och sjukvården är en av många aktörer i arbetet för en bättre
och mer jämlik hälsa.
All hälso- och sjukvård måste utvärderas utifrån ett jämlikhetsperspektiv för att säkerställa att vården
arbetar kompensatoriskt och inte i motsats förstärker de hälsoskillnader som redan existerar i
samhället. Därför beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i december 2015 om en strategi för jämlik
vård.
I Region Skåne bedrivs ett hälsofrämjande arbete, inklusive arbete med levnadsvanor. Detta arbete
får positiva konsekvenser för den jämlika hälsan när det riktas mot grupper med störst risk för
ohälsa.
Inom förvaltningarna finns flera goda initiativ och projekt som på olika sätt kan bidra till en mer
jämlik vård. Några av de goda initiativ som förvaltningarna beskriver är processarbeten för att minska
geografisk variation, cancersatsningar med bl.a. standardiserade vårdförlopp, e-hälsosatsningar och
en kunskapsstyrd verksamhet. Geografisk jämlikhet löper som en röd tråd genom flera av
förvaltningarnas jämlikhetsarbeten, perspektiv som kön och socioekonomi är inte lika framträdande.
Uppföljning eller analys av omotiverade skillnader görs inte i någon hög grad i verksamheten, och
initiativ mot observerade ojämlikheter förekommer sällan.
Utvecklingsuppdrag
I det skånska Indikatorbiblioteket finns två indikatorer som belyser viss läkemedelsbehandling efter
hjärtinfarkt. I en fördjupad analys har vi beräknat behandlingsgrad med könsuppdelad data för
Region Skåne. För båda indikatorerna gäller att kvinnor behandlas i lägre utsträckning än män och
denna skillnad mellan könen är statistiskt säkerställd. Det är viktigt att också diskutera huruvida
skillnaden är kliniskt signifikant, dvs. om den är medicinskt väsentlig och omotiverad.
Kvinnor är i genomsnitt 5-6 år äldre än män när de får hjärtinfarkt. Den högre åldern har stor
inverkan på samsjuklighet, njurfunktion och risk för blödning. Eftersom detta är viktiga faktorer vid
beslut om läkemedelsbehandling kan man dra slutsatsen att skillnaden i behandlingsgrad mellan män
och kvinnor förefaller vara medicinskt motiverad.
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Vid förmaksflimmer är risken för stroke kraftigt förhöjd. I ett samarbete mellan Enheten för
Läkemedelsstyrning, Epidemiologiskt registercentrum samt kliniska expert från SUS har
behandlingsgraden med strokeförebyggande läkemedel hos patienter med förmaksflimmer under
åren 2011-2014 kartlagts i Skåne. Arbetet är inskickat för vetenskaplig publicering och resultaten
redovisas här mycket översiktligt. Under åren 2011 till 2014 ses en ökande följsamhet till
behandlingsrekommendationer. I de åldersgrupper där nyttan av behandling kan antas vara störst är
behandlingsgraden nu relativt tillfredsställande. Dock får män behandling i något större utsträckning
än kvinnor. Medicinskt motiverade orsaker som t ex förhöjd blödningsrisk kan finnas, men det är
viktigt att diskutera skillnaderna och medvetandegöra förskrivare om att det kan föreligga en
ojämlikhet mellan könen.
Arbete har under året pågått att utifrån uppdrag samordna de specialiserade smärtrehabiliteringsenheter där kunskapscentrum för smärta har ett samordningsansvar. Avtalet med den specialiserade
smärtrehabiliteringsenheten vid Rehabiliteringscentrum i Simrishamn har avslutats.
Kunskapscentrum för smärta har också ett uppdrag att utbilda läkare inom MMS och i primärvården.
Under 2015 utarbetades nya politiska riktlinjer mot våld i nära relationer, ett arbete i nära samverkan
med Länsstyrelsen och andra berörda aktörer. Utöver nya riktlinjer planeras ett flertal aktiviteter för
att förbättra förmågan att motverka våld i nära relationer, bland annat utbildningsinsatser och ett
regionalt vårdprogram för att ge vårdpersonal ett fullgott stöd i patientmötet. Det regionalt
samordnade utvecklingsarbetet inom området fortgår under 2016. Förvaltningarna redovisar flera
goda initiativ för att motverka våld i nära relationer, men övergripande satsningar och stöd bedöms
behövas för att säkerställa en genomgående hög kvalitet på området.
Under 2015 har Folktandvården Skåne utfört mobil tandvård på orterna Lönsboda, Degeberga,
Fjälkinge, Vellinge och Arkelstorp. Den mobila tandvården har i huvudsak utgjorts av undersökningar.
Under 2015 har den mobila tandvårdsenheten varit i drift under ca nio veckor.
Den beslutade strategin och handlingsplanen avseende demens är ytterligare ett exempel på arbetet
för en mer jämlik vård. Detta kommenteras särskilt under avsnittet om Äldre.
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Verksamhetsperspektivet
Region Skånes verksamhetsfilosofi är att systematiskt och ständigt förbättra verksamheten utifrån
medborgarnas/patienternas behov. Det är i mötet mellan patienten och vårdens medarbetare som
värdet uppstår. Hälso- och sjukvård bedrivs efter evidens och beprövad erfarenhet. Professionell
kunskap som förbättrar diagnos, behandling och omvårdnad behöver kombineras med
förbättringskunskap för att öka värdet till dem vården finns till för. Alla invånare ska få vård på lika
villkor oavsett ålder, kön, social ställning och etnisk tillhörighet.
I verksamhetsuppföljningen för 2015 finns flera exempel på områden där ett systematiskt
förbättringsarbete resulterat i bättre vård för patienter och medborgare. Som exempel kan nämnas
en långsiktig satsning på att minska antibiotikaförskrivningen och minska utskrivning av olämpliga
läkemedel till äldre där Region Skånes resultat nu ligger väl till vid en nationell jämförelse. Vi ser på
motsvarande sätt allt bättre resultat inom hjärtsjukvård, strokeomhändertagande och palliativ vård.
Tyvärr finns också flera områden där Region Skånes resultat inte når upp till fastställda mål. Detta
gäller till exempel inom tillgänglighet där framför allt tillgängligheten till operation och behandling
försämrats under 2015. Vårdplatsbrist och överbeläggning är andra områden där särskilda insatser
planeras under 2016.
Även om det primära omhändertagandet av patienter med kronisk sjukdom, till exempel diabetes,
hjärtsjukdom eller stroke, är gott så återstår mycket när det gäller stöd avseende ändrade
levnadsvanor för att minska riskerna för komplikationer och återinsjuknande.
Regionstyrelsen har fastställt en strategi för förbättringsarbete 2016-2020 som beskriver satsningar
inom följande områden:

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Medborgaren/Patienten först
Patientsäker vård- Nollvision
Säker läkemedelsbehandling
Bättre tillgänglighet bättre arbetsmiljö
Att omsätta det vi vet
Säkrare övergångar

Utgångspunkten för strategin är Region Skånes värdegrund: välkomnande, drivande, omtanke och
respekt.
Ständiga förbättringar som bygger på kopplingen mellan evidensbaserad medicin och evidensbaserad
praktik leder på sikt till nytta för större helheter och genom systematisk spridning kan jämlik vård
uppnås.

Information vid läsning av nedanstående diagram och tabeller:
I tabellerna markeras utfallet för 2015 med ”grön färg” om högsta målnivån (andra nivån) uppnåtts
(1 poäng), med ”gul färg” om endast första nivån uppnåtts (0,5 poäng) och ”röd färg” om ingen av
målnivåerna uppnåtts.
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Säker hälso- och sjukvård
Indikatorer Säker vård
Utlokaliserade patienter
Öppenvårdsantibiotika (vårdcentralerna)
Följsamhet till regler för basal hygien vid patientnära arbete
Följsamhet till regler för arbetskläder vid patientnära arbete
Andel orala opioider
Bredspektrum antibiotika vid urinvägsinfektion
Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika
Överbeläggning
Utskrivningsinformation läkemedel

Figur 4. Index/Indikatorer Säker vård, avser data från 2014 och 2015

Målnivå

Utfall 2015

Utfall 2014

<0,5
<330
>90 %
100 %
>70 %
<10 %
>75 %
<1
>80 %

1,0
349
84,6
95,2
70,9
16,2
69,0
3,5
64,0

0,9
341
81,6
96,6
68,4
15,9
66,4
2,8
53,0

Region Skånes patientsäkerhetsarbete har under 2015 huvudsakligen utgått från att metodiskt
arbeta vidare med tidigare identifierade viktiga område. I det kontinuerliga patientsäkerhetsarbetet
används flera metoder, bland annat markörbaserad journalgranskning (MJG) som innebär
strukturerad genomläsning av patientjournaler, för att kartlägga uppkommen vårdskada eller risk för
vårdskada. Samtliga förvaltningar har, inom somatisk slutenvård, under året granskat journaler enligt
MJG såväl på en sjukhusövergripande som på verksamhetsnivå. Avseende den psykiatriska vården så
gjordes en nationell lansering, våren 2015, av MJG-metoden för psykiatri. Regionala granskningsteam
från den psykiatriska vården har utbildats i metoden och granskningsarbetet har inletts under
hösten.
Följsamhet till basala hygienrutiner och regler för arbetsklädsel i patientnära arbete är en viktig del
i att förebygga vårdrelaterade infektioner och begränsa risken för smittspridning. Under året har
förvaltningarna deltagit i nationella punktprevalensmätningar av följsamheten. Resultatet av denna
mätning visar att 82 procent av medarbetarna följer reglerna vilket är över riksgenomsnittet (76 %).
Resultat av nationell mätning av följsamhet till hygienrutiner och regler för arbetsklädsel
våren 2015, röd linje avser riket totalt

Figur 5. Resultat av nationell mätning av följsamhet till hygienrutiner och regler för arbetsklädsel våren 2015, röd linje avser
riket totalt.

Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården.
Region Skåne har bedrivit ett systematiskt förebyggande arbete, men det har totalt sett inte skett
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någon minskning av vårdrelaterade infektioner under de senaste åren. Andelen vårdrelaterade
infektioner i Region Skåne har minskat från drygt elva procent sedan mätningarna startade (2008),
men har de sista åren legat på nio till tio procent, vilket följer riksgenomsnittet.
Resultat av nationell mätning vårdrelaterade infektioner
våren 2015, röd linje avser riket totalt

Figur 6. Resultat av nationell mätning vårdrelaterade infektioner, våren 2015, röd linje avser riket totalt.

Punktprevalensmätning av trycksår är en nationell mätning som görs årligen. Samtliga förvaltningar
med slutenvård deltog i mätningen våren 2015. Riksgenomsnittet ligger på 14 procent medan 15
procent av Region Skånes patienter som deltog i mätningen hade ett eller flera trycksår kategori 1-4.
Detta är en liten förbättring jämfört med mätningen våren 2014 då motsvarande resultat var 15,7
procent. Andelen patienter med trycksår är för hög och Region Skåne har 2016 inlett ett mer
intensivt arbete för att minska förekomsten av trycksår och nå målet lika med eller mindre än fem
procent. Glädjande är att samtliga förvaltningar utom Skånevård SUND når Region Skånes mål, 80
procent, för andel patienter som riskbedömts för trycksår. Ny nationell punktprevalensmätning av
trycksår kommer att genomföras under våren 2016.
Resultat av nationell mätning trycksår, Våren 2015

Figur 7. Resultat av nationell mätning trycksår, Våren 2015

11

Läkemedelsrådets mål om att andel orala opioider (tabletter och kapslar) ska vara minst 70 procent
uppfylldes under 2015.
Resultat för 2015 blev 349 antibiotikarecept per 1000 invånare, vilket var en minskning jämfört med
2014. Minskningen är mest uttalad när det gäller recept till barn och i Skåne är minskningen större än
rikets. En jämförelse med övriga län i Sverige visar att Skåne fortfarande ligger näst högst i
antibiotikaförbrukning i landet och den procentuella minskningen hamnade under 2015 strax under
rikets.
Antibiotikatryck tolvmånadersvärde i Skåne antal recept per 1000 inv,
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Figur 8. Antal antibiotikarecept per 1000 invånare i Skåne

Data pekar på att Region Skåne 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 24 procent under
de senaste åtta åren. För 2015 var uppdraget att Region Skånes antibiotikatryck i öppenvård skulle
minska mer än rikets minskning och rekommendationer avseende val av antibiotika skulle följas
genom arbete enligt handlingsplan fastställd av STRAMA (Strategigruppen för rationell
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Skåne minskade något mindre än riket men
Stramas arbete med att använda antibiotika rätt och våga avstå har fortgått enligt uppdrag.
95 procent av Vårdcentralerna har haft besök av Strama för att diskutera sin handlingsplan och
följsamhet till behandlingsrekommendationer. Flera aktiviteter har också gjorts på våra
sjukhus/kliniker när det gäller val av antibiotika och aktuella behandlingsrekommendationer. Vidare
har utbildning av ST- och AT-läkare, distriktsläkare och triage-sjuksköterskor genomförts.
Utmaningarna är många och delvis svåra men Strama måste fortsätta motivera både sjukvården och
allmänheten till en förnuftig och optimal antibiotikaanvändning.
Antal recept totalt från alla förskrivare per 1000 listade är också en kvalitetsindikator för skånska
vårdcentraler och för tolvmånadersperioden juli 2014 till och med juni 2015 var gränsen sänkt till 330
recept per 1000 listade. 23 procent av vårdcentralerna klarade målet.
Andel bredspektrumantibiotika vid urinvägsinfektion, bör hos kvinnor 18-79 år gamla vara låg.
Resultatet för alla förskrivare i Skåne under 2015 blev 14 procent bredspektrumantibiotika, i
primärvården var andelen så låg som åtta procent vilket innebär att målnivån uppfylldes väl.

12

Andel ”vanligt penicillin”, Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsinfektion bör vara hög.
Resultatet för alla förskrivare i Skåne under 2015 blev 69 procent, i primärvården var andelen lika
hög som det uppsatta målet dvs. 75 procent.
Andelen patienter med fem eller fler läkemedel som erhåller utskrivningsinformation från
slutenvård ska uppgå till minst 70 procent. Risken för felaktigheter i läkemedelsanvändningen är
särskilt stor i vårdens övergångar. Genom att skriva en utskrivningsinformation och ge den till patient
och nästa vårdform halveras risken för fel. Andelen patienter vilka under året har erhållit en
utskrivningsinformation är 64 procent (totalt 55 374 utskrivningsinformationer), och andelen har
ökat under året.
Utskrivningsinformation
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Figur 9. Utskrivningsinformation 2014-2015

Hälsostaden Ängelholm klarar målnivån varje månad och KRYH uppnår målnivån på årsbasis. För SUS
och SUND ses en positiv trend under året och de närmar sig målnivån. En bidragande orsak till denna
utveckling är det kvalitetsförbättringsprojekt som genomförts under året i syfte att öka kvantiteten
och kvaliteten gällande utskrivningsinformation.
Antalet överbeläggningar kan följas on-line sedan flera år. För att kunna jämföra sjukhus av olika
storlek anges antalet överbeläggningar som antal per 100 disponibla vårdplatser vid mätning kl. 06.
Inget sjukhus uppnår högsta målnivån (< 1 överbeläggning per 100 disponibla vårdplatser) och för
flertalet sjukhus har antalet överbeläggningar ökat under 2015 jämfört med 2014 (figur 10). För hela
Region Skåne ligger nivån för 2015 på nästan 3,5 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.
Detta beror i första hand på att totala antalet vårdplatser under 2015 minskat med drygt 150 jämfört
med 2014 (figur 11). Detta beror i första hand på personalbrist. Den rådande vårdplatsbristen har
förutom överbeläggningar också medfört att patientgenomströmningen på akutmottagningarna
försämrats vilket kan medföra patientsäkerhetsrisker. Inför 2016 har, inom ramen för
tillgänglighetspaketet, stora resurser satsats på att öka antalet disponibla vårdplatser.
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Figur 10. Överbeläggning 2014 och 2015 per sjukhus. Genomsnitt antal/100 disponibla vårdplatser (kl 06). Röd linje visar
högsta målnivå
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Figur 11. Totala antalet disponibla vårdplatser i Region Skåne (genomsnitt). Avser både somatiska och psykiatriska
vårdplatser.

Utvecklingsuppdrag
Flertalet förvaltningar har inlett ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete med att
identifiera område och processer som skapar synergier och som kan bidra till effektivitet, helhetssyn
och delaktighet. Exempel på detta är bla en riskanalys, avseende akutsjukvården på SUS inför
sommaren 2015, som gjordes både ur ett patientsäkerhets- och ett arbetsmiljöperspektiv. Utfallet av
analysen blev mycket positivt.
Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd som ska användas inom samtliga förvaltningar för att
kartlägga infektioner som diagnostiseras och behandlas i slutenvård. Infektionsverktyget registrerar
även ordination av antibiotika, vilket är ett led i att förebygga antibiotikaresistens. För att
Infektionsverktyget skall kunna användas i det lokala förbättringsarbetet är det viktigt att
datainhämtning kan ske på enhets- avdelningsnivå vilket ska implementeras under 2016.
Enheten för vårdhygien utvärderade under våren och sommaren 2015 på uppdrag av hälso- och
sjukvårdsdirektören sambandet mellan brister i städning i vården och uppkomst av smittspridning
och vårdrelaterade infektioner. Utvärderingen pekade på ett ökat behov av städning inom vården bl a
beroende på en kraftigt ökad förekomst av resistenta bakterier i samhället och hög omsättning på
patienter per vårdplats. Slutsatsen var att befintlig städstandard och dess tillämpningsanvisningar
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inte är anpassad till de behov vården har idag. Ny regional riktlinje för städning i Region Skånes
vårdlokaler, som säkerställer en tillräckligt hög och likvärdig basnivå på städkvaliteten i alla
sjukvårdsförvaltningar, tas fram i samverkan med Regionservice, Region Skånes
sjukvårdsförvaltningar och Enheten för Vårdhygien under våren 2016.

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
Under 2015 har antalet åtgärder för att förbättra levnadsvanorna hos patienterna minskat med
totalt 27 procent, på vårdcentralerna är minskningen 35 procent. Av alla åtgärder som sker i hälsooch sjukvården sker ca 80 procent av de rekommenderade åtgärderna i primärvården. En trolig orsak
som anges är att den målrelaterade ersättning som var knuten till rekommenderade åtgärder för
stöd att förändra patienternas levnadsvanor i primärvården togs bort. Ersättningsmodellen var inte
optimerad för sitt ändamål och behövdes utvecklas. Planen var att detta skulle göras inom ramen för
den handlingsplan för det hälsoinriktade arbetet som togs fram under vårvintern, vilket inte kunde
omsättas då annat prioriterades. Handlingsplanen innehöll även aktiviteter som skulle öka
kunskapen om omhändertagande av patienter med missbruk av alkohol i primärvården, förbättrade
levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa samt ökad samverkan med andra aktörer för bättre
omhändertagande av personer med kroniska sjukdomar. I slutet av året påbörjades ett projekt på en
av vårdcentralerna inom SUS där man tittar på möjligheten att använda e-tjänsterna på 1177 för att
på ett systematiskt sätt kunna arbeta med levnadsvanorna.

Samtal och stöd till patienter gällande levnadsvanor
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Figur 12. Redovisning avser data från perioden januari – december2015, egen regi.
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Målnivå

Webbaserad utbildning om systematiskt
arbete med levnadsvanor

≥ 10 % i den specialiserade vården ≥
20 % inom primärvård

Resultat
1
12

Målnivån för den webbaserade utbildningen om levnadsvanor var 20 procent i primärvården och tio
procent i specialistvården. Endast primärvården i förvaltning Sund har uppnått målet.
Förvaltningarna har tagit fram handlingsplaner för 2016 för det hälsoinriktade arbetet. I planerna
beskrivs att de ska följa utvecklingen av webbutbildningen månatligen och att satsa på ny
information om denna. Det finns inga jämförande siffror för de privata verksamheterna i
primärvården då det saknas tillgång till antalet anställda. Inom de privata vårdcentralerna har 45
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genomgått en godkänd utbildning, motsvarande siffra för offentliga vårdcentraler är 314. Den 31
december 2015 fanns det 66 privata vårdcentraler och 86 offentliga.
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Figur 13. Genomförd webbaserad utbildning, Redovisning avser data från perioden januari-december 2015

I den nationella patientenkäten tillfrågas patienterna om någon ur personalen diskuterat
levnadsvanor med patienten. Andel som svarar nej om man diskuterat tobaksvanor har ökat med sju
procent mellan 2014-2015. Medan diskussion om motion och alkoholvanor har nej-svaren minskat
med fyra procent.
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Figur 14. NPE Höstmätning 2013-2015, Primärvård, avseende Levnadsvanor

Utvecklingsuppdrag
För att utveckla och studera olika former av omhändertagande av barn och ungdom med övervikt och
fetma har Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne avsatt sex miljoner kronor. Tre projekt
startade under hösten 2014. Projektet som genomförts inom Kryh (”MåBra-modellen”) är avslutat
och har slutrapporterats. Övriga två projekt (”Tele-SOFT”) som genomförs på barnöverviktsenheten
på SUS och (”Grunda Sunda Vanor”) som genomförs av kunskapscentrum barnhälsovård fortsätter
även under 2016 och kommer att slutrapporteras januari 2017.
Genom de tre projekten har ett flertal nya samverkansformer utvecklats mellan landsting och
kommun vilket resulterat i en sammanhållen vårdkedja med ökad trygghet för barn/ungdom och
föräldrar. Två av projekten har också efter etikgodkännande gått vidare som forskningsstudier med
förutsättningar att kunna publicera viktiga slutsatser som på sikt kan bli föremål för ett brett
införande såväl i Region Skåne som andra delar av landet.
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Hälso- och sjukvård i rimlig tid
Indikatorer
Väntande inom 60 dagar, första besök
Väntande inom 60 dagar, operation/åtgärd
Tillgänglighet MR, väntande inom 30 dagar
Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24
timmar
Telefontillgänglighet primärvård (enl SLL)
Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4
timmar
Tillgänglighet barn och unga med psykisk ohälsa,
genomförda första besök inom 30 dagar

Målnivå
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Figur 15. Redovisning avser data från perioden januari – december 2014 och 2015

Andelen väntande inom 60 dagar till första besök var under våren högre jämfört med föregående år
men försämrades under hösten. Även i år är årsvariationen tydlig.
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Figur 16. Utveckling över andel väntande till besök inom 60 dagar 2014-2015

Antal anmälda patienter för samordning har ökat med 3 057 (14 %) jämfört med föregående år och
13 707 (133 %) jämfört med 2013. Ökningen beror på flera faktorer där kapacitetsbrist uppges som
den främsta anledningen. En annan orsak är den ändrade remissbekräftelsen. Enligt rapporten
Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin riskerar en passiv
informationsgivning som lämnar det upp till patienterna att kontakta vården för att ta del av
möjligheten att byta vårdgivare att försämra förutsättningarna för jämlik vård. Region Skåne, har
genom den ändrade remissbekräftelsen som sedan hösten 2015 är införd i hela regionen, tagit ett
steg i rätt riktning.
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Antal mottagna patienter
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Figur 17. Antal mottagna patienter fördelat på mottagare 2015
(E=Externt utanför Skåne eller via annat landstings avtal, O=Offentlig vård i Skåne, P=Privat vård i Skåne)

Av totalt antal samordnade patienter har 15 500 patienter (70 %) samordnats till privata vårdgivare i
Skåne med kapacitet i ordinarie vårdutbud, framförallt besök och endoskopier. Arbete har påbörjats
för att patienterna ska remitteras rätt från början, utan omväg via förvaltningarna, vilket leder till
längre väntetider för patienterna och ett administrativt merarbete.
Ramavtalen för vårdgarantipatienter har utnyttjats till 3 700 patienter (16 procent av totala antalet
samordningar). Detta är en minskning sedan föregående år då ramavtalen utnyttjades till 6 100
patienter. Anledningen till minskningen är att ögonpatienter efter sommaren inte samordnats via
dessa avtal eftersom det finns kapacitet i vårdvalet. Samordning pågår kontinuerligt inom ortopedi,
urologi, kirurgi inklusive endoskopi samt neurologi. Samordningen till andra landsting eller via andra
landstings avtal, extern samordning, står enbart för 1,5 procent av totalt antal samordningar. De
största grupperna är plastikkirurgi, obesitaskirurgi och hjärtsjukvård. En ökad samordning till externa
vårdgivare ses i slutet av året till neuropsykiatriska utredningar.
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Figur 18. Antal anmälda patienter för samordning besök per åtgärd 2015 (de 15 största grupperna)

18

Anmälda patienter för samordning behandling per åtgärd 2015
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Figur 19. Antal anmälda patienter för samordning behandling per åtgärd 2015 (de 15 största grupperna)

Den ändrade remissbekräftelsen har synliggjort områden med lång väntetid som tidigare inte varit
kända. Ett exempel är endokrinologi, där brist på endokrinologer leder till långa väntetider och där
det saknas ledig kapacitet i Skåne. Även hjärtsjukvård, speciellt inom området arytmi, har långa
väntetider där flera behöver bedömning inför högspecialiserade åtgärder. Vårdval Hud- och
Ögonsjukvård når inte målet, 80 procent väntande inom 60 dagar, men en förbättring ses inom
vårdval Ögonsjukvård jämfört med 2014. Patienterna får inte alltid information om möjligheten att
välja vårdgivare och många remitterar slentrianmässigt till vårdvalsenheterna på förvaltningarna som
har sämre tillgänglighet. Under året har 4 200 patienter samordnats från dessa enheter till andra
enheter med kapacitet. Tillgängligheten till ÖNH sjukvård har försämrats de senaste åren, speciellt på
SUS där är inflödet större än kapaciteten, vilket leder till ett stort behov av samordning till andra
vårdgivare, men den totala kapaciteten är i dagsläget otillräcklig. Även Urologi har de senaste åren
haft sämre tillgänglighet pga. brist på urologer. Under året har standardiserat vårdförlopp för
prostatacancer införts vilket under en period riskerar att leda till undanträngningseffekter för den
benigna urologin. Gynekologi uppvisar sämre tillgänglighet sedan hösten, framförallt på SUS och i
Ängelholm (Sund).
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Figur 20. Andel väntande till operation/åtgärd inom 60 dagar 2014-2015
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Tillgängligheten till operation/åtgärd har försämrats under 2015. Brist på kapacitet har lett till
stängda vårdplatser och minskat operationsutrymme. Det är i stort sett bara den fördjupade
utredningen inom BUP och ÖNH kirurgin som klarat målnivån under året. Kirurgi som kräver
inneliggande vård samt kirurgi med lägre medicinsk prioritet, t.ex. plastikoperationer, ortopedi och
handkirurgi påverkas i högre grad. Men alla områden berörs, även den högspecialiserade vården, i
december hade neurokirurgi 50 procent väntande inom 60 dagar och thoraxkirurgi 57 procent.
Under sommaren gjordes en direktupphandling av robotoperationer för prostatacancerkirurgi pga.
för långa väntetider.
SUS har flyttat patientgrupper med medicinskt högre prioritet till Landskrona för operation vilket
medfört längre väntetider till framförallt bråck- och galloperationer. Andelen väntande inom 60
dagar har minskat från över 80 procent väntande inom 60 dagar i slutet av 2014 till 50 procent för
bråckoperationer och 41 procent för galloperationer i december 2015.
Brist på psykologer samt ett ökat inflöde av vuxna har medfört lång väntetid till neuropsykiatriska
utredningar.
Nivåstruktureringen har medfört att väntetiden till CPAP utprovning i dagsläget ligger inom
vårdgarantins tidsramar. Remisser som inte kräver SUS kompetens fördelas till Kryh, Sund och en
privat vårdgivare efter väntetid och bostadsort.
Extrauppdraget för dyslexi och tidig språkstörning har medfört en betydligt bättre tillgänglighet.
Antal väntande längre än 60 dagar till dyslexiutredning har minskat från drygt 200 i början av 2014 till
40 i december 2015 och från 200 till 60 för utredning av tidig språkstörning.
I december togs beslut om ett tillgänglighetspaket på 468 miljoner kronor för att förbättra
tillgängligheten till operation. Paketet omfattar omedelbara kösatsningar och långsiktiga åtgärder för
att öka antalet vårdplatser och utveckla cancervården. En viktig del är arbetsuppgiftsomflyttningar
för att frigöra kapacitet på SUS för vård av svårt sjuka samt för högspecialiserad vård.
Patienter som informeras och accepterar att få sin undersökning på annan enhet i Skåne kan
remitteras till Skånegemensam röntgen (Skröge). Enheter som hämtar remisser från denna måste
kunna erbjuda patienten tid inom fyra veckor. Under 2015 har 500 av de 900 patienterna som
remitterats till Skröge tagits omhand av de olika enheterna. Övriga har lagts tillbaka till närmaste
enhet utifrån bostadsort.
Andel väntande till Magnetundersökning inom 30 dagar
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Figur 21. Andel väntande till magnetundersökning inom 30 dagar
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Väntetiderna inom Bild- och funktionsmedicin har varit lika långa på alla enheter, 9-13 veckor eller
mer. Uppgraderingar av MR-maskiner samt ett ökat inflöde har medfört längre väntetider. Trots
ändringar i schema och kösatsningar kvarstår de långa väntetiderna.
Regional telefontillgänglighetsmätning har gjorts med slumpmässigt utvalda kontrollsamtal till
samtliga vårdcentralsenheter i primärvården under dagtid varje vardag. Tillgänglighetsmätningen har
granskat enheternas möjlighet att besvara samtal under tid då enheten annonserats vara öppen.
Under år 2015 har de enheter som inte klarat att besvara samtal inom 2 timmar fått ett avdrag i den
ekonomiska ersättningen, medan de enheter som klarat att svara inom 15 minuter har fått en extra
ersättning. Generellt sett har en tydlig förbättring skett av telefontillgängligheten för de flesta
vårdcentralsenheter under hela 2015, där 93 procent av samtalen besvarats inom två timmar och 67
procent inom 15 minuter.
Antal vårdcentraler som klarade målet för excellensnivå med 90% besvarade
telefonsamtal inom 15 minuter
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Figur 22. Antal vårdcentraler som klarat att besvara samtal inom 15 minuter under 2015

Vård i annat EU/EES-land. 2015 hanterades totalt 2 932 ärenden (2 168 patienter) jämfört med 2 409
(1 807 patienter) 2014, en ökning med 21 procent. Antalet ärende för personer bosatta i Skåne har
ökat från 1 907 under 2014 till 2 252 ärende 2015.
Antalet ärende 2015 rörande planerad vård har sjunkit med ett knappt hundratal till 1 453 medan
nödvändig vård stigit med 350 ärende till 1 479 jämfört med 2014. Den största gruppen ärende rör,
precis som 2014, svettbehandlingar utförda i Danmark. Ortopedi är ett annat stort område som ökat,
från 285 till 515 ärende 2015. Den planerade ortopedin (operation av till exempel ryggar, axlar och
knä) har ökat från 33 till 125 ärende och den nödvändiga ortopedin (skelettskador mm) från 252 till
390 ärende. Rehabilitering, till exempel neurorehabilitering, klimatrehabilitering för inflammatoriska
reumatiska sjukdomar och smärtproblematik (företrädesvis primärvårdsnivå), är också ett stort
vårdområde när det gäller EU-vård, antalet ärende har dock sjunkit något 2015, från 130 till 106.
300 ärende har krävt medicinsk bedömning av specialistläkare och kostnadsframtagande av
ekonomer på Skånes Universitetssjukhus samt psykiatrin.
Ett stort antal fall är föremål för rättslig prövning. Region Skåne har under oktober till december
2015 lämnat yttrande i 150 ärende till Förvaltningsrätten rörande hyperhidroser. Kammarrätten slog
under sommaren fast att patienterna ska få ersättning för de kostnader som vården i Danmark
inneburit och inte enligt prissättningen i Sverige. Kammarrättens dom är överklagad till högsta
förvaltningsdomstolen och denna dom kan få ekonomiska konsekvenser för hanteringen av EUärenden i landsting och regioner framöver.
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Barn och ungdomars hälsa
Enligt uppdraget ska, i samverkan med socialtjänst och elevhälsa, vårdkedjan för barn och unga
stärkas så att bland annat utvecklingsstörningar och barn som far illa tidigt identifieras. Barn och
unga som kan komma att placeras utanför det egna hemmet ska erbjudas hälsoundersökning och
barn till svårt sjuka anhöriga ska få lagstadgat stöd.
Indikator

Utfall 2015

Utfall 2014

Registreringar för orosanmälan enligt
Socialtjänstlagen

411

321

Barn som erhåller hälsoundersökning enligt
BBIC

225

159

2014 var det 321 listade barn som det gjordes anmälningar för (0,34 %). 2015, när 140 av 147 BVC
har lämnat uppgifter är det 411 listade barn som det har gjorts anmälningar för (0,44 %), därutöver
20 icke listade barn, oftast troligen äldre syskon.
Utvecklingsuppdrag
Kontinuerligt uppföljnings- och värderingsarbete pågår inom området psykisk ohälsa hos barn och
unga. Detta innefattar både primärvårdsnivå (Första linjen-verksamhet och telefonfunktionen En väg
in) och specialistnivå (barn- och ungdomspsykiatrin).
Under 2015 har fler ”första linje”-verksamheter startats för att uppnå god geografisk täckning i hela
Skåne. Verksamheterna har som uppdrag att utöka föräldrastödet när behov finns.
Tillgängligheten till ungdomsmottagningarna har förbättrats under 2015, bland annat genom ökat
öppethållande och att den mobila enheten har utökats.
Arbetet med att utforma en strategi för inrättande av minst en familjecentral per kommun till år
2016 har påbörjats, bl a har projektledare tillsats.
Arbetet pågår för att implementera ett regionalt handlingsprogram för barn som anhöriga.

Förstärkt vård i hemmiljö
Pågående arbete med att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och
Region Skåne har fördröjts och kommer enligt planering träda i kraft 1 september 2016. Det
framtagna avtalsförslaget innehåller för första gången ett gemensamt utvecklingsåtagande inom fyra
särskilt prioriterade utvecklingsområden som stegvis ska realiseras under perioden 2016-2020.
Under det gångna året utfördes dryga 150 000 hembesök och hembesökens andel av det totala
antalet besök ökade från 1,6 procent till 1,8 procent mellan 2014 och 2015. Cirka 2/3 av hembesöken
sker på primärvårdsnivå. 78 procent av hembesöken som utförs på primärvårdsnivå genomförs för
att bedöma och/eller behandla sjukdomstillstånd, resterande andel utgörs i huvudsak av
barnhälsovård eller vaccinationer. Sammanlagt gjordes 2015 ungefär 85 500 hembesök för att
bedöma och/eller behandla sjukdomstillstånd, vilket är en ökning med 37 procent. Mellan 2014 och
2015 ökade läkarbesöken från hembesöksbilen med fyra procent medan läkarbesöken från
vårdcentral ökade med 24 procent. Störst procentuell ökning svarade vårdcentralernas
sjuksköterskor för, hela 110 procent. Hemsjukvård, upp till och med sjuksköterskenivå, är dock ett
kommunalt uppdrag.
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Antal hembesök per vårdgivarkategori 2014-2015
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Figur 23. Antal hembesök per vårdgivarkategori 2014-2015

De vanligast förekommande sjukdomstillstånden som hanteras i samband med hembesök av
vårdcentralernas läkare utgörs av demenssjukdom, hjärtsvikt och högt blodtryck. Genomsnittsåldern
för de personer som erhåller hembesök av läkare ligger på 84 år. Läkarbesöken, sett till antal
invånare per kommun som är 75 år eller äldre, varierar mellan 0,13 till 0,69 besök per
kommuninvånare.
De vanligaste sjukdomstillstånden som hanteras i samband med hembesök av läkarbilarna är
infektioner, andningsbesvär och bedömning av nedsatt allmäntillstånd. Läkarbilarnas hembesök, sett
till antal invånare totalt per kommun, varierar mellan 0,30 till 2,24 besök per kommuninvånare. Den
största delen av läkarbilarnas uppdrag avser konstaterande av dödsfall, 22,8 procent av totalt antal
besök 2015.

Äldres hälsa
Index/Indikatorer Äldre
Fallriskbedömning
Vårdplan avseende fallrisk ska upprättas för patienter 65 år
och äldre med ökad fallrisk enligt fallriskbedömning
Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl.
läkemedelsavstämning (slutenvård)
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgång (primärvård)

>79,5 %
>95 %

78
87

Utfall
2014
70
82

>60 %

34

35

>60 %

21

18

Riskbedömning avseende trycksår
Vårdplan avseende trycksår för patienter 65 år och äldre med
ökad risk för trycksår enligt riskbedömning
Riskbedömning avseende undernäring

>79,5 %
>95 %

78
82

69
77

>79,5 %

76

70

<30 000
DDD/1000
>80 %
>10 %
minskning/år
>10 %
minskning/år

25 000

29 100

55
17

53
17

18

19

Olämpliga läkemedel hos äldre (>75 år)
Demensutredning
Undvikbar slutenvård för äldre
Återinskrivning 30 dagar för äldre

Målnivå

Utfall 2015
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Under perioden 2010-2014 ingicks årliga nationella överenskommelser kring vård och omsorg om de
mest sjuka äldre. Den nationella satsningen upphörde 2014/2015 och därefter tog huvudmännen
över ansvaret för det fortsatta arbetet. Målgruppen är personer 65 år och äldre med omfattande
funktionsnedsättning till följd av ålder, skada eller sjukdom. Region Skåne och kommunerna i Skåne
har fortsatt de gemensamma förbättringsarbetena.
Vad gäller det förebyggande arbetet har riskbedömningar och framtagande av vårdplan för fall och
trycksår ökat 2015 jämfört med 2014. Riskbedömningar för fall och trycksår uppgår båda till cirka 78
procent och framtagande av vårdplan för fall uppgår till cirka 87 procent medan vårdplan för trycksår
uppgår till 82 procent. För riskbedömning fall och trycksår uppnås första målnivån. Riskbedömning
avseende undernäring har ökat 2015 jämfört med 2014 och uppgår till 76 procent vilket är i paritet
med första målnivån, dock ses en variation mellan förvaltningarna.
Ett uppdrag för 2015 var att patienter med misstänkt demens ska identifieras och remitteras till
primärvården för utredning. Vid analys av patienter som fått diagnosen demens jämfört med
förväntad prevalens konstateras att cirka 50 procent av förväntat antal patienter erhållit diagnos. För
att kunna ge aktuella patienter en god vård och omsorg är det av största vikt att antalet
diagnostiserade patienter ökar. En långsiktig strategisk utvecklingsplan för patienter med
demenssjukdom är beslutad under 2015 liksom ett regionalt vårdprogram. En konkret handlingsplan
för implementering för 2016 är också framtagen.
Undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar är i stort sett oförändrat 2015 jämfört med
2014. Målnivån för undvikbar slutenvård och återinskrivningar är att andelen vårdtillfällen ska
minska med 10 procent, hittills har undvikbar slutenvård minskat med 0,2 procent och
återinskrivningarna med 0,5 procent.
För att ytterligare förbättra omhändertagandet av äldre infördes 2014 särskilda äldremottagningar
som ett tilläggsuppdrag till Vårdcentraler. Antalet har succesivt ökar och uppgår 2015 till ca 70. Vid
dessa mottagningar arbetar man såväl med förebyggande åtgärder som med kontinuerlig kontakt
med de mest sjuka äldre.
Målet är att läkemedelsgenomgångar ska genomföras för 50 procent av de multisjuka äldre. Andelen
patienter vilka under året har erhållit läkemedelsgenomgång i slutenvård är 34 procent (6560
läkemedelsgenomgångar), vilket är i jämförbar nivå med 2014 (35 %) men i lägre nivå i jämförelse
med 2013 (45 %). Hälsostaden är den enda förvaltning som på årsbasis når mål för 2015.
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar
Patienter: ≥ 75 år, ≥ 5 läkemedel, inlagd på avdelning enligt Skånemodell
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Figur 24. Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i slutenvård, 2013-2015
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I primärvården har det under 2015 genomförts 5267 läkemedelsgenomgångar, varav 3859 (73 %) i
offentlig primärvård. Detta motsvarar uppskattningsvis 21 procent av målpopulationen. I jämförelse
med förgående år har dock antalet genomförda läkemedelsgenomgångar i primärvård ökat.

Tvärproffessionella läkemedelsgenomgångar
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Figur 25. Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i primärvård, 2013-2015

Den kvarstående låga nivån i slutenvården kan bero på ett minskat fokus på att genomföra
läkemedelsgenomgångar; indikatorn är sedan 2014 inte kopplad till målrelaterad ersättning,
vårdpersonal som tidigare genomförde läkemedelsgenomgångarna har nu ett bredare arbetsuppdrag
och resurser har omfördelats till primärvård. En bidragande orsak till att mål inte nås i primärvården
är att genomförda genomgångar inte alltid registreras med KVÅ-kod, vilken används vid uttag av
data. I syfte att öka antalet läkemedelsgenomgångar har ett arbete initierats för att ta fram
tillämpningsanvisningar.
Behandlingstrycket med olämpliga läkemedel till äldre får inte vara högre än 30 000 DDD per 1000
invånare som är 75 år eller äldre. Användningen av potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre i Skåne
har minskat under 2015 jämfört med 2014. Sett över längre tid och jämfört med genomsnittssiffror
för hela landet uppvisar Region Skåne en mer uttalad minskning
Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre DDD per 1000 inv 75 år och äldre
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Figur 26. Kvartalsutveckling behandlingstryck med potentiellt olämpliga läkemedel till äldre, DDD per 1000 invånare 75 år
och äldre. Målsättningen för HELA 2015 är att ligga under 30000. Observera att diagrammet visar per kvartal.
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Bakgrunden till den skånska nergången kan vara det strukturerade arbetet för att minska
förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre (kvalitetsindikator kopplad till målrelaterad
ersättning). Årligen tas en Skånelista innehållande specifika rekommendationer för äldre fram.
Utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt om läkemedel och äldre, 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 till en minskning av
förskrivningen av olämpliga läkemedel. Vid den senaste uppföljningen klarade drygt hälften av
vårdcentralerna (78 av 150) den uppsatta gränsen för målrelaterad ersättning, vilket är en förbättring
jämfört med tidigare resultat.

Palliativ vård
Indikatorer Palliativ
Täckningsgrad i palliativregistret
Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet
Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktsamtal)
Dokumenterad munhälsoinspektion
Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande
läkemedel
Förekomst av trycksår (kategori 2–4)
Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid

Målnivå

Utfall 2015

Utfall 2014

>90 %
>50 %
>70 %
>80 %
>90 %

77
43
59
66
88

75
33
53
64
85

<20 %
>90 %

14
95

13
93

Figur 27. Index/indikatorer Palliativ vård i Skåne avser utfall jan-dec 2014 och 2015. 4,5 poäng av 7. OBS förekomst av
trycksår avser här kategori 2-4 till skillnad från mätning som redovisas under Säker vård.

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. På skånenivå nås inte målnivån
men har ökat jämfört med tidigare år genom att täckningsgraden för SUS nu ökat till 59 procent.
Resultaten för i princip alla kvalitetsindikatorerna har förbättrats på skånenivå även om mål inte nås
fullt ut. De skånska verksamheternas resultat jämförs via ett sammanvägt index som visar på
betydande skillnader mellan sjukhusen och jämfört med ASIH, som i det närmaste når Region Skånes
uppsatta mål.

Index för palliativ vård i Region Skåne 2015
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Figur 28. Index för palliativ vård i Region Skåne sep 2014 – aug 2015.

De senaste åren har allt färre patienter avlidit på sjukhus i Region Skåne medan fler har avlidit inom
ASIH (inkluderar såväl sluten vård som hemsjukvård). Detta ses som en gynnsam utveckling inte
minst utifrån den goda måluppfyllelsen för palliativ vård inom ASIH som redovisas ovan.
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År

Avlidna på sjukhus

Avlidna inom ASiH

2013

4190

1663

2014

3924

1777

2015

3718

1926

Kryh fick för 2015 ett utökat ASIH-uppdrag och under 2015 har cirka 1 800 patienter varit inskrivna i
ASIH vilken motsvarar en ökning med cirka 15 procent jämfört med 2014. Antalet hembesök ökade
under 2015 med cirka 2 000 till totalt cirka 12 000.
Utvecklingsuppdrag
Utförda punktinsatser från ASiH har ökat på skånenivå med motsvarande 16 procent på helår. ASIH´s
konsultverksamhet har intensifierats och samverkansarenor med sjukhusen har skapats, bland annat
finns konsulter knutna till onkologiska vårdavdelningar. Antalet ASIH-besök till barn har ökat med
cirka 20 procent jämfört med 2014.

Akutsjukvård
Akutsjukvården följs upp med sex indikatorer som beskriver tillgänglighet och kvalitet. Baserat på
valda målnivåer beräknas ett index där maximalt sex poäng kan uppnås. För hela Region Skåne är
indexpoängen 2,5, vilket är en minskning jämfört med 2014 (3). Förvaltningarnas index är: SUS 2,
Sund 3 och Kryh 3,5.
Indikatorer

Andel reperfusionsbehandlade (trombolys eller trombectomi)
vid stroke
Andel som väntar mindre än 1 timme till första
läkarbedömning
Mediantid från ankomst till sjukhus till trombolysstart
Reperfusion vid hjärtinfarkt inom rekommenderad tid
Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24 timmar
Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4 timmar
Överflyttning av intensivvårdspatienter

Mål

Utfall 2015

Utfall 2014

> 15 %

15.4%

15.3%

> 80 %

47.5%

48.9%

< 40.0 min
> 90 %
> 80 %
> 80 %
< 1.5 %

53.9 min
76.9%
73.1%
66.6%
3.0%

53.1 Min
76.8%
73.3%
70.3%
2.8%

Figur 29. Indikatorer för akutsjukvård

Första indikatorn visar andelen patienter med stroke som erhåller propplösande behandling
(trombolys). För hela Region Skåne uppnås målet (15,4 procent) vilket är oförändrat jämfört med
2014. Tiden till start av trombolys är i median cirka 54 minuter vilket är detsamma som 2014 och når
inte upp till målvärdet som är mindre än 40 minuter. På samtliga förvaltningar pågår arbete för att
korta ledtiderna. Även vid akut hjärtinfarkt är det viktigt att snabbt återställa blodflödet.
Målsättningen är att 90 procent av alla patienter ska handläggas inom rekommenderad tid. Region
Skåne uppnår endast 77 procent. Detta beror i hög grad på att patienter under jourtid måste
transporteras till SUS.
Akuta höftfrakturer bör opereras så snart som möjligt – målsättningen är att minst 80 procent ska
opereras inom 24 timmar. Tyvärr uppnås detta endast för 73 procent vilket är oförändrat jämfört
med 2014. Skillnader mellan förvaltningarna framgår av figur nedan. Orsaker som anges till sämre
tillgänglighet är att högre prioriterade patienter har fyllt operationsprogrammen, många patienter
har varit medicinskt instabila samt patienter med bl. a patologiska frakturer.
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Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24 timmar
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Figur 30. Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24 timmar

Vistelsetiden på akutmottagningen följs sedan flera år och målsättningen är att 80 procent ska vistas
kortare tid än fyra timmar på akutmottagningen. På grund av vårdplatsbrist har detta mål varit svårt
att uppnå på flertalet akutmottagningar och tyvärr har andelen minskat 2015 jämfört med 2014.

Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4 timmar
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Figur 31. Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4 timmar

Överflyttning av intensivvårdspatienter mellan olika sjukhus bör undvikas då detta kan innebära en
risk för patienten. Målsättningen är att mindre än 1,5 procent av alla vårdtillfällen på IVA ska
resultera i en överflyttning. För 2015 landade nivån på tre procent vilket är något högre än för 2014. I
vissa fall handlar det om överflyttning inom samma sjukhus vilket inte utgör lika stor risk.
Utvecklingsuppdrag
En strategisk plan för utbildning av akutläkare togs fram 2014. Under 2015 har denna omsatts i
konkreta åtgärder. I samarbetet med Boston och Harvard Medical School har regionala grupper
startats för att arbeta med fortbildning och karriärvägar. Kompetensstege för sjuksköterskor har
etablerats regionalt. Arbetsgrupper har också satts samman för att tydligt definiera yrkesrollerna på
akutmottagningen samt kartlägga och optimera kliniska processer. Ett utbildningssamarbete med
Region Själland har också tagits fram under 2015. Förutom att ge danska läkare svensk
specialistexamen i akutsjukvård så innebär samarbetet att Region Skåne kan färdigutbilda akutläkare
inom planerad tidsram. Samarbetet ger möjlighet att bygga nätverk för framtida gemensamma
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projekt inom exempelvis forskning, utveckling och fortbildning inom akutsjukvård och angränsande
verksamheter.

Cancersjukvård
Indikatorer
Utredningstid vid lungcancer
Utredningstid vid bröstcancer
Utredningstid vid högrisk prostatacancer
Utredningstid vid kolorektalcancer
Utredningstid vid urinblåsecancer

Målnivå
> 80 %
> 80 %
> 80 %
> 80 %
> 80 %

Utfall 2015
35
35
0
22
25

Figur 32. Index/indikatorer cancersjukvård, avser perioden jan-dec 2014 samt sep 2014-aug 2015

Utfall 2014
52
31
0
18
27

Övergripande uppföljningsindikatorer för ledtider i cancervården illustrerar tidsförlopp för utredning
och väntan på behandling. Senaste utvärderingen, som inkluderar 12 månader, visar att målen inte
nås och det är betydande gap till måluppfyllelse. Det finns variation mellan sjukhus, vilket får
bedömas med försiktighet då det i vissa fall är mycket få patienter. Olikheter mellan sjukhusen
illustrerar ofta olika rutiner vid registrering och arbetssätt, vilket kommer att försvinna vid införandet
av standardiserade vårdförlopp (SVF).
Väntetid för lungcancer, cancer i urinblåsan, tjock- och ändtarmscancer följs genom utredningstid
från remiss till specialistklinik till behandling. Väntetid för bröstcancer mäts med utredningstid från
misstänkt bröstcancer (via screening, remiss eller direktkontakt) till behandling. Målet är att det ska
ske inom 28 dagar för minst 80 procent av patienterna. Region Skåne har de senaste åren inte nått
målen och senaste utvärderingen visar att det fortfarande är variation, i vissa fall mycket stor,
avseende måluppfyllelse mellan sjukhus. Väntetid för högrisk prostatacancer följs med
utredningstiden från misstänkt prostatacancer (utfärdandet av remiss) till behandling. Målet är att
det ska ske inom 60 dagar för minst 80 procent av patienterna. Målet nås inte och ingen patient i
Skåne omhändertogs inom angiven tidsram. Några områden har identifierats som särskilda hinder vid
utredning och väntan på behandling. Sammanfattningsvis är det tillgänglighetsproblem till koloskopi,
strålbehandling och patologi, där brist på patologer och nytt IT-system har försämrat situationen,
samt diagnostiska undersökningar såsom datortomografi (CT) och positronemissionstomografi (PETCT). Inom dessa områden pågår arbete för att förbättra tillgängligheten. Inom några områden,
exempelvis patologi, urologi och lungmedicin, finns det brist på specialistläkare.
Utveckling pågår i nationell samverkan inom ett flertal cancerprocesser för att standardisera
vårdförlopp (SVF) och hittills har det införts för fem pilotdiagnoser. Preliminära resultat visar
förbättringar avseende utredningstid för exempelvis prostatacancer. En ny funktion som koordinator,
för att optimera utredningstiden, har införts vid respektive sjukhus.
Antalet kontaktsjuksköterskor har ökat och finns nu inom samtliga verksamheter som har
huvudansvar för cancervård. Implementering pågår och bedömningen är att andelen patienter som
träffar kontaktsjuksköterska är större än det som hittills fångats i uppföljningen
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35,0%

Andelen cancerpatienter som träffat kontaktsjuksköterska
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Figur 33. Andel patienter med cancer som haft minst en kontakt med kontaktsjuksköterska under perioden.

Ökat deltagande i screening ska bidra till tidig upptäckt och minska risken för den enskilde att
insjukna i cancer. Andel kvinnor som genomgår mammografiundersökning är drygt 81 procent vilket
är oförändrat jämfört med föregående år. Således nås inte målet på 85 procent. I dialog och
samverkan med leverantören pågår diskussion och utvecklingsaktiviteter i syfte att öka
täckningsgraden. Exempelvis har extra öppettider, inom område med lågt deltagande, arrangerats.
Deltagandet i hälsoundersökning för tidig upptäckt av livmoderhalscancer 2015 kan redovisas först
våren 2016.

Psykisk ohälsa
Indikatorer
Samordnad individuell plan för patienter med psykisk sjukdom
Tvångsvård
Suicidprevention - återbesök inom 8 dagar
Förskrivning av pregabalin (Lyrica mfl)
Återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholmissbruk
BMI för patienter i nationella kvalitetsregistren Bipol och PsykosR
Antal akutsökanden på vuxenpsykiatriska akutmottagningar
Index - kvalitetsregister psyk
Tillgänglighet till vuxenpsykiatri
Tillgänglighet barn och unga med psykisk ohälsa, genomförda
förstabesök inom 30 dagar

Målnivå

Utfall 2015

>10% ökning/år
>10%
minskning/år
>55 %

32 %

0 ökning/år

4,2 %

>5% ökning/år
Bip och Psy <
riket
ingen ökning
>70 %
>60 %

-1 %

10 %
104 %
45 %

>95 %

85 %

51 %
53 %

26 %

Figur 34. Index/Indikatorer, avser olika perioder, vissa januari-december 2015, andra maj 2014 – april 2015

Ett övergripande mål är att självmordsfrekvensen ska minska, en minskning har skett från 205 säkra
och osäkra självmord under 2013 till 187 under 2014.
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Utvecklingsuppdrag
Division psykiatri har under året arbetat med utvecklingsprojekt kring brukarstyrda inläggningar för
patienter med självskadebeteende. En enhet har startat i Lund och fler enheter planeras.
Implementering pågår av det nationella kunskapsdokument som tagits fram av Nationella
självskadeprojektet.
I samverkan med Skånes kommuner pågår arbete med att ta fram ett strategidokument kring äldre
med psykisk ohälsa.
Arbetet med integrerade arbetsformer för personer med betydande psykisk funktionsnedsättning
har fortsatt under 2015. Antalet Mariamottagningar och Unga Vuxna mottagningar har dock inte
ökat under 2015.
Arbetet för förbättrad kroppslig hälsa hos personer med psykisk sjukdom har under året
uppmärksammats bland annat genom en regional verksamhetsdialog. Vid verksamhetsdialogen gavs
fördjupad kunskap inom flera områden där en översjuklighet/överdödliget för målgruppen ses. Bland
annat redovisades en analys av skånska patienter som diagnostiserats med förmaksflimmer under
2010-2014 där det framkom betydligt lägre behandlingsgrad med antikoagulantia hos patienter med
psykosdiagnoser. Under året ökade antalet genomförda hälsoundersökningar från 295 stycken 2014
till 584 stycken 2015.
En handlingsplan för att säkra en rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning vid lätt till måttlig
psykisk ohälsa togs fram 2014 och under 2015 pågick ett intensivt förbättringsarbete kopplat till
handlingsplanens aktiviteter. Region Skåne arbetar inom sjukskrivningsmiljarden med en rad olika
aktiviteter och satsningar för att förbättra den psykiska ohälsan för skåningarna. Det pågår många
aktiviteter som leder mot samma mål. Region Skåne är det landsting som behandlar flest inom
rehabiliteringsgarantin, där psykoterapi står för 70 procent av insatserna. För att förbättra
utredningarna på patientens vårdcentral har bl.a. en film producerats för att belysa de olika
behandlingsmetoderna. Som ett led i att minska sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa har, under
2015, 35 nya verksamheter startats på primärvårdsnivå för psykoterapeutisk behandling av lätt till
medelsvår psykisk ohälsa.

Kvinno- och förlossningssjukvård
Indikator
Hänvisning till annan förlossningsavdelning

Målnivå

Resultat

<5 %

6

Födande kvinnor ska känna sig trygga med att de får plats på en förlossningsavdelning. Bara i
undantagsfall eller på grund av medicinska skäl får kvinnor hänvisas till annan förlossningsavdelning.
Totala andelen kvinnor som hänvisas utan medicinsk orsak uppgår i Skåne till sex procent (juni-dec
2015). Det finns dock stor variation och endast SUS Malmö och Helsingborgs lasarett når målet på
mindre än fem procent. För övriga finns variation generellt och månadsvis mellan 2 till 26 procent. De
vanligaste orsakerna uppges vara att grundbemanningen inte uppfyllts respektive att det varit så hög
arbetsbelastning att man av patientsäkerhetsskäl hänvisat, trots att både ledigt förlossningsrum och
grundbemanning funnits.
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Figur 35. Andel kvinnor i aktiv förlossning som 2015 hänvisats till annan förlossningsavdelning utan medicinsk orsak.

Utvecklingsuppdrag
Utveckla vårdformer som stödjer kvinnan med partner efter förlossningen utifrån behov. Vid de
mindre sjukhusen och SUS Lund finns platser där kvinnan med partner kan stanna kvar efter
förlossningen. Möjligheten att öppna familje-BB i Malmö har utretts och planering pågår för
lösningar som ryms inom befintliga lokaler, resurser och ekonomiska ramar.
Målsättningen för den skånska förlossningsvården ska vara att ha en barnmorska per aktiv
förlossning. Målet nås inte då nuvarande bemanning inte möjliggör det. I nuläget har en barnmorska
ofta fler patienter i aktiv förlossning vilket hanteras exempelvis genom teamarbetet med
undersköterskor. Det har varit svårt att rekrytera barnmorskor till förlossningsvården, orsaken är att
det utbildas för få och att många barnmorskor söker sig till mer regelbundna arbetstider såsom i
mödrahälsovården.
Under 2015 har en ny metod för att fastställa kromosomförändringar hos ett foster (NIPT) värderats
av Region Skånes prioriteringsråd. Rådet ansåg att NIPT bör ersätta fostervattenprov i de fall där
nuvarande analys (KUB-test) är positivt. Riktlinjer för nya rutiner håller på att tas fram för införande
under 2016.
Vårdprogram för endometrios togs fram under 2015 och fastställdes i november. Vid SUS pågår
etablering av ett endometrioscentrum som förutom att ansvara för den mest högspecialiserade
vården har ett särskilt uppdrag att implementera vårdprogrammet och att utbilda inom området.

Diabetessjukvård
Diabetes Sjukhus
Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T1D*≥18 år)
Andel med blodtryck ≤140/85 (T1D ≥18 år)
Median-HbA1c (T1D >18 år)
Andel som genomgått fotundersökning senaste året (T1D >18 år)
Andel som genomgått ögonbottenundersökning senaste 2 åren (utan
retinopati) (T1D >18 år)
Andel icke-rökare (T1D >18 år)

* T1D = typ 1 diabetes

Målnivå

Utfall 2015

Utfall 2014

< 20 %
> 90 %
< 64 mmol/mol
> 99 %
≥ 98 %

29 %
73 %
63 %
90 %
75 %

29 %
74 %
69 %
90 %
80 %

≥ 95 %

82 %

83 %
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Så gott som alla sjukhusenheter (utom Landskrona och Trelleborg) har vid nationell jämförelse goda
resultat även om flertalet av de nationellt satta ambitiösa målnivåerna inte uppnås. Ett fortsatt
arbete krävs framförallt med att identifiera patienter med högst risk för komplikationer så att dessa
kan motiveras att förändra ogynnsamma levnadsvanor. Behandlingen behöver också intensifieras
fr.a. vad gäller blodsocker- och blodtryckskontroll samt så att alla patienter omfattas av
ögonbottenscreening.
Diabetes Primärvård
Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T2D*≥18 år)
Andel med blodtryck ≤140/85 (T2D ≥18 år)
Median-HbA1c (T2D >18 år)
Andel som genomgått fotundersökning senaste året (T2D >18 år)
Andel som genomgått ögonbottenundersökning senaste 2 åren (utan
retinopati) (T2D >18 år)
Andel icke-rökare (T2D >18 år)

* T2D = typ 2 diabetes

Målnivå

Utfall 2015

Utfall 2014

≤ 10 %
≥ 65 %
< 55 mmol/mol
≥ 99 %
≥ 96 %

11 %
50 %
50 %
81 %
51 %

11 %
50 %
50 %
87 %
57 %

≥ 95 %

37 %

47 %

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, genom bättre blodtryckskontroll, rökavvänjning och
ögonbottenscreening. Ett påtagligt sämre resultat av detta arbete ses på vissa vårdcentraler,
framförallt belägna i socioekonomiskt utsatta områden.
Utvecklingsuppdrag
Samordnande diabetessköterskor har inrättats för att ytterligare stimulera kompetenshöjning samt
för att stärka kvalitetsarbetet i första hand på primärvårdsnivå.
Certifiering av diabetesmottagning på vårdcentral med hög diabeteskompetens har införts

Hjärtsjukvård
Indikator Hjärtsjukvård

Målnivå

Utfall 2015

Utfall 2014

Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB)

> 85 %

93 %

93 %

Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) inom rekommenderad tid
Kranskärlsröntgen hos målgrupp vid hjärtinfarkt (NSTEMI)

> 90 %
> 80 %

77 %
94 %

77 %
95 %

Specifikt läkemedel (P2Y12-blockerare) vid hjärtinfarkt (NSTEMI)

> 90 %

97 %

97 %

Läkemedel (ACE-hämmare/ARB) hos målgrupp vid hjärtinfarkt

> 90 %

91 %

91 %

Andelen med hjärtinfarkter < 75 år i RIKS-HIA som genomgår uppföljning
Andelen rökare som slutat efter 12-14 månader

> 90 %
> 70 %

69 %
53 %

69 %
56 %

Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter 12-14 månader

> 60 %

54 %

54 %

Andelen med ett LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l efter 12-14 månader

> 70 %

55 %

54 %

Andelen med ett systoliskt blodtryck < 140 mm Hg efter 12-14 månader

> 75 %

68 %

68 %

Akut återinskrivning inom 30 dagar efter sjukhusvård på grund av
hjärtsvikt

<10 %

11 %

12 %*

Hjärtsjukvårdens kvalitet följs via nationella kvalitetsregistret Swedeheart. Region Skånes resultat är
för flertalet indikatorer något bättre än rikets även om Region Skånes uppsatta mål inte nås fullt ut
för flera indikatorer. De skånska sjukhusens resultat jämförs via ett sammanvägt index som visar på
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skillnader mellan sjukhusen. Samtliga sjukhus utom Kristianstad och Trelleborg uppvisar förbättrat
index jämfört med föregående år.
Region Skånes index för hjärtsjukvården, sep 2014-aug 2015
12
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8
6
4
2
0
KristianstadHelsingborg Hässleholm SUS Malmö SUS Lund
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Figur 36. Region Skånes index för hjärtsjukvården, september 2014 – augusti 2015

Akuta återinskrivningar inom 30 dagar efter sjukhusvård på grund av hjärtsvikt har minskat jämfört
med 2014, men ligger fortfarande över uppsatt mål. Det ses betydande skillnader mellan sjukhusen
enligt diagram nedan.
Akuta återinskrivningar inom 30 dagar efter sjukhusvård på grund av
hjärtsvikt (%) 2015 jämfört med 2014
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2015
2014

Figur 37. Akuta återinskrivningar inom 30 dagar efter sjukhusvård på grund av hjärtsvikt (%) 2015 jämfört med 2014

Delar av pacemakerverksamheten nivåstrukturerades till Kryh med start under februari och en
pacemakeroperationssal har öppnats i Malmö. Tillgängligheten har ökat markant vid SUS från 56
procent i början av året till 95 procent inom 60 dagar i december. Tillgängligheten till pacemaker i
Kryh är inom en vecka. Tillgängligheten till ablationer vid SUS har förbättrats jämfört med föregående
år, men når inte upp till målnivån på 70 procent väntande inom 60 dagar.
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Andel väntande inom 60 dagar till ablationsbehandling
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Figur 38. Andel väntande inom 60 dagar till ablationsbehandling

Utvecklingsuppdrag
Ett regionalt vårdprogram för hjärtsvikt fastställdes under året och planering för implementeringsinsatser pågår.
Förmaksflimmer är associerat med ökad risk för hjärninfarkt orsakad av en propp i ett av hjärnans
blodkärl. Utan förebyggande behandling med antikoagulation brukar risken anges till mellan 4-10
procent per år beroende på hur många andra riskfaktorer som föreligger. I SBU-rapporten
”Förmaksflimmer - förekomst och risk för stroke” från 2013 beskrivs underbehandling.
Behandlingsgraden ingår som en indikator i Öppna jämförelser och Skåne ligger väl till.
I ett samarbete mellan Enheten för Läkemedelsstyrning, Epidemiologiskt registercentrum samt
kliniska expert från SUS har behandlingsgraden med adekvat antikoagulantia under åren 2011-2014
kartlagts i Skåne. Arbetet är inskickat för vetenskaplig publicering. Under åren 2011 till 2014 ses en
ökande följsamhet till behandlingsrekommendationerna. I de åldersgrupper där nyttan av behandling
kan antas vara störst är behandlingsgraden nu relativt tillfredsställande.

Nervsystemets sjukdomar (stroke)
Indikator Strokesjukvård
Andel direktintag på strokeenhet, IVA eller NKK
Andel reperfusionsbehandlade (trombolys eller trombectomi) vid stroke
(alla åldrar)
Andel med antikoagulatiabehandling efter kardioembolisk hjärninfarkt
(<80 år)
Mediantid från ankomst till sjukhus till trombolysstart
Andel ADL-oberoende 3 månader efter stroke
Andel nöjda med rehabilitering, 3 mån efter stroke
Andel med fullt tillgodosedda behov av stöd och hjälp efter 3 månader
Andel med blodtryckssänkande behandling efter stroke
Andel med statinbehandling efter hjärninfarkt
Andel med rökstopp 3 mån efter stroke
Andel med uppföljningsbesök i öppenvård hos läkare och/eller
sjuksköterska efter 3 månader

Målnivå

Utfall 2015

Utfall 2014

> 90 %
> 15 %

77 %
16 %

77 %
15 %

> 70 %

89 %

87 %

< 40 min
> 80 %
> 87 %
> 75 %
> 80 %
> 75 %
> 80 %
> 90 %

54 min
84 %
80 %
62 %
78 %
76 %
47 %
87 %

53 min
83 %
87 %
64 %
78 %
75 %
42 %
87 %
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De två enskilda åtgärder i akutskedet av en stroke som har störst betydelse för överlevnad,
livskvalitet och återvunnen funktion är att rätt patienter snabbt får propplösande behandling
(trombolys och/eller trombectomi) samt att alla direkt får tillgång till det samlade teamets insatser
på en strokeavdelning. Skåne ligger i nationell jämförelse högt vad gäller andel patienter som erhåller
trombolys och alla enheter utom två (Ängelholm och Malmö) klarar det uppsatta målet för detta.
Däremot klarar enbart en skånsk enhet (Trelleborg) det nationella målet för andel patienter som
direktvårdas på strokeenhet. Det har skett ytterligare försämring på några enheter det gångna året,
vilket innebär ett sämre resultat och längre vårdtider, när patienter inte direkt vårdas på rätt
avdelning. De sekundärpreventiva och rehabiliterande insatserna måste förbättras och samordnas
varför ett nytt regionalt vårdprogram för detta är under utarbetning.
Utvecklingsuppdrag
En regional strokejour med telemedicinsk utrustning är införd under året för att bättre koordinera
och förbättra det akuta omhändertagandet. Efter en omfattande HTA-analys mm kommer de
regiongemensamma resurserna för trombectomi (avlägsnande av propp via kateter) att öka under
2016.

Rörelseorganens sjukdomar och skador
Indikator
Andel väntande till ryggkirurgi inom 60 dagar

Målnivå

Utfall 2015

Utfall 2014

≥70 %

46

68

Väntetid till ryggkirurgi. Andel väntande till ryggoperation inom 60 dagar låg på samma nivå, 55
procent, i december 2015 som 2014. Under övriga månader 2015 var det betydligt färre som
omhändertogs inom 60 dagar. I december 2014 var det 92 ryggpatienter som väntat mer än 60 dagar
att jämföra med december 2015 då 141 patienter väntat mer än 60 dagar.
Läkemedel mot benskörhet efter fraktur, för att förebygga fler frakturer, är ett övergripande mål i
Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag. Socialstyrelsen har i december 2014 skärpt skrivningen i
de nationella riktlinjerna och säger att ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med
benskörhetsfraktur en systematisk riskvärdering, utredning och behandling för att minska risken för
ytterligare frakturer”.
Under 2014 fastställdes ett regionalt vårdprogram för prevention och behandling av benskörhet i
Region Skåne. Implementering av vårdprogrammet, som innehåller de av Socialstyrelsen
rekommenderade åtgärderna, sker fortsatt. För att följa upp effekter av vårdprogrammet har en
kartläggning av behandlingsnivåer i Skåne före och under implementeringen genomförts.
Behandlingsgraden för patienter 45 år och äldre med definierade frakturtyper (bröstkota, ländkota,
bäcken, överarm, handled samt höft) som kan vara benskörhetsfrakturer under åren 2011-2014 och
läkemedelsbehandling med vissa läkemedel inom tolv månader efter inträffad fraktur har mätts (se
figurer nedan).
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Antalet definierade frakturfall för skånska kvinnor 2011-2014
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Figur39. Antalet definierade frakturfall för skånska kvinnor 2011-2014 indelat i olika åldersklasser

Andel frakturpatienter (kvinnor) som gjort uttag av benskörhetsförebyggande
läkemedel inom tolv månader efter inträffad fraktur
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Figur 40. Andel frakturpatienter (kvinnor) som gjort uttag av benskörhetsförebyggande läkemedel (perorala bisfosfonater)
inom tolv månader efter inträffad fraktur

Behandlingsgraden med benskörhetsförebyggande läkemedel efter vissa frakturtyper i Skåne är
fortfarande låg men visar en viss ökning för kvinnor 75+. I takt med att vårdprogrammet får större
genomslag bör behandlingsgraden öka ännu mer.
Utvecklingsuppdrag
Implementering av vårdprogrammet för artros och nackskador pågår. Tre koordinatorer är anställda.
Under 2016 kommer följande åtgärder vidtas: dialog med varje vårdcentral om processen för
patienter med artros; utbildning för vårdpersonal kommer att genomföras avseende artrosskola;
uppföljning av resultatet via BOA-registret (Bättre omhändertagande av patienter med artros) samt
workshop för berörda vårdgivare.
Arbetet med att utreda förutsättningar och behov av ett regionalt ryggcentrum har påbörjats.
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Forskning – nödvändig för Skånes fortsatta
utveckling
Under 2015 har en ny Strategisk handlingsplan för forskning inom hälso- och sjukvården, tagits fram
och fastslagits av regionstyrelsen 2015-12-10. Den ligger som bas för förvaltningarnas arbete med att
forskningen på ett bättre sätt integreras i verksamheten. Under 2015 hade samtliga förvaltningar
inom Hälso- och sjukvård en utsedd forskningschef. Forskningscheferna är del av
förvaltningsledningen i alla förvaltningar förutom en. SUS har aktivt arbetat för att det i alla
ledningsorgan på förvaltnings, divisions- och verksamhetsnivå finns akademiska representanter.
Därtill arbetar man med s.k. ”akademiska råd” eller ”vetenskapsakademier” med företrädare från
vårdvetenskaplig forskning, grundforskning och patientnära forskning samt
verksamhetsområdeschefer. Här beslutas bl a om nya forskningsstudier och implementering av
forskningsresultat. Utöver ovanstående arbetar man med att sprida aktuella forskningsresultat.
Sund har under året byggt upp, VKP, Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri som arbetar med att
såväl stärka den kliniska forskningen som att stärka samarbetet mellan klinik och forskning.
Medicinsk service har under året arbetat med en rad samverkansprojekt med SUS och
forskningsgrupper vid Lunds universitet. Ett exempel är Centrum för molekylär diagnostik där man
under 2015 gått från forskning till klinisk drift av absolut toppkvalitet.
Samtliga förvaltningar har under året arbetat med incitamentssystem utifrån förvaltningarnas
förutsättningar och synliggöra dessa. Nämnas kan KRYH som möjliggjort klinisk deltidsanställning för
medarbetare som bedriver forskning och SUND från student till docent-program. Ett allt mer
tilltagande problem med forskningen är svårigheten för forskarna att kunna frigöra tid från kliniken
för att forska. Under året togs ca 85 procent av tilldelad forskningstid ut. Orsaken till att all tid inte
kunnat tas ut var sjukdom och bristande personalresurser.
Arbetet med att etablera nya forskningsmiljöer, centra, där grund-, klinisk- och vårdforskning samt
högspecialiserad till öppen- och primärvård gemensamt ska hitta nya samverkansformer där även
näringsliv och brukare finns med, fortsätter. Aktuella är bl a nanomedicin och Huntington.
Den gemensamma infrastrukturen, såsom Biobanken, testbäddar, register, kunskap kring statistik,
epidemiologi och kliniska prövningar fortsätter att utvecklas. En nationell struktur med sex noder där
vi är värdar för ett utav dessa fortgår planenligt.
Under 2015 påbörjades ett arbete med syfte att höja forskningskompetensen kring forskning och de
metoder som kan användas i MAX IV och ESS. Genom att stärka den egna kompetensen inom de
lärosätena som Region Skåne samverkar med höjs nyttan av anläggningarna för Region Skånes egna
forskare och i förlängningen näringslivet i Skåne.
I år utsågs två stycken Center of Excellence, barnnefrologiverksamheten vid SUS och ortopedin inom
KRYH. Det var första gången som en verksamhet utanför SUS erhöll priset vilket är mycket glädjande.
På grund av svaga ansökningar beslöt man att inte dela ut något Öresund Award för 2015. I samband
med detta beslöt Region Hovedstaden att inte fortsätta med utfördelningen av Öresund Award.
Life Science strategin ligger till grund för de prioriteringar som görs på olika satsningar. Under året
togs beslut om Gennovation Care AB som ska möjliggöra utveckling av genterapeutiska metoder för
framtiden. Antidiabetic Food Center, ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne samt
näringslivet, genomgick en internationell utvärdering där såväl forskningen som innovationskraften
värderades vara av internationell toppnivå.
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Produktion
Somatisk specialistvård inkl. Vårdval
Somatisk slutenvård
Nedanstående tabeller visar utfall för all av Region Skåne finansierad somatisk slutenvård avseende
skåningar (d v s ej såld vård) i såväl egen som annan regi under perioden januari-december 2015.
Palliativ vård har brutits ut från specialiserad sjukhusvård och särredovisas med underdelning på
avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ sjukhusvård längre fram i denna rapport.
Vårdtillfällen (avslutade)
Anslutningsform
Somatisk vård, egen regi (Drg)
Somatisk vård, annan regi
Vårdtillfällen totalt

År 2014
År 2015
Vårdtillfällen diff
162 508
155 195
-4,5%
3 243
3 335
2,8%
165 751
158 530
-4,4%

Vårddagar (under uppf period)
Anslutningsform
Somatisk vård, egen regi (Drg)
Somatisk vård, annan regi
Vårddagar totalt

År 2014
År 2015
Vårddagar diff
756 290
730 254
14 545
15 709
770 835
745 963

-3,4%
8,0%
-3,2%

Samtliga sjukvårdsförvaltningar har under uppföljningsperioden påtagligt minskat såväl antalet
avslutade vårdtillfällen som antalet producerade vårddagar jämfört med samma period 2014. Skånes
Universitetssjukvård står för cirka hälften av den totala slutenvårdsproduktionen och för den största
minskningen av vårdtillfällen.
Somatisk öppenvård
Nedanstående tabell visar utfall för besök finansierad av Region Skåne per anslutningsform, gjorda av
skåningar inom specialiserad somatisk öppenvård (d v s ej såld vård) i såväl egen som annan regi
under perioden januari-december
År 2015
Förändring %
Besök
År 2014
Totalt
Läkarbesök Övr besök Totalt
Läkarbesök Övr besök Totalt
Anslutningsform
Läkarbesök Övr besök
1 164 015
739 409
1 903 424
-3,9%
-5,0%
-4,3%
Som vård, egen regi
1 210 968
778 515
1 989 483
221 392
-9,8%
-9,8%
245 546
32
245 578
221 381
11
Som vård, annan regi enligt lag
212 427
133 510
44 619
178 129
-17,0%
-13,4% -16,1%
Som vård, annan regi LOU
160 921
51 506
23,8%
5,7%
4 268
34 526
31 220
5 284
36 504
3,2%
Som vård, egen/annan regi VV Gråstarr
30 258
34 646
91 867
106 509
57 675
164 184
Som vård, egen/annan regi VV Hudsjukvård
57 221
121 698
89 369
211 067
Som vård, egen/annan regi VV Ögonsjukvå
69 855
45 637
115 492
-5,6%
-5,6%
Som vård, annan regi VV ÖNH
43 152
43 152
40 720
40 720
Totalt
1 774 769
957 756
2 732 525
1 778 333
977 087
2 755 420
0,2%
2,0%
0,8%

Antalet besök inom somatisk specialiserad vård (inklusive vårdvalsverksamhet) har under
uppföljningsperioden januari-december ökat med 0,8 procent jämfört med samma period 2014.
Vårdvolymer för vårdval Hudsjukvård och Ögonsjukvård har funnits redovisade under hela
uppföljningsperioden år 2015 men inte år 2014. Den till synes stora minskningen av besöksvolymer
gällande verksamhet i egen regi exklusive vårdval (4,3 procent i tabell ovan) uppvägs av en ökning
inom vårdvalsverksamheterna.
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När det gäller lag- och LOU-reglerad vård i annan regi har ca 400 000 öppenvårdsbesök producerats.
Vårdproduktionen har minskat med ca 58 500 besök (12,8 %) jämfört med samma period ifjol.
Minskningar sker inom specialitetsområdena hudsjukvård, kardiologi, obstetrik/gynekologi,
ögonsjukvård, reumatologi samt ortopedi och är inom vissa specialiteter planerade utifrån beslut
tagna år 2014. En större ökning av utförda skopier kan ses år 2015.
Minskningar inom lag- och LOU-reglerad vård beror även på att avtal inom specialiteterna hud- och
ögonsjukvård upphört till följd av vårdvalsinförande under år 2014. Avtal inom specialiteten obstetrik
och gynekologi har upphört på grund av att gynekologisk vård införts som tilläggsackrediterad
verksamhet inom Hälsoval Skåne under år 2014. Den minskade produktionen uppvägs till en del av
övergång till vårdvals-/hälsovalsverksamhet. Slutligen har två avtal inom specialiteterna neurologi
och reumatologi upphört.
Produktionsutfall inom vårdval Grå starr, Ögon- och Hudsjukvård redovisas separat längre fram i
rapporten.
Antal behandlade unika patienter
Nedanstående tabell visar antalet unika patienter med Skåne-hemvist i såväl egen som annan regi.
Redovisningen är uppdelad på öppenvård och slutenvård samt totalt i en helårsjämförelse (januaridecember).
Unika
Unika
Unika
Unika
Unika
Unika
patienter patienter Förändr ÖV patienter patienter Förändr SV patienter patienter Förändr
2014
ÖV 2014 ÖV 2015
SV 2014 SV 2015
2015
-3,7% 544 621 554 785
1,9%
529 817
540 979
2,1%
111 443 107 348

Verksamhetsområde
Somatisk vård

Det totala antalet patienter har ökat med 1,9 procent inom somatisk vård (mot bakgrund av en
befolkningsökning på 1,1 procent). När det gäller förhållandet mellan sluten- och öppenvård har
antalet slutenvårdspatienter minskat medan antalet besökspatienter i öppenvård har ökat.
Vårdval Grå Starr

Utfall 2014

Antal kataraktoperationer
varav vårdval

19763
17586

Utfall 2015

Avvikelse
-1%
10%

19589
19306

Vårdval Gråstarr, antalet Grå Starr operationer har planat ut på en stabil nivå efter att ökat varje år
sedan vårdvalets införande 2012. Antalet ackrediterade enheter var i december 2015 21 stycken
varav 16 drivs i privat regi vilket är en ökning med två nya aktörer sedan börjat av året.
Läkare

Ögonsjukvård exkl vårdval grå starr
Totalt
Egen regi ej vårdval
LOU, LOL mm
Vårdval Ögonsjukvård, egen regi
Vårdval Ögonsjukvård, privat regi

2014

157 198
40 657
50 789
53 234
12 518

Övr Vårdgivare
2015 Förändr

156 959 -0,2%
21 192 -47,9%
20 910 -58,8%
73 410 37,9%
41 447 231,1%

2014

64 866
18 436
6 881
37 973
1 576

2015 Förändr

78 902 21,6%
3 531 -80,8%
1 029 -85,0%
57 347 51,0%
16 995 978,4%

Totalt
2014

222 064
59 093
57 670
91 207
14 094

2015 Förändr

235 861
6,2%
24 723 -58,2%
21 939 -62,0%
130 757 43,4%
58 442 314,7%

Vårdvalet för övrig ögonsjukvård infördes 1 april 2014 och i samband med det överflyttades en del
av verksamheten till vårdvalet. Från starten fanns det fyra ackrediterade enheter drivna i egen regi
och endast två privata vilka per december uppgår till tio stycken. Totalt sett är antalet läkarbesök på
samma nivå i år jämfört med föregående år medan övriga vårdgivarkategorier har ökat.
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Läkare

Hudsjukvård
Totalt

2014

Egen regi ej vårdval
LOU, LOL mm
Vårdval Hudsjukvård, egen regi
Vårdval Hudsjukvård, privat regi

116 656
26 757
34 150
42 830
12 919

Övr Vårdgivare
2015 Förändr

132 232 13,4%
7 665 -71,4%
21 967 -35,7%
66 673 55,7%
35 927 178,1%

2014

63 646
18 454
11 201
32 686
1 305

2015 Förändr

66 271
4,1%
1 995 -89,2%
7 847 -29,9%
52 110 59,4%
4 319 231,0%

Totalt
2014

180 302
45 211
45 351
75 516
14 224

2015 Förändr

198 503 10,1%
9 660 -78,6%
29 814 -34,3%
118 783 57,3%
40 246 182,9%

Vårdvalet för Hudsjukvård infördes 1 april 2014 och i samband med det överflyttades en del av
verksamheten till vårdvalet. Från starten fanns det tre ackrediterade enheter drivna i egen regi och
endast tre privata vilka per december uppgår till elva stycken. Antalet läkarbesök har ökat betydligt
vilket tyder på att tillgängligheten inom området har förbättrats. Övriga vårdgivarkategorier ökar
också och framför allt inom den verksamhet som bedrivs i egen regi.

Primärvård
Besök Primärvård
- varav läkarbesök

2014
2015 Förändr %
1 800 800 1 808 400
0,40%

- varav övriga besök

3 805 000

3 878 000

Verksamhetsområde

Unika
patienter
ÖV 2014

Unika
patienter
ÖV 2015

Primärvård

917 125

930 042

1,90%

Förändr ÖV
1,4%

Antalet besök inom primärvården ligger ungefär på samma nivåer som 2014 med en liten uppgång på
1,4 procent som är relaterat till övriga vårdgivarkategorier.
Besök på ungdomsmottagningarna ökar och förklarar den större delen av ökningen för övriga
vårdgivare. Antalet unika individer är 1,4 procent att jämföra med en befolkningsökning på 1,1
procent.
Hälsoval Skåne
Hälsoval

2014

2015

Förändr %

Besök vårdcentral
-varav läkarbesök
-varav öv besök
-varav hembesök tot
-varav hembesök
läkare
-varav hembesök
övriga

3 872 680
1 590 628
2 282 052
50 707

3 885 328
1 604 076
2 281 252
67 660

0,3%
0,8%
0,0%
33,4%

35 861

44 484

24,0%

14 846

23 176

56,1%

Unika individer

1 029 519

1 060 660

3,0%

520 927
324 801
153 521
38 073

527 891
331 019
205 350
40 051

1,3%
1,9%
33,8%
5,2%

Besök BVC
Besök BMM
Besök Psykoterapi
Besök MMS
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Totalt antal besök på Vårdcentral steg endast marginellt under 2015 jämfört med 2014 ca 0,3
procent, läkarbesöken ökade något mer än andra vårdgivarkategorier ca 0,8 procent. Antal listade i
genomsnitt under året steg med en procent jämfört med 2014. Vid året slut var antalet listade
1 300 295, varav 61,5 procent var listade på en offentligt driven vårdcentral och 38,5 procent var
listade på en privat vårdcentral (föregående år 62,5 procent resp. 37,5 procent) Antalet individer som
besökte en vårdcentral steg dock med tre procent. Antalet hembesök, gjorda av vårdcentralerna,
steg succesivt under året och på helåret ökade dessa med 33 procent jämfört med 2014. Även
telefon och brevkontakter med patienterna har ökat under året. Antalet ackrediterade vårdcentraler
var relativt oförändrat under året, 152 stycken vid året slut jämfört med 151 stycken vid slutet av
2014.
Besöken på barnavårdscentralerna ökade med mer än befolkningsökningen, 1,3 procent, och även
besöken på barnmorskemottagningarna steg mer än befolkningsökningen, 1,9 procent.
Antalet behandling inom vårdval Psykoterapi fortsatte att öka kraftigt även under 2015, räknat i
besök så var ökningen 33,8 procent jämfört 2014.
Inom vårdvalet för multimodal smärtbehandling så har antalet ackrediterade enheter inte ökat på
samma sätt och ökning mätt i antal besök är inte heller så kraftig.

Palliativ vård/ ASIH
Vårdtillfällen (avslutade)
Anslutningsform
ASiH, egen regi
Palliativ sjukhusvård, egen regi
Vårdtillfällen totalt

År 2014
År 2015
Förändr
1 645
1 874
13,9%
1 500
1 543
2,9%
3 145
3 417
8,6%

Vårddagar (under uppf period)
Anslutningsform
ASiH, egen regi
Palliativ sjukhusvård, egen regi
Vårddagar totalt

År 2014
År 2015
Förändr
94 316
105 151
11,5%
22 296
23 010
3,2%
116 612
128 161
9,9%

Antalet vårdagar för palliativ slutenvård och Avancerad sjukvård i hemmet har jämfört med
föregående år ökat med tio procent. Det beror till stor del på utbyggnad av Avancerad sjukvård inom
Sund.
Medelvårdtid har inom Palliativa slutenvårdsenheter är i stort oförändrad på cirka 15 vårddagar i
snitt. För ASiH har medelvårdtid minskat från 56 dagar till 54 dagar. Beläggning har för Palliativa
slutenvårdsenheter ökat, från 77 procent till 82 procent. Antal unika individer har ökat med knappt
12 procent mellan åren och beror till en del på att produktionen ökar, men också en intensifierad
konsultverksamhet och att samverkansarenor med respektive sjukhus har skapats.

Psykiatri
Psykiatrisk slutenvård
Nedanstående tabeller visar utfall för all psykiatrisk slutenvård finansierad av Region Skåne avseende
skåningar (ej såld vård) i såväl egen som annan regi under perioden januari-december.
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Vårdtillfällen (avslutade)
Anslutningsform
Psykiatrisk vård, egen regi

År 2014
År 2015
Förändr
10 427
10 653

2,2%

Vårddagar (under uppf period)
Anslutningsform
Psykiatrisk vård, egen regi

År 2014
År 2015
Förändr
169 597
165 062

-2,7%

Antalet avslutade vårdtillfällen ökar medan antalet producerade vårddagar minskar jämfört med
samma period 2014. I Malmö stängdes en avdelning i januari vilket bidragit till minskningen av
antalet vårddagar och den kortare medelvårdtiden.
Psykiatrisk öppenvård
Nedanstående tabell visar utfall för alla besök finansierade av Region Skåne per anslutningsform,
gjorda av skåningar inom psykiatrisk öppenvård (d v s ej såld vård) i såväl egen som annan regi under
perioden januari-december.
Besök
Psyk vård, egen regi
Psyk vård, enligt lag
Psyk vård, annan regi LOU
Psyk vård, egen/annan regi VV LARO
Totalt

År 2014
År 2015
Förändring %
Läkarbesök
Övr besök Totalt
Läkarbesök Övr besök Totalt
Läkarbesök
Övr besök
Totalt
113 285
401 695
514 980
112 832
394 383
507 215
-0,4%
-1,8%
-1,5%
26 864
26 864
26 687
26 687
-0,7%
-0,7%
31 294
74 487
105 781
28 140
64 176
92 316
-10,1%
-13,8%
-12,7%
4 727
93 158
97 885
8 175
145 411
153 586
176 170
569 340
745 510
175 834
603 970
779 804
-0,2%
6,1%
4,6%

Antalet besök inom psykiatrisk vård (inklusive vårdvalsverksamhet) har under uppföljningsperioden
januari-december ökat med 4,6 procent jämfört med samma period 2014.
Vårdvolymer för vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) har funnits
redovisade under hela uppföljningsperioden år 2015 men inte år 2014. Den till synes stora
minskningen av besöksvolymer gällande psykiatrisk vård med andra anslutningsformer uppvägs till
en del av en ökning inom vårdvalsverksamheten.
Antal behandlade unika patienter
Nedanstående tabell visar antalet unika PASIS- och PRIVA-registrerade patienter med Skånehemvist i
såväl egen som annan regi. Redovisningen är uppdelad på öppenvård och slutenvård samt totalt i en
delårsjämförelse (januari-december).
Unika
Unika
Unika
Unika
Unika
Unika
patienter patienter Förändr ÖV patienter patienter Förändr SV patienter patienter Förändr
ÖV 2014 ÖV 2015
SV 2014
SV 2015
2014
2015
51 426
52 782
2,6%
6 029
5 908
-2,0%
52 439
53 820
2,6%

Verksamhetsområde
Psykiatrisk vård

Det totala antalet patienter har ökat med 2,6 procent inom psykiatrisk vård. Antalet
öppenvårdspatienter har ökat (1,1 %) medan antalet slutenvårdspatienter har minskat (2,0 %).
Läkare

Vårdval LARO

2014

TOTALT
Egen regi ej vårdval
LOU, LOL mm
Vårdval LARO, egen regi
Vårdval LARO, privat regi

Övr vårdgivarkategorier
2015 Förändr

5 345

8 123

499
11
1 975
2 860

0
0
2 621
5 502

52,0%

2013

2014

87 838

114 532

145 336

2015 Förändr

82 626
5 212
0
0

18 386
1 514
63 729
30 903

0
0
80 464
64 872

26,9%
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Unika patienter

2014
1379

2015 Förändr
1542
12%

Vårdvalet för LARO- Läkemedelsassisterad Rehabilitering vid Opiatberoende infördes 1 april 2014
och i samband med det överflyttades den dåvarande verksamheten till vårdvalet. Från starten fanns
det sju ackrediterade enheter drivna i egen regi och fyra privata vilka per december 2015 uppgår till
12 stycken.
Antalet besök ser ut att ha ökat markant sedan vårdvalets införande, dock finns det svårigheter i att
jämföra verksamheten före och efter vårdvalets införande att slutsatser ska dras med försiktighet.
Antalet individer som omfattas av verksamheten har dock ökat med 12 procent.
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Ekonomi
Långsiktigt stark ekonomi
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för kostnader för all hälso- och sjukvård och tandvård för
folkbokförda personer i Skåne. Detta omfattar samtlig vård i egen och extern regi dvs. den
förvaltningsdrivna vården, vårdval och upphandlad vård. Ansvarsområdet omfattar också kostnader
för folkbokförda personer i Skåne som vårdats utanför Skåne samt för kostnader i samband med
asylsökande, papperslösa och kostnader förknippade med den nya patientrörlighetslagstiftningen.
Vidare ansvarar nämnden för 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 28 miljarder, varav drygt en procent av intäkterna är statsbidrag.
Strax under 60 procent, eller 16,5 miljarder, finansierar hälso-och sjukvård i egen regi och som inte
verkar i enlighet med Lagen om Valfrihetssystem.

Ekonomisk översikt
Resultatutveckling HSN
Det ekonomiska utfallet för nämnden slutade på ett positivt resultat om 37 miljoner kronor. Under
hösten gjordes en ombudgetering som beslutades av fullmäktige vilket resulterade i att Hälso- och
sjukvårdsnämnden fick lämna tillbaka 59 miljoner av sitt ursprungliga regionbidrag. Justerat för
denna ombudgetering hade således utfallet varit 96 miljoner.
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.
Den privata vården som avtalats enligt LOU eller LOL/LOF står för en stor del av det positiva
resultatet(+ 141 miljoner kronor), där årets kostnader klart under den budgeterade nivån.
Anledningen är bland annat vårdavtal som kommit igång senare än beräknat samtidigt som
verksamhet inom andra avtal varit lägre under året.
Statsbidrag för asylsökande o papperslösa är väsentligt högre än budgeterat (+160 miljoner kronor)
dels pga. erhållna inkomster för varaktig och kostnadskrävande vård under året kopplade till
produktion gjord 2014 och dels pga. att det ökade inflödet av asylsökande genererat mer ersättning
från Migrationsverket.
Övrig Hälso- och sjukvård pga. den rådande ekonomiska situationen i Region Skåne har Hälso- och
sjukvårdsnämnden varit återhållsam med att besluta om nya kostnadsdrivande aktiviteter som skulle
innebära ökade kostnader för förvaltningarna. Detta har medfört att budgeterade
satsningar/reformer inte har genomförts och därmed har HSN inte heller betalat ut medel.
Innestående ej utnyttjade medel uppgår till drygt 120 mkr.
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HSN resultaträkning
Regionbidrag
SB Rehabiliteringsgarantin
SB Asylsökande & papperslösa
Summa Intäkter
Asyl och papperslösa
AT/ST/PTP
FoU
Hälsoval Skåne
Specialistvårdval inom sjukvård
Extern regi LOU, LOL, LOF
Andra landsting
Rehabiliteringsgarantin
Tandvård
Uppdrag FV-driven vård (anslag)
Läkemedel
Kostnader patientrörlighet EU vård
Övrigt H&S
Summa kostnader
Resultat

Utfall dec
2015

Budget dec
2015*

Avvikelse
Utfall/Budget

28 080,0
152,9
303,0
28 535,9

28 080,0
167,8
143,0
28 390,8

0,0
-14,9
160,0
145,1

-219,0
-456,7
-256,5
-4 055,8
-564,0
-1 662,7
-384,5
-260,8
-652,0
-16 513,0
-3 114,1
-10,9
-348,9
-28 498,9

-176,0
-452,0
-257,3
-3 964,0
-468,0
-1 804,6
-360,6
-200,0
-652,7
-16 504,2
-3 038,0
-21,0
-492,4
-28 390,8

-43,0
-4,7
0,8
-91,8
-96,0
141,9
-23,9
-60,8
0,7
-8,8
-76,1
10,1
143,5
-108,1

37,0

0,0

37,0

LOV (Lagen om valfrihet) inom sjukvård
Hälsoval Skåne: Nettokostnaden för ersättningarna inom Hälsoval Skåne blev 4 180 miljoner kronor
vilket är en ökning jämfört med 2014 med ca 5,4 procent. Budgeterade kostnader låg på 3 997
miljoner kronor. Största delen av kostnadsökningen, och budgetöverskridandet ligger inom
ersättningarna till Vårdcentralerna. Ersättningen för vårdcentralernas hembesök hos patienterna,
vilket var nytt för 2015, uppgick till 188 miljoner kronor vilket var 47 miljoner kronor mer än budget.
Även kostnaden för ersättning av dyrare medicinsk service och hjälpmedel steg ganska kraftigt, ca 18
miljoner kronor, vilket var ca 36 miljoner kronor över budget.
Nettokostnaden för vårdval Psykoterapi och Multimodal smärtbehandling steg också jämfört med
föregående år, ca 99 miljoner kronor, och överskred budget med ca 75 miljoner kronor. Sänkta
statsbidrag, men samtidigt ett ökat antal patienter i behandling var orsaken till detta.
Specialist vårdval: Resultatet för vårdvalen inom den specialiserade sjukvården blev 564,1 miljoner
kronor vilket är 96 miljoner kronor sämre än budget. Alla vårdvalen inom specialistvård överskrider
budgeten, men det är främst vårdvalet för Grå Starr som genererar den högre kostnaden (53
miljoner kronor). Produktionen som utförs inom dessa vårdval har ökat kraftigt och därför räcker inte
den finansiering som tillfördes vid vårdvalens uppstartande.
Verksamhet i enlighet med LOU, LOL och LOF
Primärvård i enlighet med LOU, LOL och LOF omfattar verksamheter som drivs enligt lagen om
läkarvårdsersättning (allmänläkare) respektive lagen om fysioterapeuter. Kostnaden för ersättningar
till vårdgivare verksamma enligt nationella taxan, allmänläkare och fysioterapeuter, ökade med ca
4,5 procent, till 322 miljoner kronor.
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Somatik: Utfall jämfört med budget 2015 visar ett överskott med 112,2 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen har minskat med 7,0 procent eller 57,1 miljoner kronor jämfört med år
2014.
En förklaring till minskad kostnadsutveckling under 2015 är att vårdgivare inom samverkansavtalen,
inför försäljning, avvecklar verksamheten/patientstocken succesivt. Inom LOL har sex avtal överlåtits
och fyra avtal upphört helt under 2015. Drygt hälften av de läkare som är verksamma enligt lag har
inte producerat upp till sina tak (dvs. den maxvolym som ersätts). Även en del avtal enligt LOU har
inte heller producerat upp till sina tak.
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 nettokostnader för hälso- och sjukvårdsnämnden under 2015 med
46,6 miljoner kronor vilket är i nivå med 2014 (46,6 mkr). Drygt två tredjedelar (72 procent) av
ersättningarna fördelas sig på tre av de femton avtalen. Avtalen har utfört 747 operationer i
slutenvården under 2015, bl.a. 137 obesitasoperationer och 508 ortopediska operationer, främst
inom området höft- och ryggkirurgi. Avtalen har även utfört 876 åtgärder inom öppenvården, främst
inom specialiteten urologi (173 åtgärder) samt inom allmänkirurgi endoskopi (244 åtgärder).
Vårdgarantipatienter i andra landsting: Kostnaderna för vårdgarantipatienter i andra landsting har
som förväntat minskat sedan de femton upphandlade vårdgarantiavtalen startade. Under 2015 har
främst minskningen skett till Blekinge län och Västra Götalandsregionen inom thoraxkirurgi.
Psykiatri: Kostnaden under perioden uppgår till ca 165 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor
lägre än budget pga. av att produktionen inte uppgår till den förväntade.
Ambulans: Utfallet 2015 för ambulanssjukvården blev 341,2 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen under 2015 var sju procent vilket framför allt berodde på att ett nytt
avtal med Samariten AB trädde i kraft för distrikt 2 i början av året. Antalet uppdrag har fortsatt öka
även under 2015 fast inte i samma omfattning som under de två senaste åren. Ökningen av antal
transporter har varit 0,7 procent jämfört med 2014. En förskjutning har skett mot prio 1 transporter
som ökar medan det varit en marginell minskning av prio 2 och prio 3 transporter.
Andra landsting
Den totala nettokostnaden för vård utanför Skåne blev ca 14,4 miljoner kronor mindre än jämfört
med föregående år. Nettokostnaden för specialistvård har totalt minskat med 9,8 miljoner kronor där
trenden fortsätter vara nedåtgående. Nettokostnaden för remitterad vård med anledning av
patientens val har minskat med 1,6 miljoner kronor. Även nettokostnaden för remitterad vård med
anledning av medicinska skäl samt vårdgarantin har minskat med 40,5 miljoner kronor. Däremot har
nettokostnaden för övrig somatisk vård ökat med 32,3 miljoner kronor.
Nettokostnaden för psykiatrisk utomlänsvård har minskat under 2015 med 4,9 miljoner kronor
medan kostnaden för primärvården ökar med 3,2 miljoner kronor, ffa är det inom offentlig
primärvård som ökningen sker.
Asylpatienter och papperslösa
Schablonersättningen från Migrationsverket baseras på hur många asylsökande som är boende inom
Skåne per kvartal (utbetalningarna sker också kvartalsvis). Antalet asylsökande och därmed
ersättningen från Migrationsverket har ökat under senaste delen av 2013 och under hela 2014 och
än mer 2015. Framförallt under det sista kvartalet 2015 medförde den kraftigt ökade
flyktingströmmen till Skåne att schablonersättningarna ökade medan det finns en viss fördröjning
innan dessa patientgrupper börjar uppsöka sjuk- och tandvården och det därmed uppstår en
vårdkostnad.
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Ersättningar för kostnadskrävande patienter (100 000 kr fallen) och för varaktig vård har också ökat
delvis beroende på att Region Skåne har förbättrat processerna för att återsöka ersättning och delvis
beroende på att man erhållet intäkter under 2015 som egentligen rör kostnader man haft 2014 (17
miljoner kronor).
För denna patientgrupp erhölls under året 303 miljoner kronor i ersättning från Migrationsverket
medan vårdkostnaden uppgick till 219 miljoner kronor. Netto resultatet på 84 miljoner kronor är 117
miljoner kronor bättre än budget.
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 hemlandstinget. Den faktiska kostnaden
har succesivt ökat och uppgick till 10,9 miljoner kronor jämfört med en budget på 21 mkr, vilket
innebär en positiv budgetavvikelse om tio miljoner kronor.
Läkemedel
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.
Under 2015 uppgick budgeten för läkemedelsförmån mm i Region Skåne till 3 038 miljoner kronor.
Utfall för 2015 uppvisar ett överskott i förhållande till budgeterad nivå med 60,1 miljoner kronor med
hänsyn tagen till effekterna av finansieringsmodellen inom hälsovalet. Om man bortser från
effekterna för hälsovalet uppgår överskottet mot budget till 76,1 miljoner kronor.
Resultatet för basläkemedel uppvisar en positiv budgetavvikelse med 9,3 miljoner kronor, medan
kostnader avseende klinikläkemedel inklusive nationellt solidariskt finansierade klinikläkemedel
avviker positivt från budgeterad nivå med 15,4 miljoner kronor.
Kostnader för DOS-dispensering visar ett överskott på 5,6 miljoner jämfört med budget. I budget har
lämnats utrymme för en utökning av antal patienter per år.
Kostnaden för LOV-relaterade läkemedel inom förmånen ökar med nio procent, vilket ger ett
budgetöverskridande på 10,3 miljoner.
Utfallet för smittskyddsläkemedel ökade vilket beror på ökad användning av nya och botande
behandlingar vid hepatit C. Nationella beslut om att det är medicinskt och ekonomiskt väl motiverat
att erbjuda behandling till en större patientgrupp fattades under sommaren. Det har inneburit att
fler skånska patienter har erbjudits behandling under 2015. Utfallet för 2015 ligger 76,5 mkr över
budget. Detta är en nettokostnad, ett resultat av nationellt framförhandlade riskdelningsavtal med
tillverkarna.
Kostnaden för rekvirerade LOV-relaterade läkemedel ökar markant, 67 procent, med ett underskott
på 35 miljoner jämfört med budget som följd.
Utfallet för läkemedel för sällsynta diagnoser hamnar 25,7 miljoner kronor under budget. För dessa
extremt kostsamma läkemedel har enstaka patienter stor inverkan. Avvikelsen förklaras av att beslut
om introduktion försenats.
Kostnadsutveckling: Kostnaderna för läkemedel har ökat med 7,4 procent jämfört med 2014.
Förmånsläkemedel har ökat med 4,6 procent. Inom förmånsläkemedel uppvisar kostnaderna för
basläkemedel en ökning på 2,6 procent jämfört med föregående år medan klinikläkemedel ökat med
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5,1 procent. Skånes kostnadsutveckling för läkemedel inom förmånen ligger under den nivå som
övriga riket uppvisar sett per individ, en ökning med 3,4 procent mot 4,0 i Riket.
Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel uppvisar en ökning på 15 procent jämfört med föregående år.
Kostnadsutveckling läkemedel över tid
Rullande årsvärde månadsvis (2009 indexår)
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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. Tandvårdsoch 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) har stor betydelse. Patentutgångar ger fortsatt viss effekt på kostnaderna. Läkemedel vid
astma och KOL uppvisar en tydlig kostnadsminskning till följd av generiska alternativ.
Landstingen samarbetar nationellt kring ett ordnat införande för viktiga nya läkemedel och
indikationer. Gemensamma protokoll för introduktion är en viktig faktor för att säkerställa en jämlik
läkemedelsanvändning. De största kostnadsökningarna under 2015, förutom hepatit C-läkemedlen,
ses för cancerläkemedel och beror främst på introduktion av nya onkologiska läkemedel. Det är
viktigt att känna till att trepartsöverenskommelser mellan landstingen, läkemedelsindustrin och
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket kan innebära sekretessbelagda och i efterhand
inkommande läkemedelsrabatter. Försäljningsdata i bruttopriser ger därför en falskt för hög bild av
läkemedelskostnaderna, t ex för cancerläkemedel.
Kostnadsökningen på grund av fortsatt ökad användning av TNF-alfa-hämmare har avtagit trots en
fortsatt volymökning. Främsta orsak till detta är att Skåne varit snabba i introduktion av biosimilarer.
En fortsatt introduktion av de nyare alternativen till Waran för att förebygga stroke hos patienter
med förmaksflimmer gör att kostnaden för dessa läkemedel ökar kraftigt. Kostnadsökningar ses
också för MS-läkemedel, diabetesläkemedel och för läkemedel vid ADHD.
Införande av valfrihetssystem (LOV) inom specialiserad vård har också inneburit en ökande kostnad
för berörda läkemedel. Kostnaden för LOV-relaterade läkemedel har ökat med 36,2 procent jämfört
med 2014. Störst ökning uppvisar läkemedel för behandling av förändringar i ögats gula fläck.
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Tandvård
Inom ramen för det samlade uppdraget finansieras barn- och ungdomstandvård, tandvård enligt
tandvårdsreformen och övrig tandvård med bland annat avtal med Malmö Högskola.
Utfallet 2015 blev 652,1 miljoner kronor vilket innebär 0,6 miljoner kronor lägre kostnader än
budgeterat (652,7 miljoner kronor). Resultatet per verksamhetsgren framgår av tabellen nedan
Tandvård i Skåne

Utfall

Utfall

Avvikelse

2014

2015

mkr

procent

Barn och Ungdom Allmän TV

310,2

317,3

7,1

2,3%

Ortodonti

101,6

114,0

12,4

12,2%

Barn och Ungdom Övrig specialisttandvård

46,7

59,8

13,1

28,0%

Tandvårds Ref 99

109,2

122,2

13,0

11,9%

Övrigt

53,4

38,8

-14,6

-27,3%

Summa kostnader mkr

621,1

652,1

31,0

5,0%

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 annan vårdgivare än Folktandvården i Skåne AB. Ersättningen utgår i form
av en kapitation som grundar sig på antal listade barn per ackrediterad leverantör och vägs till 20
procent av CNI (socioekonomiskt index).
Ortodonti och övrig specialiserad barn- och ungdomstandvård: Under 2014 infördes valfrihet även
för specialiserad barn- och ungdomstandvård. Ersättningen är åtgärdsbaserad inom de olika
specialistområdena. Före 1 mars 2014 var all specialistvård inom barn- och ungdomstandvård, med
undantag för ortodonti, anslagsfinansierad genom Folktandvården. Kostnadsökningen kan förklaras
med helårseffekter 2015, underliggande vårdbehov samt att det finns fler utförare vilket ökar
tillgängligheten och därmed produktionen.
Tandvårdsreform 1999 Uppsökande tandvård – munhälsobedömning och utbildning – är upphandlad
enlig LOU och utförs helt i privat regi. För berättigade utförs nödvändig tandvård, F-tandvård och
tandvård som led i sjukdomsbehandling enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. F-tandvården är
under uppbyggnad vilket medför att fler vårdtagare som är berättigade nås för varje år. Produktionen
2015 har ökat jämfört med 2014, men den är ännu inte uppe i budgeterade nivåer.
Under posten Övrigt finns många olika slags kostnadsposter. Det samlade utfallet uppgår till 349
miljoner jämfört med en budget på 492 miljoner kronor. Det är framför allt en återhållsamhet i att
genomföra nya kostnadsdrivande satsningar och reformer som skapat det stora positiva avvikelsen.
Återhållsamheten är kopplat till den övergripande ekonomiska situationen inom Region Skåne och
HSN har varit försiktig med att belasta sjukvårdsförvaltningarna med ytterligare aktiviteter som kan
var kostnadsdrivande på kort sikt även om de mer långsiktiga effekterna naturligtvis är positiva. En
uppmaning från Regionstyrelsen att delvis stoppa just sådana förändringar har hörsammats.
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