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Inledning
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård bygger på Regionfullmäktiges beslut om Budget och
verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 – 2018. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för
bedömning av det samlade behovet av hälso- och sjukvård och tandvård inom Region Skåne och
beslutar om det övergripande hälso- och sjukvårdsuppdraget. Uppdraget anger inriktning och mål för
den offentligt finansierade vården i offentlig och privat regi. Verksamhetsberättelsen utgår från
hälso- och sjukvårdsupdragets övergripande mål. Frågor som beslutats utanför det samlade
uppdraget redovisas i enlighet med beslut.

Arbetet utifrån den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”
Hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar till målbilden och genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) bland annat genom att den vård, utbildning och forskning som bedrivs
inom hälso- och sjukvård skapar framtidstro och livskvalitet samtidigt som morgondagens
välfärdstjänster utvecklas.

Viktiga händelser
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒

‒
‒
‒
‒

Barn- och ungdomspsykiatrin liksom Psykiatri Skåne har genomlysts varefter specifika
handlingsplaner tagits fram och förankrats politiskt
Översyn har genomförts av hälsovalet, ambulanssjukvården och akutsjukvården
Nya regionala vårdprogram har implementerats till exempel för behandling av sepsis och
artros
Nya riktlinjer och ett nytt vårdprogram för handläggning av våld i nära relationer har tagits
fram
En strategisk plan för tandvården i Region Skåne har tagits fram. Planen är ett visions- och
planeringsdokument för utvecklingen av den Skånska tandvården under perioden från år
2014 till och med år 2018
Som del i en flerårig satsning har en handlingsplan för jämlik demensvård i Region Skåne
fastställt och särskilda medel har avsatts för genomförande
En ny behandling vid vissa former av stroke, så kallad trombektomi, där proppen i hjärnan
avlägsnas med hjälp av kateter som förs in i hjärnans blodkärl, har införts under 2016 och
närmare 150 ingrepp genomfördes under året
Ett regionalt kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention startade sin
verksamhet under hösten
Statliga satsningar avseende kroniska sjukdomar, förlossningsvård och kvinnohälsa samt
psykisk ohälsa har fördelats för insatser inom ett flertal olika områden
Inom ramen för ett politiskt beslutat tillgänglighetspaket har drygt 2000 patienter fått
snabbare handläggning
Ett samarbetsavtal har slutits med Region Själland rörande utbildning av akutläkare
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Inom ramen för det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet togs ett blocköverskridande beslut i
augusti om en ny modell för läkarstöd till hemsjukvården
För tidigare upptäckt av cancer har ytterligare 10 standardiserade vårdförlopp (SVF) införts
under 2016. Väntetiderna har minskat och fler patienter har kommit till behandling.
Vid nationell nivåstrukturering inom cancervård har SUS antagits som behandlande enhet
inom cancervård för fyra områden
Rikssjukvårdsverksamheten för hjärt- och lungtransplantation har godkänts för en ny
femårsperiod
Beslut har fattats om att Hälsostaden fortsätter som fristående projekt under 2017
Ett nytt rättspsykiatriskt centrum har byggts och invigts i Trelleborg
För att öka tillgängligheten för patienterna till sjukhusens och andra vårdinrättningars
receptioner och mottagningar har möjlighet till självincheckning tagits fram och testats i ett
pilotprojekt på Centralsjukhuset i Kristianstad

Måluppfyllelse utifrån Region Skånes övergripande mål
Medborgarperspektivet
Med hjälp av den Nationella Patientenkäten har den patientupplevda kvaliteten under innevarande
uppföljningsperiod mätts inom somatisk sluten- och öppenvård, primärvård, Vårdval LARO,
standardiserade vårdförlopp cancer (SVF) samt inom akutmottagningar. Resultaten för den
somatiska vården i Region Skåne följer genomsnittet i Sverige. Primärvårdsmätningen visar att
Region Skånes resultat har försämrats något jämfört med år 2015 men skillnaderna mellan riket och
Region Skåne är liten. Dimensionen Delaktighet och Involvering har förbättrats sedan förra
mätningen. Resultatet från akutmottagningsmätningen visade på en förbättring för Region Skåne i
flera av dimensionerna.
Verksamhetsperspektivet
Vårdens kvalitet följs regelbundet upp med hjälp av specifika indikatorer som sammanställs i index. I
nedanstående tabell anges måluppfyllelsen som antal uppfyllda mål i förhållande till totala antalet
mål inom respektive område. Grön färg innebär mer än 60 procent måluppfyllelse, gul färg mer än 40
procent och röd färg mindre än 40 procent måluppfyllelse. Bäst måluppfyllelse noteras för
indikatorer inom hjärtsjukvård, strokevård, palliativ vård, diabetes (typ 1) samt äldrevård.

Område

Säker vård
Tillgänglighet
Psykisk ohälsa
Äldre
Akutsjukvård
Diabetes sjukhus (typ 1)
Hjärtsjukvård
Stroke
Palliativ vård

Måluppfyllelse
(%)
= andel
uppfyllda mål
44
38
55
60
43
67
73
82
100

<40= röd; 41-59
= gul; > 60 = grön
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För jämförelse med andra landsting finns en sammanställning av kvalitetsindikatorer i den av SKL
framtagna nationella dataportalen – Vården i Siffror (www.vardenisiffror.se). Vid sammanvägning av
cirka 130 kvalitetsindikatorer placerar sig Region Skåne på delad 8:e plats av totalt 21
landsting/regioner vilket är en markant förbättring jämfört med tidigare år. Inom flera områden
utmärker sig Region Skåne positivt till exempel inom psykiatri, stroke och rörelseorganens
sjukdomar. Även för området ”patienterfarenheter” är resultatet positivt medan däremot resultatet
för ”befolkningens syn på hälso- och sjukvård” är betydligt sämre.

Ekonomiskt resultat 2016
Ekonomiperspektivet
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat 2016 blev +8,5 miljoner kronor jämfört med budget. Den
stora avvikelsen i omsättning beror på att hälso- och sjukvårdsnämnden under 2015 fördelade
regionbidraget till sjukvårdsnämnderna medan det under 2016 fördelades direkt från
regionfullmäktige. I nämndens resultat finns flera poster med betydande budgetavvikelser bland
annat är det fortsatt mycket höga kostnader för verksamhet som har upphandlats i enlighet med
Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Ekonomi (mkr)
Regionbidrag
Intäkter
Personalkostnader
Omkostnader
Avskrivningar
Finansnetto (intäkter/kostnader)
Resultat
Budget
Avvikelse
Antal anställda

dec-16
13 176,0
884,2
0,0
-14 051,7
0,0
0,0
8,5
0,0
8,5
n/a

dec-15
28 080,0
898,0
0,0
-28 940,6
0,0
0,0
37,4
0,0
37,4
n/a
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Övergripande områden
Personcentrerad vård
Nationell patientenkät
Den Nationella patientenkäten är utformad och utvecklad av landstingen och med samordning av SKL
för att stödja lokalt verksamhetsarbete enligt de intentioner som formuleras i Patentlagen. Frågorna i
enkäten ska bland annat även möjliggöra uppföljning vad gäller patientens integritet,
självbestämmande samt delaktighet på olika verksamhetsnivåer i landstingen/regioner.
DIMENSIONER

Region Skåne
Andel positiva (%)

Riket
Andel positiva (%)

Somatisk
slutenvård
88

Somatisk
öppenvård
90

Somatisk
slutenvård
88

Somatisk
öppenvård
90

Information och Kunskap

78

83

78

82

Emotionellt stöd

87

84

87

84

Respekt och Bemötande

84

89

84

89

Tillgänglighet

88

88

88

88

Kontinuitet och Koordinering

87

86

86

85

Delaktighet och Involvering

73

82

73

81

Helhetsintryck

Figur 1 Resultat från Nationell patientenkät (NPE) i Region Skåne våren 2016.

Med hjälp av den Nationella Patientenkäten har den patientupplevda kvaliteten under innevarande
uppföljningsperiod mätts inom somatisk sluten- och öppenvård, primärvård, Vårdval LARO,
standardiserade vårdförlopp cancer (SVF) samt inom akutmottagningar. Detta var första gången
mätningen gjordes med en ny enkät för somatisk specialistvård varför jämförelser bakåt inte är
möjliga. För akutmottagningar och primärvården finns en tidigare gjord mätning vilket gör jämförelse
möjlig. Resultaten för somatiken i Region Skåne följer genomsnittet i Sverige, eller ligger i vissa fall
något högre.
DIMENSIONER

Region Skåne
Andel positiva (%)

Riket
Andel positiva (%)

2016

2015

2016

2015

Helhetsintryck

78

80

79

80

Information och Kunskap

72

74

73

74

Emotionellt stöd

70

74

70

74

Respekt och Bemötande

84

85

84

85

Tillgänglighet

80

82

81

83

Kontinuitet och Koordinering

68

70

69

70

Delaktighet och Involvering

78

74

79

74

Figur 2 Resultat från Nationell patientenkät (NPE) Primärvård i Region Skåne och Riket, 2016 och 2015 (inom parentes).
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Primärvårdsmätningen hösten 2016 visade att resultatet för Region Skåne har försämrats jämfört
med år 2015. Skillnaderna mellan riket och Region Skåne är liten. På grund av de försvagade
resultaten i primärvården har en fördjupad analys initierats. Dimensionen Delaktighet och
Involvering har förbättrats sedan förra mätningen men detta kan bero på att frågan ändrades inför
2016 års mätning.

Region Skåne
Alla landsting

Delaktighet
och
Involvering
78 (73)
78 (72)

Emotionellt
stöd

Helhetsintryck

72 (72)
73 (71)

82 (83)
83 (81)

Information
och
Kunskap
66 (63)
65 (62)

Kontinuitet
och
Koordinering
81 (80)
80 (79)

Respekt
och
Bemötande
82 (81)
82 (80)

Tillgänglighet

86 (66)
85 (66)

Figur 3. Resultat från Nationell patientenkät (NPE) akutmottagningarna i Region Skåne och Riket, 2016 och 2015 (inom
parentes).

Den andra akutmottagningsmätningen genomfördes under vintern 2016. Resultatet år 2016 visade
på en förbättring för Region Skåne i flera av dimensionerna. Vissa frågor hade även i denna mätning
justerats, varför de stora förbättringarna i till exempel Tillgänglighet antagligen till största delen
beror på detta. De mindre akuterna har i allmänhet ett bättre resultat jämfört med de stora. Särskilt
tydligt är detta för SUS i Malmö. Akutmottagningen i Helsingborg har förbättrat sig i de flesta
dimensioner. Kristianstad har däremot försämrat sig något på flera dimensioner jämfört med förra
mätningen.
Arbetet med att utveckla patient- och närståendeföreningar fortsätter. Resultaten av den
patientupplevda kvaliteten i Nationell patientenkät presenteras regelbundet för brukargrupper som
utgör en referensgrupp i arbetet med att utveckla den Nationell patientenkäten. Patient- och
brukargrupper utgör en viktig ingrediens i att utveckla hälso- och sjukvården samt är en länk för
kommunikation med patienter och befolkning i Region Skåne.
Alla förvaltningar samverkar under olika former med patient- och nårståendeföreningar. Till exempel
har Hälsostaden under 2016 tagit initiativ till djupintervjuer med patienter avseende deras
upplevelse av vården. SUS Patientforum har många kontaktytor och samarbeten med
patientorganisationerna samt kan hjälpa patienter att ta kontakt med dem. SUS kommer planerar att
hålla workshop med patientorganisationerna två gånger per år. Skånevård Kryh har arrangerat lokala
brukarsamverkansmöte per sjukhus under året med brukar-, patient- och pensionärsföreningar för
dialog med platschef och verksamhetschefer.
Inom förvaltning Sund har man till exempel haft dialog med patientföreningar inom områdena hjärta,
diabetes och reumatologi. Vidare har företrädare för Hjärt-Lungsjukas förening har deltagit vid riskoch konsekvensanalys i arbetet med att starta nya hjärtmottagningen utanför Helsingborgs lasarett.
Iakttagelser från Patientnämnden och LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) har under året
varit en viktig källa till förbättringsinsatser.
1177 Vårdguidens e-tjänster
Över 443 000 invånare, 35 procent, har idag ett konto i 1177 vårdguidens e-tjänster. Antalet unika
besökare och antalet besök fortsätter att öka, i januari 2017 gjordes 1 053 426 besök. Ökningen
beror på förbättrad kännedom och nöjdhet hos besökarna. Den mest använda tjänsten är Förnya
recept, men användningen motsvarar endast en liten del av det totala antalet förnyade recept.
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Genom att aktivt hänvisa till e-tjänsterna för receptförnyelse kan sannolikt telefontillgängligheten i
vården öka. Tidbok online infördes runt årsskiftet 2015-2016 i sjukvårdsförvaltningarna Sund och
Kryh och på SUS pågår införandet. Antalet online-bokningar uppgick vid årets slut till ungefär 300 per
vecka. Här finns en stor outnyttjad potential kvar. Vardagar loggar i genomsnitt 2000 patienter in för
att läsa sin journal på nätet. Totalt gjordes 852 000 inloggningar till Journalen under 2016.
Sjukskrivning 2016
Region Skåne har målet att sjukskrivningsprocess ska vara patientsäker och att sjukskrivningen ska
vara anpassad till varje patient. Detta bidrar till att sjukskrivningarna i Skåne inte ökar i samma takt
som i övriga landsting. Region Skåne har fokus på att sjukskrivningen för varje patient ska vara Rätt,
Lagom, Säker och Jämställd. Det är fortsatt lättare och medelsvår psykisk ohälsa som dominerar
sjukskrivningarna, utmattningssyndrom och depressiv episod toppar tätt följt av akut stressreaktion
och lumbago. Sjukskrivningarna ökar mest för patienter i åldersgruppen 16-29 år däremot har det
skett en minskning för åldersgruppen 60-67 år.
Exempel på insatser och projekt som bedrivit under 2016 är;









Fortsatt utbildning av rehabiliteringskoordinatorer
Utbildning inom försäkringsmedicin för AT/ST/PTP och sakkunniga läkare i
försäkringsmedicin
Projekt om rätt patient på rätt vårdnivå i rätt tid inom ortopedin på SUS. Långtidssjukskrivna
som är färdigbehandlade ska överföras till rätt vårdinstans för korrekt hantering. I projektet
har riktlinjer för sjukskrivningsprocessen integrerats i klinikens vardagsarbete.
Kvalitetssäkring av sjukskrivningsprocessen inom verksamhetsområde vuxenpsykiatri i Lund i
samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.
Projekt jämställt föräldraskap - för barnets bästa inom mödra- och barnhälsovården
Våld i nära relationer med barnet i fokus. Projektet har syftat till tidig upptäckt och tidiga
insatser med barnet i fokus.
Aktivitetsbalans för Hälsa (ReDO) är ett projekt som avser att motverka medikalisering och
utveckla rutiner för att identifiera och remittera patienter till arbetsterapeut

Jämlik hälso- och sjukvård
Förvaltningarna arbetar på olika sätt med att skapa en mer jämlik vård. Förvaltningarnas
tillvägagångssätt kan sammanfattas som värdegrundsarbete, kunskapsstyrning via kvalitetsregister
och vårdprogram samt särskilda insatser. Det finns goda initiativ ute i förvaltningarna som kan bidra
till en mer jämlik vård, exempelvis Genushanden som används inom sjukskrivningsprocessen,
standardiserade vårdförlopp inom cancervården, HBTQ-utbildningar mm. Jämlik vård kan förstås
utifrån flera perspektiv och baseras på diskrimineringsgrunderna eller till exempel socioekonomi eller
geografi. Förvaltningarnas arbete med jämlikhet fokuserar i första hand på geografisk jämlikhet.
Region Skånes arbete mot våld i nära relationer har tidigare varit starkt decentraliserat och drivits via
förvaltnings- eller verksamhetsnivå. I samband Socialstyrelsens striktare krav på hälso- och
sjukvården beslutades nya riktlinjer mot våld i nära relationer i Region Skåne som understryker
behovet av regional samordning. Ett första steg för ökad regional samordning av området är det
vårdprogram som under 2016 tagits fram. Alla vårdförvaltningar finns representerade i den regionala
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arbetsgrupp som utarbetat detta vårdprogram. Vårdprogrammet mot våld i nära relationer beskrivs
av förvaltningarna som en viktig tillgång i det fortsatta arbetet under 2017.
Arbetet med att förebygga cervixcancer genom cellprovskontroll har under 2016 fortgått, däremot
finns 2016 års statistik inte tillgänglig ännu. 2015 hade Skåne en täckningsgrad på cirka 80 procent av
kvinnorna mellan 23-60 år. Deltagandet i Region Skåne har ökat med ett par procentenheter 20132015. Geomapping har använts som metod för att identifiera områden med behov av extra insatser
för att öka deltagandet. Kvinnor med bakgrund från andra länder än de nordiska deltar i lägre
utsträckning i cellprovtagningen. Insatser för att öka deltagandet har under 2016 varit
utbildningsinsatser, cellprovtagningsbuss, kontakt med imamer, undervisning SFI Malmö med mera.
Under 2017 planeras en mängd aktiviteter inom detta område, exempelvis genom fortsatt
implementering av arbetssättet, utbildningar och samverkan med andra aktörer.
Kunskapsläget om omotiverade skillnader i vården är relativt lågt. Den löpande
kvalitetsuppföljningen fångar mycket sällan jämlikhetsaspekten. Som ett led i implementeringen av
den strategi som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om 2015 så har ett projekt för att
inkludera jämlikhet i kvalitetsuppföljningen initierats. Detta projekt utförs inom psykisk ohälsa och
suicidprevention. Detta projekt pågår och förväntas resultera i nya metoder för att följa upp vården
utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Arbetet är även nationellt sett innovativt och följs av Stockholms
läns landsting och Västra Götalandsregionen.
Inom följande områden ska analys göras för att identifiera och motverka omotiverade skillnader i
vården (tillgänglighet, cancer, psykisk ohälsa, hjärtsjukvård, smärtrehabilitering och tandhälsa för
barn och ungdomar).

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

Målnivå
<0,5
<330

Utfall 2016
1,3/100 vpl
340

Utfall 2015
1,0
349

Utfall 2014
0,9
341

>90 %

84 %

84,6

81,6

100 %

94 %

95,2

96,6

>70 %

71 %

70,9

68,4

<10 %

13 %

16,2

15,9

>75 %

70 %

69,0

66,4

<1
>80 %

3,7/100 vpl
71 %

3,5
64,0

2,8
53,0

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.
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Region Skånes patientsäkerhetsarbete har under året utgått från att metodiskt arbeta vidare med
tidigare identifierade riskområden. Inom flera områden har inte målen uppnåtts. Som ett exempel
kan nämnas vårdplatssituationen. Eftersom den har varit ansträngd under större delar av året, så har
den i sin tur haft påverkan på patientsäkerheten (utlokaliserade patienter, överbeläggningar,
tillgänglighet och arbetsmiljön). Exempelvis löper en utlokaliserad patient dubbelt så stor risk att
drabbas av en vårdskada som en som vårdas på korrekt vårdplats. Antalet överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser har ökat under 2016 men i jämförelse med övriga landsting är Region Skånes
siffror bättre än tidigare år. Antalet utlokaliserade patienter ligger stabilt på en låg nivå även om
högsta målnivån inte uppnås.
I det kontinuerliga patientsäkerhetsarbetet används flera metoder för att identifiera riskområden.
Markörbaserad journalgranskning (MJG) är ett exempel på en sådan metod. Den innebär en
strukturerad genomläsning av patientjournaler, för att kartlägga uppkommen vårdskada eller risk för
vårdskada. Samtliga förvaltningar med slutenvård, har under året granskat journaler enligt MJGmetoden.
Antibiotikaförskrivningen ska närma sig rikssnittet och följsamheten till riktlinjer ska öka. Antalet
expedierade antibiotikarecept fortsätter att minska i Skåne och resultatet för året blev 340 recept
per 1000 invånare. Antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare för 2016 uppvisade en minskning
med tre procent i Skåne och två procent i hela landet. Procentuellt var minskningen störst av
antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner och det tyder på ökad följsamhet till
behandlingsriktlinjerna vid luftvägsinfektioner. Dock ligger Skåne fortfarande näst högst vid en
jämförelse mellan Sveriges län och detta skulle kunna indikera att vi fortfarande har en omotiverat
hög antibiotikaförskrivning.
Arbetet med ökad följsamhet till behandlingsrekommendationerna, enligt fastställd handlingsplan av
Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama Skåne),
måste fortsätta. För att bättre utvärdera om antibiotika ordineras enligt gällande riktlinjer, och för att
arbeta vidare mot en adekvat antibiotikaförskrivning i öppenvård krävs tillgång till diagnoskopplade
antibiotikadata. De nödvändiga verktygen för detta kommer att tas fram under 2017.
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Antibiotikarecept per 1000 invånare i Region Skåne 2007-2016
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Figur 4 Antal antibiotikarecept per 1000 listade (från alla förskrivare) 2007-2016

Antal antibiotikarecept per 1000 listade (från alla förskrivare) är också en kvalitetsindikator för
skånska vårdcentraler, och för tolvmånadersperioden juli 2015 till och med juni 2016 var målet
oförändrat med högst 330 recept per 1000 listade. Närmare 40 procent av vårdcentralerna klarade
målet. I 2017 års ackrediteringsvillkor för vårdcentraler är målet sänkt till högst 325 recept.
Andel bredspektrumantibiotika av antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion bör hos kvinnor
18-79 år gamla vara låg. Resultatet för alla förskrivare i Skåne under 2016 blev 13 procent
bredspektrumantibiotika; i primärvården var andelen så låg som 8 procent, vilket innebär att målnivå
uppfylldes väl.
Andel ”vanligt penicillin”, penicillin V, av antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektion hos barn
bör vara hög. Resultatet för alla förskrivare i Skåne under året blev 70 procent. I primärvården var
andelen 76 procent och det uppsatta målet på 75 procent uppfylldes.
Risken för felaktigheter i läkemedelsanvändningen är särskilt stor i vårdens övergångar. Genom att
patienten och mottagande vårdinstans tillhandahålls en utskrivningsinformation så halveras den
risken. Målet för 2016 var att andel patienter, med fem eller fler läkemedel som erhöll
utskrivningsinformation från slutenvård, skulle uppgå till minst 70 procent. Andel patienter som
under året har erhållit utskrivningsinformation är 72 procent (totalt 63 190 stycken), och andelen
ökade under årets senare hälft.
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Figur 5 Andel patienter som erhållit utskrivningsinformation, fem läkemedel eller fler 2015-2016

Förvaltning SUS, KRYH och Hälsostaden uppnår målet. I syfte att öka kvantiteten och kvaliteten
gällande utskrivningsinformation genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt under januari 2015juni 2016.
Säker läkemedelsordination till barn. Under året har en regional ePed-redaktion inrättats och ett
arbete har påbörjats i syfte att implementera ePed. Redaktionen har fokuserat på att skapa nationellt
och regionalt nätverk, delta i utvecklingsarbetet kring integrationen av ePed i Melior och tillföra
regionala kunskaper och erfarenheter till ePed inom barnmedicinområdet. En riskanalys avseende
införandet av ePed har även initierats.
Aktuella läkemedelslistor. Studier har visat att fyra av fem läkemedelslistor är inaktuella i samband
med vårdtillfället. Detta påverkar patientsäkerheten, då det skapar ett dåligt beslutsunderlag för
ordinatören och risk för felaktiga och ofullständiga behandlingar som kan leda till vårdskador. På
uppdrag av Koncernrådet för patientsäkerhet har ett förbättringsarbete påbörjats, i december 2016, i
syfte att minimera riskerna med nuvarande hantering av läkemedelslistor (Melior, PMO, Pascal, NPÖ,
apotekets lista över förskrivna läkemedel med flera).
Följsamhet till basala hygienrutiner och regler för arbetsklädsel i patientnära arbete är en del i att
förebygga vårdrelaterade infektioner och begränsa risken för smittspridning. Under året har
förvaltningarna deltagit i en nationell punktprevalensmätning samt har Region Skåne utfört en egen
följsamhetsmätning. Resultatet av den nationella mätningen visar att 83 procent av medarbetarna
följer reglerna vilket är över riksgenomsnittet (76 procent). I jämförelse med andra landsting så var
det endast ett landsting som hade högre följsamhet till reglerna än Region Skåne.
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården.
Region Skåne har sedan 2008 årligen deltagit i nationella punktprevalensmätningar av vårdrelaterade
infektioner. Andelen vårdrelaterade infektioner i Region Skåne har minskat från drygt elva procent,
sedan mätningarna startade, till att under de sista åren legat kring nio till tio procent, vilket följer
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riksgenomsnittet. I årets mätning visade resultatet att 9 procent av patienterna hade drabbats av en
vårdrelaterad infektion. Målet för sjukhusen är att andelen vårdrelaterade infektioner per sjukhus
inte skall överstiga åtta procent för Skånes universitetssjukhus, sex procent för Centralsjukhuset
Kristianstad och Helsingborgs lasarett samt fyra procent för resterande sjukhus. Lasarettet
Trelleborg, Lasarettet i Ystad och Psykiatri Skåne klarade årets målnivå.
Trycksår är en komplikation till följd av sjukdom, vård och behandling som orsakar stort lidande för
patienten. För att identifiera förekomsten av trycksår så genomförde Region Skåne, i år, två stycken
punktprevalensmätningar. Syftet är att identifiera hur många patienter som har ett eller flera
trycksår och hur många patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår; samt att identifiera
vilka förebyggande insatser som görs eller inte görs för att minimera riskerna för att trycksår ska
uppkomma under vårdtiden. Den första mätningen gjordes våren 2012. Denna mätning visade att 19
procent av patienterna på sjukhusen hade ett eller flera trycksår. Vid höstens mätning så var
motsvarande siffra 11 procent. Detta innebär att resultatet har förbättrats med 8 procent sedan
mätningarna startade. Andelen allvarliga trycksår har minskat. I år uppnådde samtliga förvaltningar
det regionala målet att patienter med allvarliga trycksår (kategori 2-4) ska vara ≤5 procent.
Integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete framskrider såväl inom Koncernkontoret som
inom förvaltningarna med att identifiera område och processer som skapar synergier och som kan
bidra till helhetssyn med förbättrad kvalitet och patientsäkerhet.
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, som är ett led i arbetet med att förebygga antibiotikaresistens. För att
Infektionsverktyget skall kunna användas i det lokala förbättringsarbetet är det viktigt att
datainhämtning kan ske på enhets- och avdelningsnivå. Detta kräver en fullt fungerande IT-lösning
vilket inte har kommit till stånd fullt ut under 2016. Under våren 2017 planeras kvarvarande problem
vara lösta.
De medicinska revisionerna av Primärvården skall intensifieras och utvecklas. Uppföljningen av
vårdgivare har systematiserats och sker utifrån en modell där bland annat riskbedömning och
komplexitet ingår. Under året har planen för uppföljning följts.

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
Indikator

Målnivå

Webbaserad utbildning om systematiskt arbete med levnadsvanor

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

Utfall
2016
3
14

Utfall
2015
1
12

Division psykiatri inom förvaltning Sund svarar för största delen av förbättringen i andel medarbetare
som genomgått webbaserad utbildning om vårdprogram för levnadsvanor. Inom specialistvården på
SUS har man tagit fram en egen webbutbildning om rök- och alkoholfri operation som genomgåtts av
drygt 1200 medarbetar i Skåne.
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Verksamheterna inom den skånska hälso- och sjukvården visar på goda exempel på hur man
förflyttar det hälsoinriktade perspektivet framåt. Dock sker det fragmenterat på olika vårdnivåer och
olika geografiska områden och det finns därför risk för att insatserna inte når de med störst behov.
Under året inrättandes ett kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention som har till
sin uppgift att stödja verksamhetsutvecklingen inom detta område.
Samverkan med kommunal hälso- och sjukvård sker runt om i regionen främst med inriktning att
förebygga fall och undvika återinläggningar för multisjuka äldre. Förvaltning Kryh ligger steget förre
och har samverkat med kommunen för att förebygga stroke genom tum-ekg och hälsosamtal till
utvalda åldersgrupper.
En enkät till vårdcentralerna 2015 visade på bristande kompetens kring missbruk och beroende av
alkohol. Under 2016 erbjöd det nystartade kunskapscentret för levnadsvanor och
sjukdomsprevention utbildning till personal på vårdcentralerna i MET-metoden som är en
behandlingsmetod anpassad till primärvårdsnivå och som är rekommenderad i socialstyrelsens
nationella riktlinjer för missbruk och beroende. Vårdprogrammet för levnadsvanor är också
uppdaterat med syfte att tydliggöra vårdnivåernas ansvar i missbruk och beroendevården samt lyfta
betydelsen av att göra uppehåll med alkohol inför planerade operationer.
Region Skåne deltar i nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvårds temagrupp för riktade
hälsosamtal. Temagruppen har gjort en genomlysning av olika modellerna för riktade
hälsoundersökningar som olika landsting i Sverige arbetar med för att hitta en minsta gemensam
nämnare i de olika modellerna.
De barnöverviktsprojekt som bedrivits sedan 2014 har i flera fall inneburit ökad samverkan och nya
arbetssätt. Till exempel har man i Hässleholm/Kristianstad genom ökad samverkan med elevhälsan
uppnått tidigare identifiering av barn med fetma och övervikt. I Malmö har man via projektet
TeleSOFT värderat effekten av samtal som på distans via videosamtal med familjen. Preliminära
resultat av denna utvärdering visar att metoden är uppskattad och sannolikt i flertalet fall fungerar
lika bra som fysiska besök. Inom projektet ”Grunda Sunda vanor” har ett nytt pedagogiskt
bildmaterial vid 4-årskontrollen implementerats i hela Skåne.
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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)
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

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

> 80 %
> 80 %
> 90 %

69,2
59,1
42,4

70,1
61,2
42,8

70,2
68,8
48,0

> 80 %

71,4

73,1

73,3

> 90 % inom 15 min

65,8

67,6

60,4

> 90 % inom 2 h

93,2

93,5

89,8

> 80 %

64,6

66,6

70,3

>95 %

91

85,0

80,5

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.

Målet är att tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården ska öka. Bristande tillgänglighet
kan innebära, inte bara en patientsäkerhetsrisk utan också oro och missnöje hos patienterna, vilket i
sin tur kan leda till behov av extra vårdkontakter och en minskad tillit till hälso- och sjukvården i
stort.
Andelen väntande inom 60 dagar till en första kontakt är ungefär som föregående år dock har totalt
antal väntande minskat med 2700 patienter vilket kan förklaras av genomförd körevision och
kösatsningar inom Tillgänglighetspaketet samt aktiv samordning av vårdgarantipatienter.
Störst andel väntande finns inom kirurgi, ögonsjukvård och urologi. Inom urologi startar en ny privat
verksamhet under 2017 som en följd av satsning inom Tillgänglighetspaketet. Ett annat område med
tillgänglighetsproblematik är specialiserad smärtmottagning där en försämring noterats under slutet
av året.
Under året har särskilda satsningar på neuropsykiatriska utredningar genomförts inom
Tillgänglighetspaketet men fortfarande är väntetiderna för såväl vuxna som barn lång till följd av ett
ökat inflöde av patienter, särskilt vuxna. Inom vårdval ögonsjukvård noteras under året förbättrad
tillgänglighet.
Framgångsfaktorer för bättre tillgänglighet är förändrad remisshantering och mottagningsplanering,
optimerad schemaläggning, dialog med remittenter samt täta uppföljningar.
Andelen väntande till operation/åtgärd är väsentligen oförändrad 2016 jämfört med 2015 men totalt
antal väntande har minskat med 1 300 patienter vilket kan förklaras av genomförd körevision och
kösatsningar inom Tillgänglighetspaketet samt aktiv samordning av vårdgarantipatienter. Brist på
sjuksköterskor har medfört reducerad operationskapacitet och stängda vårdplatser. Arbete pågår för
att optimera utnyttjandet av befintliga resurser och se över möjliga omflyttningar mellan
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operationsenheterna. Det pågår även en överflyttning av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier, till
exempel kan nämnas att sjuksköterskor utbildas till att utföra olika typer av endoskopier.
Under året har drygt 23 500 skånska patienter anmälts för samordning varav drygt 21 600 har
mottagits av andra vårdgivare, såväl inom som utanför Skåne. Detta är ett något lägre antal än
föregående år. Samordning har varit särskilt svår avseende neuropsykiatriska utredningar,
demensutredningar, koloskopi, barnoftalmologi, reumatologi och urologi. Svårigheten ligger bland
annat i att det råden en brist på rätt kompetens i hela riket. Utöver detta har drygt 700 patienter från
andra landsting har samordnats via Region Skånes vårdgarantiavtal vilket är en stor ökning jämfört
med föregående år (250). Vårdgarantiavtalen används framförallt inom ortopedi, urologi och kirurgi.
Tillgänglighetspaketets riktade kösatsning har omfattat sex prioriterade områden (allmänkirurgi,
ortopedi, gynekologi, ÖNH, urologi samt koloskopier). Kryh har tagit emot 1000 patienter och Sund
245. Samtliga förvaltningar har dessutom genomfört egna kösatsningarna inom
Tillgänglighetspaketet.
Inom ramen för Tillgänglighetspaketet genomfördes under året så kallade
arbetsuppgiftsomflyttningar (AUOF). Sammantaget innebar dessa att 214 patienter inom området
kirurgi, 96 patienter inom gynekologi samt 180 patienter med höftfraktur flyttades från SUS till Kryh
och/eller Sund.
Andelen väntande inom 30 dagar till MR (magnetresonansundersökning) är oförändrat jämfört med
föregående år. Begränsande faktorer är bristen på sjuksköterskor och läkare samt ett ökat inflöde av
remisser. Nya MR-utrustningar är på gång såväl till Landskrona som Ängelholm vilket kommer att öka
den totala kapaciteten.

Prioriterade områden
Cancer
Indikatorer (standardiserade vårdförlopp)
Akut myeloisk leukemi
Huvud Halscancer
Matstrupe-magsäckscancer
Prostatacancer
Urinblåsecancer
Lungcancer
Bröstcancer
Tjock- och ändtarmscancer
Lymfom

Målnivå

Utfall 2016

Utfall 2015

> 80 %
> 80 %
> 80 %
> 80 %
> 80 %
> 80 %
> 80 %
> 80 %
> 80 %

91
58
28
42
42
30
58
57
50

69
49
37
30
42
35
35
22
-

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.
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Region Skåne arbetar inom två områden för att förbättra cancervården och uppnå målen. Arbetet
leds av ett regionalt strategiskt cancerråd som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Delar i en helhet/Regional cancerplan RCC Syd 2015-2018, som har som huvudmålsättning att minska
antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. Nationell
väntetidssatsning, Varje dag räknas, 2015-2018, som har som huvudmålsättning att korta ner
utredningstiderna vid misstanke om cancer, skapa en mer jämlik vård och skapa mer nöjda patienter
genom införandet av standardiserade vårdförlopp, SVF, vid välgrundad misstanke om cancer.
Patientens väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska följa målen i de
nationella standardiserade vårdförloppen. Införandet av SVF har fortsatt med tio nya förlopp, så att
det i september 2016 finns 18 SVF i drift. Alla nationellt uppsatta mål för införandet under 2016 har
uppnåtts. Totalt under året startade 10 622 patienter sin cancerutredning som ett SVF. Nationellt har
Skåne varit tidigt ute och står under året för 21 procent av Sveriges genomförda SVF. 46 procent av
alla som diagnostiserades med cancer i Skåne 2016 fick diagnosen via ett SVF. Handlingsplaner för att
åtgärda orsaker till väntetider har skapats och många handlingsplaner är genomförda och de andra
är i ett genomförande, vilket medför förbättrade väntetider. Det nationella målet uppnås inom två av
18 förlopp (hudmelanom och AML). För majoriteten av startade SVF ser man redan att
utredningstiderna har minskat och de största minskningarna ses inom prostatacancervården.
Diagnostiska Centra för utredning av misstänkt allvarlig sjukdom men också utredning vid okänd
primärtumör och spriddcancer har skapats i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Måluppfyllelsen
för dessa två förlopp var 71 respektive 60 procent.
I tabellen syns väntetider för de förlopp som startade september 2015 respektive februari 2016.
Tiderna 2015 för lung-, bröst- och tjocktarmscancer är inte helt jämförbara då det är siffror från
kvalitetsregister och inte SVF. För lymfom finns inget jämförbart värde. Medelutredningstiden för
matstrupe/magsäck har mellan åren minskats från 54,1 dag till 42,7 dag men andelen som uppnår
målet har minskats.
Alla cancerpatienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska. För att förbättra det psykosociala
omhändertagandet av patienterna så har under 2016 ytterligare 36,5 omräknade heltider
kontaktsjuksköterskor anställts. Det finns nu totalt ca 100 omräknade heltider kontaktsjuksköterskor
inom cancersjukvården. Arbetsriktlinjer för kontaktsjuksköterskor skapades 2015 och de har nu
implementerats. Uppföljningsverktyget framtaget för att följa måluppfyllelsen är inte ännu i praktisk
drift så bedömningen att målet nås baseras på uppgifter dels från journalstudier i de tre
förvaltningarna samt uppgifter i kvalitetsregister.
Ökat deltagande i screening ska bidra till tidig upptäckt och minska risken för den enskilde att
insjukna i cancer. Andel kvinnor som genomgår mammografiundersökning har sedan 2012 varit
oförändrad ca 82 procent. Således nås inte målet på 85 procent. Utvecklingsaktiviteter i syfte att öka
täckningsgraden så som extra öppettider har inte gett önskvärd effekt. Deltagandet i
hälsoundersökning för tidig upptäckt av livmoderhalscancer 2016 kan redovisas först våren 2017.
Införandet av patientrapporterat utfall (PROM) görs nationellt via kvalitetsregister.
Patientrapporterad upplevelse (PREM) har skickats ut till 1 641 personer i Skåne som har genomgått
ett SVF. 52 procent svarade på enkäten och av dem uppgav 93 procent att de blev bemötta med
respekt och värdighet under utredningen.
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Specialiserade cancerrehabteam för ett tvärprofessionellt omhändertagande av patient och anhöriga
med rehabiliteringsbehov och behov av vård på grund av sena effekter har byggts upp i de tre
sjukvårdande förvaltningarna och utvecklas i linje med nationellt vårdprogram för
cancerrehabilitering.
Vårdpersonal ska utbildas i basal palliativ vård. Kryh har i hela Skåne ytterligare byggt ut möjligheter
för cancerpatienter att få en tidig anslutning till ASiH för punktinsatser i hemmet och palliativ vård i
hemmet, samt att utbildningar har genomförts inom specialistvården kring basal palliativ vård.
Uppföljning av resultat av standardiserade vårdförlopp ska utvecklas och implementeras. Genom
registrering i flödesmodellen/processmodellen av cancerkoordinatorer kan SVF väntetider nu följas i
realtid på tre olika sätt. Nationella jämförelser via RCC/cancercentrum.se, övergripande skånska
resultat via kvalitetsportalen och via en QlikView applikation kan verksamheterna följa och arbeta
med sina resultat i den dagliga driften.
Nya rutiner för PSA-testning för tidig upptäckt av prostatacancer har diskuterats under flera år.
Under 2016 har frågan om att införa organiserad PSA-testning prövats av Region Skånes
prioriteringsråd och ett yttrande där ett sådant införande rekommenderas har överlämnats till Hälsooch sjukvårdsnämnden för ställningstagande under 2017.

Kvinno- och förlossningsvård
Indikator

Målnivå

Utfall 2016

Utfall 2015

Hänvisning till annan förlossningsavdelning

<5 %

6,2

6

Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast
då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning. Två av fem sjukhus
uppnår målet på mindre än fem procent.

Figur 6 Andel kvinnor i aktiv förlossning som hänvisats till annan förlossningsavdelning utan medicinsk orsak
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Helsingborgs sjukhus och SUS Malmö har under året legat stabilt med god måluppfyllelse.
Centralsjukhuset i Kristianstad har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år och ligger nu
på fem procent. Sjukhuset i Ystad har hänvisat 10 procent av kvinnorna och variationen har
månadsvis varit upp till 17 procent. SUS Lund ligger långt från måluppfyllelse och hänvisade 17
procent av patienterna. Under perioden har variationen månadsvis varit upp till 26 procent. Den
dominerande orsaken till att kvinnor hänvisas till annan förlossningsavdelning är att antalet
förlossningsrum inte räcker till. Utvecklingsarbete pågår, inom befintliga verksamheter och lokaler,
för att effektivisera processer så att förlossningsrum frigörs. Med det ökande antalet förlossningar är
det dock utmanande inom befintlig verksamhet att tillgodose behovet.
Rutiner och regelverk för erbjudande av ny metod för fosterdiagnostik (NIPT) har tagits fram och
införande pågår i enlighet med dessa.
Endometrioscentrum med tvärprofessionellt team har byggts upp inom Skånes universitetssjukvård
och verksamheten bedriver nu öppenvårdsverksamhet samt teammottagning där patienter vid
samma vårdtillfälle träffar flera olika yrkeskategorier. Tillsammans mellan patienten och teamet
utarbetas individuell vårdplan. Vid övriga akutsjukhus är tvärprofessionella team under uppbyggnad.
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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
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 2016

Utfall
2015

>10% ökning/år

7%

-

>10% minskning/år
>55 %
0 ökning/år
>5% ökning/år

1%
53 %
- 1,2 %
- 2,9 %

53 %
4,2 %
-1 %

ingen ökning

-13 %

10 %

>70 %
>60 %

38 %
43 %

104 %
45 %

>95 %

91 %

85 %

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.

Inom området psykisk ohälsa har indikatorer från flera olika delområden samlats, utfallet är
skiftande. Tillgängligheten till vuxenpsykiatrin har inte ökat och når fortfarande inte upp till målet.
Jämförelser mellan tillgänglighet i offentlig vård och för privata leverantörer i upphandlade
verksamheter är svåra att göra då olika registreringssystem används. Tillgängligheten till första besök
inom barn- och ungdomspsykiatrin har förbättrats.

Vid jämförelse med övriga landsting och regionen hävdar sig Region Skåne väl. Vid en
sammanställning av 8 indikatorer landar Region Skåne på en delad 5:te plats i landet. Bland
indikatorerna som jämförs kan nämnas: självmord i befolkningen, undvikbar somatisk
slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos samt behandling med antipsykotiska
läkemedel vid schizofreni.
Suicidprevention är ett prioriterat område där potentialen är stor. Snabbt återbesök efter psykiatrisk
slutenvård har bedömts ha stor betydelse och målsättningen är att mer än 55 procent ska få sådant
återbesök inom 8 dagar. Antalet suicid som identifierats i anslutning till psykiatrisk vård har minskat
under 2016. All personal i Region Skåne, medarbetare i Skånes alla kommuner samt vissa privata
leverantörer av sjukvårdstjänster har möjlighet att genomgå en webbaserad utbildning inom
suicidprevention. På en tredjedel av Region Skånes vårdcentraler har mer än 80 procent av
medarbetarna genomgått utbildningen vilket totalt motsvarar cirka 1200 medarbetare. Under 2016
har fyra heldags kunskapsseminarier inom området genomförts med målgrupper utanför den
psykiatriska vården. Cirka 600 medarbetare från bland annat kommuner, idéburen sektor, polis och
primärvård har deltagit.
Arbetet med revidering av strategisk plan för psykisk hälsa har pågått under 2016 och planeras
slutföras våren 2017.
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Äldres hälsa
Index/Indikatorer Äldre

Målnivå

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

Fallriskbedömning
Vårdplan avseende fallrisk ska upprättas för
patienter 65 år och äldre med ökad fallrisk enligt
fallriskbedömning
Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl.
läkemedelsavstämning (slutenvård)

>79,5 %

80

78

70

>95 %

87

87

82

>50 %

26

34

35

>50 %

22

21

18

>79,5 %

80

78

69

>95 %

83

82

77

>79,5 %

79

76

70

23 700

25 000

29 100

49

52

53

14

18

19

84

84

80

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgång
(primärvård)
Riskbedömning avseende trycksår
Vårdplan avseende trycksår för patienter 65 år
och äldre med ökad risk för trycksår enligt
riskbedömning
Riskbedömning avseende undernäring
Olämpliga läkemedel hos äldre (>75 år)
Demensutredning
Återinskrivning 30 dagar för äldre
Vårdplan avseende undernäring för patienter 65
år och äldre med ökad risk för undernäring enligt
riskbedömning

<30 000
DDD/1000
>80 %
>10 %
minskning/år
>95 %

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.
Samtliga patienter inom slutenvården, som är 65 år eller äldre eller har annan riskfaktor, ska
riskbedömas avseende risk för fall och trycksår inom 24 timmar efter inskrivning på sjukhus. Vid
identifierad risk ska förebyggande åtgärder sättas in samt dokumenteras i vårdplan.
Avseende fallriskbedömning och riskbedömning trycksår nås målet och under 2016 har resultatet
förbättrats något jämfört med tidigare år. När det gäller resultat för vårdplaner för fallrisk och
trycksår, uppnås inte målet på 95 procent. Jämfört med tidigare år kan en förbättring noteras
gällande riskbedömningar inom samtliga tre områden.
Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen för att undvikbara återinläggningar ska
minska. Indikatorn återinskrivning är beroende av kvaliteten i insatser från kommun, primärvård och
sjukhusvård vilket innebär att den i praktiken mäter hur väl samarbetet fungerar. Andelen var 14
procent vilket är lägre än föregående år.
Alla vuxna patienter ska riskbedömas avseende undernäring. För gruppen 65 år och äldre har
andelen riskbedömningar ökat under 2016 jämfört med 2015 och ligger nu nära verksamhetsmålet.
Andelen patienter 65 år och äldre med risk för eller befäst undernäring var under 2016 23 procent.
Under 2016 infördes en ny indikator; Vårdplan för patienter med ökad risk för undernäring. Utfallet
för denna motsvarar första målnivån. För båda indikatorerna ses en betydande variation mellan
verksamheter och förvaltningar.
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Målet är att tvärprofessionell läkemedelsgenomgång ska genomföras för 50 procent av de multisjuka
äldre. Andelen patienter vilka under 2016 har erhållit läkemedelsgenomgång i slutenvård är 26
procent (5114 läkemedelsgenomgångar), vilket är lägre nivå jämfört med 2015 (34 %). Ingen av
förvaltningarna är nära att uppnå uppsatta mål för 2016.

Figur 7 Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång i slutenvård

I primärvården har det under 2016 genomförts 5528 läkemedelsgenomgångar, varav 4107 (74 %) i
offentlig primärvård. Detta motsvarar uppskattningsvis 22 procent av målpopulationen på årsbasis. I
jämförelse med 2015 har dock antalet genomförda läkemedelsgenomgångar i primärvård ökat något.

Figur 8 Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i primärvård
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Den kvarstående låga nivån i slutenvården kan bero på ett minskat fokus på att genomföra
läkemedelsgenomgångar bland annat till följd av att indikatorn sedan 2014 inte är kopplad till
målrelaterad ersättning, vårdpersonal som tidigare genomförde läkemedelsgenomgångarna har nu
ett bredare arbetsuppdrag, läkemedelsgenomgångar genomförs på andra målpopulationer 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 förs dialogmöten med förvaltningarna.
Behandlingstrycket med olämpliga läkemedel till äldre ska enligt uppsatt mål inte överstiga 30 000
DDD per 1000 invånare som är 75 år eller äldre. Användningen av potentiellt olämpliga läkemedel
hos äldre i Skåne har minskat under 2016 jämfört med 2015. Sett över längre tid och jämfört med
genomsnittssiffror för hela landet uppvisar Region Skåne en mer uttalad minskning.

Figur 9 Olämpliga läkemedel till äldre

Bakgrunden till förbättringen kan vara det strukturerade arbetet för att minska förskrivningen av
olämpliga läkemedel till äldre. 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 nästan
tre av fyra vårdcentraler (113 av 151) den uppsatta gränsen för målrelaterad ersättning, vilket är en
förbättring jämfört med tidigare resultat.
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Akutsjukvård
Akutsjukvård

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
2016

Utfall
2015

Utfall
2014

> 15 %

18,9%

15.4%

15.3%

> 80 %

45,8%

47.5%

48.9%

< 40.0 min
> 90 %

51,7 min
72,2%

53.9 min
76.9%

53.1 Min
76.8%

> 80 %

71,4%

73.1%

73.3%

> 80 %

64,6%

66.6%

70.3%

< 1.5 %

4,3%

3.0%

2.8%

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.
Inom området akutsjukvård följs indikatorer som beskriver det akuta omhändertagandet vid stroke,
hjärtinfarkt och höftfraktur. Patienter med stroke får i hög grad propplösande behandling. Tiden till
behandlingsstart är fortfarande längre än uppsatt målnivå men utvecklingen går åt rätt håll. Vid höftfraktur är målsättningen att minst 80 procent av patienterna ska opereras inom 24 timmar. Andelen
har minskat under 2016 vilket främst orsakas av begränsade operationsresurser. Endast inom Kryh
uppnås målvärdet.
Sedan många år mäts vistelsetiden för alla patienter som uppsöker regionens akutmottagningar.
Målsättningen är att minst 80 procent ska lämna akuten inom fyra timmar. Resultatet har under flera
år pendlat mellan 60-70 procent med lägst måluppfyllelse på de största akutmottagningarna.
Resultatet för 2016 är lägre än föregående år. Som en följd av begränsat antal disponibla vårdplatser
och ofta förekommande överbeläggning måste patienter i vissa fall kvarstanna under lång tid på
akutmottagningen.
Överflyttning av intensivvårdspatienter på grund av resursbrist följs sedan flera år med hjälp av data
från Svenska intensivvårdsregistret. Antalet överflyttningar har ökat under 2016 vilket är ett uttryck
för att dimensioneringen av intensivvårdsplatser inte alltid motsvarar behovet.
Under 2016 nåddes 84 procent av alla prio 1-uppdrag i Region Skåne av ambulans inom 20 minuter.
Det politiskt ställda målet är 90 procent. Arbete har påbörjats med att se över resursutnyttjandet på
annat sätt med bland annat dynamisk dirigering för att nå upp till målet samt ett förändrat arbetssätt
och resursutnyttjande i samband med organisationsförändring.
En ny expertgrupp för trauma har etablerats under året. En regionövergripande traumamanual har
tagits fram och nu pågår implementeringsarbete. Expertgrupp trauma kommer under 2017 ta fram
en strategisk plan för traumavården. I analogi med ”trauma-larm” och ”stroke-larm” har riktlinje för
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”sepsis-larm” implementerats under 2016 för att tidigt identifiera svårt sjuka patienter som har eller
riskerar svår sepsis och septisk chock. Målet är att patienten ska få intravenös antibiotika och
understödjande behandling inom en timme efter ankomst till akutmottagningen.
En översyn av all prehospital vård i Region Skåne har genomförts och beslut om att överta Distrikt 1
Sydvästra distriktet till egen regi har fattats. Distrikt 3 Nordväst är sedan tidigare i Region Skånes regi.
Övriga två distrikt skall fortsätta på entreprenad. Övertagandet av distrikt 1 skall vara klart och i full
drift 1/2 2018. Arbete pågår för att se över den prehospitala sjukvården i Region Skåne och lämna
ett förslag till ny organisation.
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Områden med särskilda
uppföljningsbehov
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)

Målnivå

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

< 20 %
> 90 %

22 %
77 %

27 %
73 %

29 %
74 %

< 64 mmol/mol

62

63

63

> 99 %

93.4 %

88 %

90 %

≥ 98 %

96,6 %

70 %

84 %

≥ 95 %

87,5 %

83 %

84 %

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.
I Skåne finns idag ca 6 000 personer med typ1-diabetes och ca 51 000 personer med typ2-diabetes.
Resultaten från sjukhus visar tydliga förbättringar för långtidsockret HbA1c, både i form av sänkt
medianvärde och färre med väldigt höga värden. Man har enligt nationella rekommendationerna
särskilt satsat på extra insatser för individerna med HbA1c>70 vilket redan har gett tydlig effekt.
Andelen fotundersökta och ögonbottenundersökta ökar jämfört med 2015.
Vid jämförelse med övriga landsting och placerar sig Region Skåne på 14:e plats. Bland de indikatorer
som Region Skåne särskilt måste förbättra kan nämnas: blodtryck under 140/85 vid diabetes typ 1,
icke rökare vid diabetes typ 1 samt blodsockerkontroll hos barn och unga med diabetes typ 1.
Rutinerna för ögonbottenundersökningarnas genomförande, registreringsförfarande och periodicitet
har skiljt sig åt mellan utförande enheter. Under 2016 har expertgrupperna ögon och diabetes
uppmärksammat detta och har pågående gemensamt arbete att synkronisera rutinerna i samarbete
med förvaltningarna.
Primärvårdens data har varit under året varit otillförlitliga och kan därför inte användas som underlag
för analys. Utredning har visat att en okänd andel inmatade värden inte flyttades över från
journalsystemet (PMO) till kvalitetsregistret (NDR) vilket inneburit falskt låg täckningsgrad i vissa
enskilda parametrar. Efter stort felsökningsarbete av både PMO-ansvariga och diabetessamordnarna
är det nu åtgärdat sedan december 2016 men justeringen är inte gjord bakåt i tiden.
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Hjärt- och lungsjukdomar
> 85 %

Utfall
2016
93

Utfall
2015
93

Utfall
2014
93

> 90 %

72

74

77

> 80 %

96

95

95

> 90 %

97

97

97

> 90 %

91

91

91

> 90 %

74

72

69

> 70 %

55

55

56

> 60 %

63

59

54

> 70 %

66

61

54

> 75 %

76

73

68

<10 %

13

11

12

Hjärtsjukvård

Målnivå

Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB)
Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) inom rekommenderad tid
Kranskärlsröntgen hos målgrupp vid hjärtinfarkt (NSTEMI)
Specifikt läkemedel (P2Y12-blockerare) vid hjärtinfarkt
(NSTEMI)
Läkemedel (ACE-hämmare/ARB) hos målgrupp vid hjärtinfarkt
Andelen med hjärtinfarkter < 75 år i RIKS-HIA som genomgår uppföljning
Andelen rökare som slutat efter 12-14 månader
Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter 12-14
månader
Andelen med ett LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l efter 12-14
månader
Andelen med ett systoliskt blodtryck < 140 mm Hg efter 1214 månader
Akut återinskrivning inom 30 dagar efter sjukhusvård på
grund av hjärtsvikt

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.

Hjärtsjukvårdens kvalitet följs via nationella kvalitetsregistret Swedeheart. Region Skånes resultat är
för flera indikatorer något bättre än rikets och resultatet har förbättrats för flera indikatorer. Andelen
hjärtinfarktpatienter som deltagit i fysiskt träningsprogram har ökat, men andelen som slutat röka
ligger fortfarande under målet.

Index hjärtsjukvård januari-augusti 2016 jämfört med helår
2015 och 2014
8
6
4
2
0
Hälsostaden

Kryh

Sund
2014

2015

SUS

Region Skåne

Index 2016 (jan-aug)

Figur 10 Index hjärtsjukvård jan-augusti 2016 (för 10 av 11 indikatorer).
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Index för Region Skåne har förbättrats över åren från 5 poäng 2014 till 6,5 poäng, januari till augusti
2016. Förvaltning SUS uppvisar förbättrat index, Kryh ligger oförändrat medan SUND och
Hälsostaden uppvisar en liten försämring.
Akuta återinskrivningar inom 30 dagar efter sjukhusvård på grund av hjärtsvikt har ökat något
jämfört med 2014 och 2015. Patienter med multisymptomatologi, där hjärtsjukdomen är en del, kan
felaktigt komma att belasta återläggningsfrekvensen. Det behöver inte vara hjärtsjukdomen i sig som
är orsaken till återinläggningen.
Målsättningen för 2016 när det gäller pacemakerinläggning och ablationsbehandling vid arytmi, var
att tillgängligheten ska förbättras. Tillgängligheten till pacemakerinläggning är nu mycket god och en
viktig förklaring till detta är att ingreppet under 2016 utförts på både förvaltning Kryh och SUS.
Tidigare var det bara förvaltning SUS som utförde pacemakerinläggning. Tillgängligheten till
ablationsbehandlingarna har under 2016 försämrats. Knappt hälften av patienterna fick behandling
inom 90 dagar.
Nya riktlinjer för vård av astma och KOL kommer att presenteras under februari 2017 från nationell
nivå. Utifrån resultat av redan genomförda projekt ska e-hälsa för patienter med KOL och hjärtsvikt
utvecklas för att erbjuda vårdutbud som bygger på digitala verktyg och utbyte av information digitalt.

Neurologiska sjukdomar (stroke)
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

> 90 %

Utfall sep
2015-aug
2016
79,4

> 15 %

18,7

16 %

> 70 %

85

89 %

87 %

< 40 min

51,7

54 min

53 min

> 80 %

81,9

84 %

83 %

> 87 %

88,8

80 %

87 %

> 75 %

60,9

62 %

64 %

> 80 %

76,3

78 %

78 %

> 75 %
> 80 %

77,1
44

76 %
47 %

75 %
42 %

> 90 %

86,6

87 %

87 %

Målnivå

Utfall
2015

Utfall
2014

77 %

77 %
15 %
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Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.
Omhändertagandet vid akut insjuknande i stroke har förbättrats även om måluppfyllelse för
direktintag på strokeenhet och mediantid från ankomst till sjukhus till trombolysstart inte nås.
Avseende behandling, rehabilitering och uppföljning efter det akuta skedet är resultaten väsentligen
oförändrade. Förbättringsarbetet har hittills främst fokuserat på första dygnets behandling och inte
så mycket på patientens fortsatta behov och omhändertagande i övriga delar av vårdkedjan.
Svårigheter att samverka kring patienten längs hela vårdkedjan är väl känt och därför pågår arbete
med att ta fram ett vårdprogram för uppföljning, rehabilitering och sekundärprevention efter stroke
och TIA.
För att öka behandlingen med antikoagulantia vid förmaksflimmer pågår sedan flera år ett projekt
tillsammans med kommunerna i nordöstra Skåne. Med hjälp av så kallat tum-EKG identifieras
patienter med förmaksflimmer och behandling erbjuds. Man kan nu se en sjunkande incidens av
stroke som sannolikt kan kopplas till projektet.

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

Målnivå

Utfall
2016

Utfall 2015

Utfall 2014

≥70 %

51

46

68

Andelen väntande inom 60 dagar är lägre och väntetiderna till ryggkirurgi är längre än det uppsatta
målet även om en viss förbättring kan ses. Egen regi kunde, inom ramen för tillgänglighetssatsningen,
öka produktionen under våren och i maj månad sågs en förbättring av tillgängligheten i jämförelse
med maj 2015. Liknande satsning genomfördes under hösten. Antalet samordningar till andra
vårdgivare har under året varit högre (534) jämfört med föregående år (386). Det pågår även ett
arbete för att korta vårdtiderna för ryggpatienterna vilket frigör vårdplatser och produktionen kan
öka.
Andelen som får läkemedelsbehandling mot benskörhet ska öka. 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 genomförs en kartläggning av behandlingsnivåer i
Skåne före och under implementeringen. Behandlingsgraden för patienter 45 år och äldre med
definierade frakturtyper (bröstkota, ländkota, bäcken, överarm, handled samt höft) som kan vara
benskörhetsfrakturer under åren 2011-2015 och läkemedelsbehandling med vissa läkemedel inom
tolv månader efter inträffad fraktur har mätts.

29

I tabellen nedan visas andel frakturpatienter som gjort uttag av benskörhetsförebyggande läkemedel
(perorala bisfosfonater) inom tolv månader efter inträffad fraktur.

Behandlingsgrad med perorala bisfosfonater inom ett år efter fraktur
Fraktur år
Kvinnor
Män
45-64 år 65-74 år 75+ år
totalt
45-64 år 65-74 år 75+ år
totalt
2011
11,3%
19,1%
11,3%
12,9%
3,0%
7,6%
3,5%
4,2%
2012
11,8%
18,8%
14,3%
14,8%
2,7%
6,8%
6,0%
5,2%
2013
11,5%
19,3%
13,8%
14,5%
3,1%
6,3%
5,4%
5,0%
2014
8,9%
18,0%
14,4%
14,1%
2,5%
6,7%
5,8%
5,0%
2015
10,3%
17,4%
15,9%
15,2%
3,0%
8,6%
6,8%
6,2%
Behandlingsgraden med bisfosfonater är fortfarande låg men visar en tydlig ökning, vilket är
glädjande och kan tolkas som att vårdprogrammets screening ger allt större effekt. För kvinnor har
andelen som får behandling ökat från 12,9 procent 2011 till 15,2 procent 2015. I takt med att
vårdprogrammet får större genomslag förväntas behandlingsgraden öka ännu mer.
De läkemedel som används som andra- respektive tredjehandsalternativ ges i vården och hanteras
därför främst på rekvisition. För rekvirerade data finns ingen individuell patientdata, men enligt
försäljningsdata ökar volymen av dessa läkemedel vilket kan tyda på ökad behandlingsgrad hos
patienter med tidigare fraktur.

Palliativ vård
Indikatorer Palliativ vård
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)

>90 %

Utfall
jan-dec
2016
75

>50 %

48,7

42,3

33

>70 %

60,9

58,3

53

>80 %

69,1

65,8

64

>90 %

89,4

87,4

85

<13 %

14,2

14

13

Målnivå

Utfall 2015

Utfall 2014

79

75

Förklaring färgmarkeringar: Grönt = högsta målnivån uppnådd; Gult = delmål uppnått; Rött = målen
inte uppnådda.
Alla patienter i livets slutskede ska erhålla palliativ vård av hög kvalitet oberoende av var patienten
vårdas. Kvaliteten i den palliativa vården mäts via Svenska Palliativregistret. En hög täckningsgrad i
registret är en förutsättning för att resultaten i registret kan anses trovärdig. På Skånenivå nås inte
målnivån för täckningsgrad främst beroende på SUS och Helsingborg som ligger lågt. De skånska
verksamheternas resultat jämförs via ett sammanvägt index som visar på stora skillnader mellan
sjukhusen och jämfört med ASIH, som i det närmaste når Region Skånes uppsatta mål.
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Figur 11 Täckningsgrad i palliativregistret

Antalet patienter som erhållit specialiserad palliativ vård i ASiH har sedan 2014 ökat kraftig, i
synnerhet inom öppen vård, se fig. 12.
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Figur 12 Antalet unika patienter som erhållit specialiserad palliativ vård
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Områden med särskilda
utvecklingsbehov
Förstärkt vård i hemmiljö
Under året slöts ett nytt hälso-och sjukvårdsavtal med Skånes kommuner och inom ramen för detta
skulle en teambaserad vårdform byggas upp. Därför beslöt Hälso-och sjukvårdsnämnden om att ett
nytt Läkarstöd ska byggas upp inom Hälsovalet där läkare möter upp en sjuksköterska från
hemsjukvården för att göra ett hembesök. För inskrivning i denna vårdform ska en Samordnad
Individuell Plan göras vilken bidrar till god kontinuitet i teamets insatser. I samtliga förvaltningar har
uppbyggnad av mobila team med deltagande från både distriktsläkare och sjukhusläkare kommit
igång. Olika aktiviteter för att höja intresset för, och kompetensen inom, hemsjukvård är planerade
och kommer att genomföras under 2017.
Genom det nya Läkarstödet får Region Skåne en ökad möjlighet att identifiera och, vid behov,
medicinskt stötta patienter som tidvis sviktar. Under året har planering gjorts tillsammans med
kommunerna och verksamheten ska startas upp under 2017. I såväl Malmö som i Ängelholm med
omnejd fortsatte de befintliga akutteamen utgående från sjukhusen, i samarbete med vårdcentraler
och kommuner, att göra temporära insatser för patienter som tillfälligt behöver förstärkt vård och
omsorg. Vårdcentralerna har generellt sett genomfört fler hembesök och det finns en ökad
medvetenhet om vikten av att utveckla verksamheten och samarbetet med övriga vårdaktörer.
Hembesöken, liksom telefonrådgivningen, från den upphandlade hembesöksverksamheten ökade
också under 2016, detta trots utbyggnad av lokala lösningar runt om i Skåne samt ökat antal
hembesök från vårdcentralerna.
Skånes universitetssjukvård initierade under 2016 ett arbete med att identifiera personer med hög
risk att utveckla ett mer omfattande vårdbehov via en metod som används för att beskriva
hälsotillstånd, Adjusted Clinical Groups. I delar av Skåne har kartläggning av patienter som har en
återinläggning på sjukhus inom 30 dagar gjorts för att, via samverkan med vårdcentraler och
kommuner, kunna verka för ett bättre omhändertagande på rätt vårdnivå. Kartläggningarna har
medfört en ökad efterfrågan på hembesök och kontinuerligt stöd i hemmet. På
vårdcentraler/äldrevårdsmottagningar, inte minst på de sjuksköterskedrivna specialmottagningarna,
identifieras allt fler personer med hög risk. Dessa erbjuds stödjande kontakt med lämplig profession
och ofta sker det proaktiva arbetet i samverkan med kommunal vård och omsorg.
I syfte att stärka kontakten med barn- och ungdomssjukvården så att fler barn och ungdomar kan
vårdas i hemmet genomför idag Palliativ vård och ASiH konsultation på samtliga sjukhus i Skåne. Ett
nära samarbete mellan konsultläkare och konsultsjuksköterska är väsentligt för att belysa såväl
medicinska frågor som omvårdnadsaspekter vid konsultronder och patientbedömningar. Samverkan
sker med samtliga vårdaktörer, inklusive kommuner, och SIP/ansvarsfördelning upprättas i samband
med gemensamma åtagande kring patient. Regelbundna samverkansmöte genomförs med kommun,
sjukhus och vårdcentral och intensifieras nu i och med införande av Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Konsultfunktion finns tillgänglig via telefon inom samtliga ASiH-enheter i Skåne mellan enheternas
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läkare och övriga läkare inom slutenvård och på vårdcentraler. Utbildning och kompetensutbyte sker
genom yrkesträffar med både kommun, sjukhus och vårdcentral för att nå samsyn.
Palliativ vård och ASiH har som fokus i enlighet med tillgänglighetspaketet att möjliggöra för fler
barn- och ungdomar att kunna vårdas hemma. Det är ett utvecklingsarbete som planeras i nära
samverkan med barnklinikerna i Region Skåne. Målet är att erbjuda en jämlik vård för barn och
ungdomar vad gäller att kunna erbjudas vård i eget boende.

Utfall antal unika barn 0-17 år Palliativ vård och ASiH/Skåne
Verksamhetsområde
2013
2014
ASIH SUS
9
18
ASIH Kryh
34
32
ASIH Sund
6
9
Totalt
49
57

2015
16
44
6
65

2016
39
38
11
88

Regional barndag har arrangerats i samverkan mellan palliativ vård och ASiH och
verksamhetsområdena för barn på Skånes universitetssjukvård där samtliga barnkliniker i Skåne var
inbjudna. På barndagen, samt på de regelbundna samverkansmöten som sker, informeras om vilka
möjligheter till insatser som finns inom palliativ vård och ASiH och om barns rättigheter.

Dyslexi och dyskalkyli
Den reviderade överenskommelsen om samverkan, 2016-03-01, kring utredning vid misstanke om
dyslexi togs fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne med representanter
från de båda organisationerna och kommunerna. Representanter från Region Skåne, Skånes
Elevhälsa, Skånes skolor, Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) och Kommunförbundet Skåne har
under hösten 2016 träffats för att följa upp överenskommelsen och dess syfte. Överenskommelsen
har medfört tydligare ansvarsfördelning, ökad trygghet för parterna med en fast struktur och ökad
gemensam förståelse. Arbetet med att sprida information och kunskap samt dialog mellan parterna
fortsätter.
I Regionfullmäktiges beslut om Budget och verksamhetsplan 2016 fastslogs att Region Skåne ska
erbjuda specialiserade dyskalkyliutredningar. Uppdraget benämndes Utvecklingsuppdrag vilket
innebär att kompetens för specialiserade dyskalkyliutredningar ska säkerställas inom Region Skånes
vårdutbud. Under våren 2016 har ett förberedande kompetensutvecklingsarbete pågått samt att
vårdriktlinje för utredningar av räknesvårigheter har utarbetats. Vårdutbud dyskalkyliutredningar
kommer utföras av specialutbildade logopeder i Region Skåne med start hösten 2016. Initialt
kommer utredningarna att erbjudas vid logopedmottagningarna i Helsingborg, Trelleborg och i
Malmö. Regional riktlinje för utredning av räknesvårigheter fastställdes av Hälso- och
sjukvårdsdirektören 2016-10-21.
Region Skåne arbetar för att formerna för samverkan gällande utredning av räknesvårigheter följer
samma struktur som i Dyslexiöverenskommelsen. Precis som vid dyslexi är dyskalkylidiagnos alltid en
helhetsbedömning som kräver samarbete och tvärprofessionell samverkan.
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Kroniskt trötthetssyndrom
I Hälso- och sjukvårdsuppdraget för 2016 lyftes särskilt behovet av ett vårdprogram för patienter
med kroniskt trötthetssyndrom. Patienter med detta tillstånd söker hjälp på ett flertal kliniker och
inom primärvården. Under 2016 har en särskilt utsedd referensgrupp träffats för att föreslå ett
strukturerat omhändertagande och en beskrivning av detta i ett nytt vårdprogram. Även
patientföreträdare är involverade i detta arbete. Nya vetenskapliga rön har tillkommit under arbetets
gång vilket medfört fördröjning av vårdprogrammet som nu beräknas vara redo som remissversion
under våren 2017.

Vuxna med flerfunktionshinder
Vuxna med flerfunktionshinder är en patientgrupp som behöver stöd och hjälp från ett flertal olika
aktörer såväl inom som utanför traditionell hälso- och sjukvård. Det finns ett behov av att se över
Region Skånes struktur och organisation inom detta område och en särskild arbetsgrupp har nu
tillsatts för att inventera och ta fram ett övergripande förslag i samverkan med berörda enheter inom
hälso- och sjukvård, kommunerna och patientföreträdare.
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Forskningen – en förutsättning
för Skånes utveckling
Samtliga förvaltningar inom Hälso- och sjukvården har en tillsatt forskningschef och på alla
förvaltningar utom en är de en del av förvaltningsledningen. Därtill har de flesta förvaltningar
sammanställt en handlingsplan för forskning som bygger på Region Skånes strategiska plan för
forskning beslutad av HSN. Förutsättningarna för hur förvaltningarna arbetar med forskningsfrågorna
är olika beroende på tradition och storlek. Skånes universitetssjukvård är den ledande förvaltningen
vad gäller forskningsverksamhet. Dock arbetar alla förvaltningar nu på ett strukturerat sätt med att
bygga upp en relevant infrastruktur för forskning. Genom att under 2016 tillskapa en likartad
hantering av FoU-ekonomi, rapportering av FoU verksamhet i HR-systemen, uppföljning mm hjälper
förvaltningarna varandra med att skapa förutsättningarna för att hela hälso- och sjukvården i Skåne
blir en kvalitativ plattform för forskning, utveckling och utbildning. Under året har även ett arbete
påbörjats med framtagandet av en gemensam tjänstestrategi för förenade anställningar för alla
yrkeskategorier. Detta görs i samverkan med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Under året har ett arbete pågått med att utse så kallade Universitetssjukvårdsenheter som kommer
att listas nationellt och genomgå utvärdering vart fjärde år samt få en kvalitetsstämpel som utgår
från den kodifierade och landsomspännande definitionen av universitetssjukvård. Kraven är stora
varför det är glädjande att Region Skåne i samverkan med Lunds universitet har kunnat utse 48
universitetssjukvårdsenheter varav 35 på SUS, sju på Medicinsk service, fem på SUND och en på
KrYH.
När det gäller genomförande av kliniska studier har dessa legat på en relativ konstant nivå.
Medicintekniska studier är få men ökande. Summan av externa medel till forskningsprojekt har
minskat något sätt mot tidigare år men då den totala tilldelningen till klinisk forskning i Sverige
minskat så ligger forskarna i Region Skåne fortfarande på en hög nivå. Region Skånes forskare driver
även EU-projekt samt projekt med NIH finansiering (USA) mycket framgångsrikt. Ett problem har varit
svårigheter att ta ut tid för forskning. Detta har uppmärksammats i förvaltningarna och resulterat i
ett minskat antal icke uttagna timmar för år 2016 jämfört med 2015.
Den forskning som bedrivs i Region Skånes är till övervägande del av patient-, och verksamhetsnära
natur och inom våra stora folksjukdomar. Förvaltningarna är alla aktiva med deltagande vid
uppbyggnaden av nya vårdprogram, spridande och mottagande av nya rön på seminarier och
kongresser samt arbetar aktivt med att implementera sådana metoder där medicinsk evidens finns,
organisation och etik samt ekonomi förberett av verksamheterna och med stöd av HTA.
Några exempel:
Under 2016 gick förmaksflimmerprojektet FIRST in i sin sista fas och analyserade och sammanställde
resultaten av två års arbete med att öka andelen patienter med adekvat antikoagulantiabehandling
för att minska strokeinsjuknandet. Projektet är ett samarbete mellan Region Skåne och LIF
(Läkemedelsindustriföreningen) och har koordinerats av CPF (Centrum för primärvårdsforskning)
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under ledning av professor Kristina Sundquist. 115 underbehandlade patienter vid 25 vårdcentraler
blev insatta på adekvat antikoagulantiabehandling i projektet.
Implementering av IMR (Illness Management and Recovery, sjukdomshantering och återhämtning)
vid psykossjukdom pågår i samarbete med FoU-enheten i Skånevård Sund. Implementering av IMR
har påbörjats vid psykosmottagningar i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.
Inom verksamhetsområde Klinisk kemi har nya metoder för att följa modern trombosbehandling med
nya läkemedel utvecklats baserat på egna och internationella forskningsresultat.
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Produktion
Somatisk specialistvård inkl. Vårdval
Vårdproduktion – Övergripande
Slutenvårdsutfall
Nedanstående tabeller visar utfall för all registrerad somatisk slutenvård avseende skåningar (ej såld
vård) i såväl egen som annan regi under perioden januari-december. 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 2015 År 2016 Vårdtillfällen diff
155 198 150 850
-2,8%
3 337
3 356
0,6%
158 535 154 206
-2,7%

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

År 2015 År 2016 Vårddagar diff
778 952 775 024
-0,5%
15 348 15 512
1,1%
794 300 790 536
-0,5%

Samtliga sjukvårdsförvaltningar har under uppföljningsperioden minskat antalet avslutade
vårdtillfällen jämfört med samma period 2015. Hälsostaden har relativt sett minskat mest och i än
större omfattning minskat antalet vårddagar vilket gett genomsnittligt minskade vårdtider. KRYH och
SUND har minskat antalet vårddagar något medan Skånes Universitetssjukvård ökat sina något men
relationen till det minskade antalet vårdtillfällen har gett genomsnittligt något ökade vårdtider för
alla tre förvaltningarna. Skånes Universitetssjukvård står för cirka hälften av den totala
slutenvårdsproduktionen i egen regi medan KRYH och SUND står för cirka en fjärdedel var. HSTA står
för endast 3-4 procent.
Närsjukvården Österlen AB i Simrishamn står för drygt 40 procent av antalet vårdtillfällen i annan regi
och drygt 70 procent av antalet vårddagar. Här har minskning av antalet vårddagar (2 %) i relation till
minskning av antalet vårdtillfällen (2 %) gett genomsnittligt oförändrade vårdtider.
Öppenvårdsutfall
Nedanstående tabell visar utfall för alla registrerade besök per anslutningsform, gjorda av skåningar
inom specialiserad somatisk öppenvård (d v s ej såld vård) i såväl egen som annan regi under
perioden.
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Besök
År 2015
År 2016
Förändring %
Anslutningsform
Läkarbesök Övriga besök 2015 Summa Läkarbesök Övriga besök 2016 Summa Läkarbesök Övriga besök Summa
Som vård, egen regi (Drg)
1 060 433
651 567
1 712 000
1 072 165
664 765
1 736 930
1,1%
2,0%
1,5%
Som vård, annan regi enligt lag
222 818
11
222 829
203 796
36
203 832
-8,5%
-8,5%
Som vård, annan regi LOU
133 193
44 735
177 928
119 364
42 620
161 984
-10,4%
-4,7%
-9,0%
Som vård, egen/annan regi VV Gråstarr
31 216
5 279
36 495
31 368
4 722
36 090
0,5%
-10,6%
-1,1%
Som vård, egen/annan regi VV Hudsjukvård
102 603
56 440
159 043
116 118
64 011
180 129
13,2%
13,4% 13,3%
Som vård, egen/annan regi VV Ögonsjukvård
116 087
74 614
190 701
131 160
89 021
220 181
13,0%
19,3% 15,5%
Som vård, annan regi VV ÖNH
40 817
40 817
38 263
38 263
-6,3%
-6,3%
Totalt
1 666 350
873 463
2 539 813
1 673 971
903 438
2 577 409
0,5%
3,4%
1,5%

Antalet besök inom somatisk specialiserad vård (inklusive vårdvalsverksamhet) har under
uppföljningsperioden januari-december ökat med 1,5 procent jämfört med samma period 2015.
När det gäller lag- och LOU-reglerad vård i annan regi har drygt 365 000 öppenvårdsbesök
producerats. Vårdproduktionen har minskat med ca 35 000 besök (8,7 %) jämfört med samma period
ifjol.
Lagreglerad vård minskar främst inom specialitetsområdena internmedicin, kirurgi, hud- och
ögonsjukvård. LOU-reglerad vård minskar främst inom specialistområdena internmedicin,
kvinnosjukvård och ögonsjukvård.
Produktionsutfall inom vårdval Grå starr, Hud- och Ögonsjukvård 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 årsjämförelse.

Besök per verksamhetsområde
Somatisk vård

Unika
Unika
Unika
Unika
Unika
Unika
patienter ÖV patienter ÖV
patienter patienter
patienter
patienter
15
16
Diff ÖV
SV 15
SV 16
Diff SV
TOT 15
TOT 16
Diff TOT
618 030
624 353
1,0%
107 389 105 498
-1,8%
629 925 635 686
0,9%

Det totala antalet patienter har ökat med 0,9 procent inom somatisk vård. När det gäller förhållandet
mellan sluten och öppen vård har antalet slutenvårdspatienter minskat medan antalet
öppenvårdspatienterna har ökat.

Vårdval specialiserad somatik (Ögon, Hud, Grå starr)
Vårdvalen för hud- respektive ögonsjukvård visar på en fortsatt hög produktionsutveckling för besök
både till läkare och övriga vårdgivarkategorier. Inom ögonvårdvalet har tillgängligheten till
injektioner i glaskroppen (gula fläcken) ökat markant. Även åtgärdsbaserade besök inom
hudvårdvalet har ökat.
Antalet unika patienter som fått vård inom vårdvalet för Ögon har ökat med 12 procent och uppgår
till knappt 112 000 individer medan det inom Hud har ökat med 11 procent och uppgår till knappt 80
000 i år.
Antalet kataraktoperationer inom vårdvalet Grå Starr har under många år visat på en ökning men
ligger nu stabilt på knappt 20000 operationer per år. Dock har andelen komplicerade operationer
ökat.
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Primärvård
Vårdproduktion – Övergripande
Besök
Anslutningsform
Primärvård, egen regi (anslag)
Primärvård, annan regi enligt lag
Primärvård, egen/annan regi HV VC/BHV
Primärvård, egen/annan regi HV MHV
Primärvård, egen/annan regi Reh PT
Primärvård, egen/annan regi Reh MMS
Primärvård, annan regi LOU
Totalt

Besök per verksamhetsområde
Primärvård

År 2015
År 2016
Förändring %
Läkarbesök Övriga besök 2015 Summa Läkarbesök Övriga besök 2016 Summa Läkarbesök Övriga besök Summa
5 891
103 713
109 604
7 765
98 414
106 179
31,8%
-5,1%
-3,1%
93 852
475 727
569 579
80 614
443 422
524 036
-14,1%
-6,8%
-8,0%
1 674 285
2 739 477
4 413 762
1 654 857
2 664 787
4 319 644
-1,2%
-2,7%
-2,1%
12 514
318 721
331 235
12 964
311 075
324 039
3,6%
-2,4%
-2,2%
1 266
207 092
208 358
1 333
203 644
204 977
5,3%
-1,7%
-1,6%
4 602
36 456
41 058
3 655
30 243
33 898
-20,6%
-17,0% -17,4%
15 369
3 968
19 337
16 179
2 980
19 159
5,3%
-24,9%
-0,9%
1 807 779
3 885 154
5 692 933
1 777 367
3 754 565
5 531 932
-1,7%
-3,4%
-2,8%

Unika
Unika
Unika
patienter patienter
patienter
ÖV 15
ÖV 16
Diff ÖV
SV 15
950 692
957 436
0,7%

Unika
Unika
Unika
patienter
patienter patienter
SV 16
Diff SV TOT 15
TOT 16
Diff TOT
950 692 957 436
0,7%

Hälsoval Skåne
Totalt antal besök på Vårdcentral sjönk under 2016 jämfört med 2015 med ca -0,2 procent, varav
läkarbesöken sjönk med -0,8 procent. Antal listade i genomsnitt under året steg med ca +1,5 procent
jämfört med 2015. Vid året slut var antalet listade 1 319 193, varav 60,9 procent var listade på en
offentligt driven vårdcentral och 39,1 procent var listade på en privat vårdcentral (föregående år
61,5% resp. 38,5%) Antalet läkarhembesök, gjorda av vårdcentralerna, steg under året och på helåret
ökade dessa med ca +16,6 procent jämfört med 2015. Antalet ackrediterade vårdcentraler var
relativt oförändrat under året, 153 stycken vid året slut jämfört med 152 stycken vid slutet av 2015.
Besöken på barnavårdscentralerna sjönk, trots befolkningsökningen, med ca -16 procent, och även
besöken på barnmorskemottagningarna, ca -2,2 procent.
Antalet behandling inom vårdval Psykoterapi låg på ungefär samma nivå som 2015, räknat i besök så
minskade dessa med ca 1,6 procent jämfört 2015.
Inom vårdvalet för multimodal smärtbehandling minskade antalet besök med ca -17,4 procent
jämfört föregående år.
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Palliativ vård/ ASIH
Vårdproduktion
Slutenvårdsutfall
Vårdtillfällen (avslutade)
Anslutningsform
ASiH, egen regi
Palliativ sjukhusvård, egen regi
Vårdtillfällen totalt

År 2015 År 2016 Vårdtillfällen diff
1 874
1 845
-1,5%
1 543
1 419
-8,0%
3 417
3 264
-4,5%

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

År 2015 År 2016 Vårddagar diff
104 937 106 443
1,4%
23 010 20 755
-9,8%
127 947 127 198
-0,6%

Inom ASiH har vårddagarna ökat medan antalet vårddagar inom Palliativ slutenvård minskat med
cirka 10 procent.
Medelvårdtiden har inom palliativa slutenvårdsenheter minskat från 15 dagar 2015 till 14,8 dagar
2016 samtidigt som antalet unika patienter har minskat med cirka 6 procent. Detta innebär att
verksamheten får färre patienter som vårdas kortare. För ASiH är situationen den omvända medelvårdtiden har ökat från 54 dagar till 56,8 samtidigt som antalet unika patienter blivit fler, vilket
resulterar i fler producerade vårddagar. Beläggningsgraden inom ASiH uppgår för helåret till 102
procent totalt sett utifrån disponibla vårdplatser. Ovan utveckling ligger väl i linje med den
strategiska planen samt det rådande behov av vårdinsatser som återfinns inom palliativ vård och
ASiH.

Psykiatri
Vårdproduktion – Övergripande

Slutenvårdsutfall
Nedanstående tabeller visar utfall för all registrerad psykiatrisk slutenvård 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 2015 År 2016 Vårdtillfällen diff
10 659 10 792
1,2%

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

År 2015 År 2016 Vårddagar diff
164 671 166 746
1,3%

Antalet avslutade vårdtillfällen ökar med någon procent liksom antalet producerade vårddagar
jämfört med samma period 2015.
Öppenvårdsutfall
Nedanstående tabell visar utfall för alla registrerade besök per anslutningsform, gjorda av skåningar
inom psykiatrisk öppenvård (d v s ej såld vård) i såväl egen som annan regi under perioden januaridecember.
Besök
Anslutningsform
Psyk vård, egen regi
Psyk vård, enligt lag
Psyk vård, annan regi LOU
Psyk vård, egen/annan regi VV LARO
Totalt

År 2015
År 2016
Förändring %
Läkarbesök Övriga besök 2015 Summa Läkarbesök Övriga besök 2016 Summa Läkarbesök Övriga besök Summa
96 702
367 910
464 612
96 976
383 968
480 944
0,3%
4,4%
3,5%
26 824
26 824
24 660
24 660
-8,1%
-8,1%
27 562
64 100
91 662
21 103
37 887
58 990
-23,4%
-40,9% -35,6%
8 127
145 377
153 504
9 599
172 740
182 339
-23,1%
-42,2% 18,8%
159 215
577 387
736 602
152 363
594 595
746 958
-4,3%
3,0%
1,4%

Antalet besök inom psykiatrisk vård (inklusive vårdvalsverksamhet) har under uppföljningsperioden
januari-december ökat med 1,4 procent jämfört med samma period 2015.
När det gäller lag- och LOU-reglerad vård i annan regi har knappt 84 000 öppenvårdsbesök
producerats. Vårdproduktionen har minskat med knappt 35 000 besök (29,4 procent) jämfört med
samma period ifjol. Produktionsutfall inom vårdval för läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opiatberoende (LARO) redovisas separat längre fram i rapporten.
Antal behandlade unika patienter
Nedanstående tabell visar antalet unika patienter med Skånehemvist i såväl egen som annan regi.
Redovisningen är uppdelad på öppenvård och slutenvård samt totalt i en årsjämförelse.

Besök per verksamhetsområde
Psykiatrisk vård

Unika
Unika
Unika
Unika
Unika
Unika
patienter patienter
patienter patienter
patienter patienter
ÖV 15
ÖV 16
Diff ÖV
SV 15
SV 16
Diff SV TOT 15
TOT 16
Diff TOT
60 843
61 585
1,2%
5 913
5 898 -0,3%
61 707
62 442
1,2%

Det totala antalet patienter har ökat med 1,2 procent inom psykiatrisk vård. När det gäller
förhållandet mellan sluten och öppen vård har antalet slutenvårdspatienter minskat knappt medan
antalet öppenvårdspatienterna ökat med någon procent.

Vårdval specialiserad psykiatri (LARO)
Antalet besök såväl som antalet individer har ökat inom vårdval för LARO (Läkemedels assisterad
behandling och rehabilitering av opiatberoende). Besöken med 19 procent alla vårdgivarkategorier
och antalet unika personer med 17 procent. I behandling finns nu 1600 skåningar.
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Finansiering och ekonomiska
förutsättningar
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 för all hälso- och sjukvård är drygt 30 miljarder, varav 13 miljarder finns
inom hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag. From 2016 fördelas regionbidraget till
sjukvårdsnämnderna direkt från regionfullmäktige och inte som tidigare via hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Resultat
Det ekonomiska resultatet slutade på en svag positiv avvikelse jämfört med budget på +8,5 mkr.
RESULTATSAMMANSTÄLLNING

Utfall
2016, mkr

Budget
2016, mkr

Avvikelse
2016, mkr

Regionbidrag
13 176,0
13 176,0
0,0
Försäljning av verksamhet
201,5
105,1
96,4
Försäljning av varor och tjänster
14,8
8,9
5,9
Specialdestinerade statsbidrag
347,1
183,0
164,1
Bidrag och övr intäkter
334,6
246,8
87,8
Verksamhetens intäkter
14 074,0
13 719,8
354,2
Köp av verksamhet
-8 779,5
-8 354,6
-424,9
Läkemedel
-3 284,8
-3 269,2
-15,6
Material och tjänster
-1 227,4
-1 095,0
-132,4
Lämnade bidrag
-749,6
-983,7
234,1
Fastighetskostnader
0,0
0,0
0,0
Övriga omkostnader
-24,2
-17,3
-6,9
Verksamhetens kostnader
-14 065,5
-13 719,8
-345,7
RESULTAT
8,5
0,0
8,5
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.
Vård som upphandlats enligt LOU samt sk ersättningsetableringar visar ett positiva resultat (+ 59,2
mkr), där årets kostnader ligger klart under den budgeterade nivån. Anledningen är dels
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periodiseringseffekter (under sommarmånaderna är normalt sett produktionen lägre) och dels att
vissa avtal inte producerar upp till den förväntade nivån.
Statsbidrag för asylsökande o papperslösa är väsentligt högre än budgeterat då erhållna
ersättningar för varaktig och kostnadskrävande vård under året varit högre än förväntat.
Vård som upphandlas enligt LOV (sk vårdval) visar inom alla områden en negativ avvikelse mot
budget med anledning av den underliggande volymökningen. I de flesta konstruktionerna finns ingen
begränsning i hur mycket produktion ersätts.
Övrig Hälso- och sjukvård I årets budget avsattes 468 miljoner kronor i ett s.k. Tillgänglighetspaket
för att stimulera just en ökad tillgänglighet inom Region Skåne. Då utfallet på detta paket inte har
uppnått de budgeterademålen uppstår ett överskott på 166 miljoner kronor.
I övrigt så har Hälso- och sjukvårdsnämnden pga. den rådande ekonomiska situationen i Region
Skåne varit återhållsam med att besluta om nya aktiviteter som skulle innebära ökade kostnader för
förvaltningarna. Detta har medfört att budgeterade satsningar/reformer inte har genomförts i den
tänkta omfattningen. Under året har beslutats om ett reformstopp motsvarande 45 miljoner kronor.

HSN vårdområden
Regionbidrag
SB Rehabiliteringsgarantin
SB Asylsökande & papperslösa
Summa Intäkter
Asyl och papperslösa
AT/ST/PTP
FoU
Hälsoval Skåne
Specialistvårdval inom sjukvård
Extern regi LOU, LOL, LOS
Andra landsting
Rehabiliteringsgarantin
Tandvård
Uppdrag FV-driven vård (anslag)
Läkemedel
Kostnader patientrörlighet EU vård
Övrigt H&S
Summa kostnader
Resultat

Utfall 2016

Budget 2016

Avvikelse
Utfall/Budget

13 176,0
82,0
390,2
13 648,2

13 176,0
81,8
143,0
13 400,8

0,0
0,2
247,3
247,5

-351,1
-480,5
-270,4
-4 277,5
-642,9
-1 665,7
-425,3
-209,0
-699,1
-485,1
-3 298,8
-66,1
-768,2
-13 639,7

-176,0
-485,8
-271,8
-4 094,2
-468,7
-1 725,1
-369,3
-129,8
-672,9
-477,9
-3 294,0
-21,0
-1 214,3
-13 400,8

-175,1
5,3
1,4
-183,3
-174,2
59,4
-56,0
-79,2
-26,2
-7,2
-4,8
-45,1
446,1
-238,9

8,5

0,0

8,5
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LOV (Lagen om valfrihet) inom sjukvård
Hälsoval Skåne
Nettokostnaden för ersättningarna inom Hälsoval Skåne (inklusive vårdvalen inom den s.k.
rehabiliteringsgarantin) blev 4 414 miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med 2015 med ca 5,6
procent. Budgeterade kostnader låg på 4 142 miljoner kronor. Största delen av kostnadsökning, och
budgetöverskridandet ligger inom ersättningarna till Vårdcentralerna. Högre rörliga ersättningar och
ersättningar för täckningsgraden var främsta orsakerna. Även kostnaden för tolk steg jämfört
föregående år och budget samtidigt som patientavgifter blev något lägre.
Nettokostnaden för vårdval Psykoterapi och Multimodal smärtbehandling överskred budget med ca
79 miljoner kronor till följd av ett fortsatt högt antal behandlingar.
Specialist vårdval
Resultatet för vårdvalen inom den specialiserade sjukvården blev 642,9 miljoner kronor vilket är 174
miljoner kronor högre än budget. All fyra vårdvalen (Grå Starr, Övrig ögonsjukvård, hud sjukvård
samt LARO) har en kraftig produktionsutveckling som också avspeglas i det högre kostnadsläget

Verksamhet i enlighet med LOU, LOL och LOS
Primärvård: Kostnaden för ersättningar till vårdgivare verksamma enligt nationella taxan,
allmänläkare och fysioterapeuter, minskade med ca -2,5 procent, till 323 miljoner kronor till följd av
lägre besöks volymer.
Somatik Utfall jämfört med budget 2016 visar ett överskott med 41,5 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen har minskat med 1,3 procent eller 9,6 miljoner kronor jämfört med år
2015. En förklaring till den minskade kostnadsutvecklingen är att inom läkare verksamma enligt lag,
har sju avtal upphört under 2016, allmänmedicin (2), invärtesmedicin (2), ÖNH (2) samt psykiatri (1).
Det finns vårdgivare inom avtalen som inför försäljning, avvecklar verksamheten/patientstocken
succesivt och därmed minskas kostnaden för hälso- och sjukvårdsnämnden. Det finns även vårdavtal
inom LOU som har ett årsutfall under avtalens takersättning vilket bidrar till kostnadsutvecklingen
varit nedåtgående under 2016. Några större avtal har upphört under 2016 där bl.a. verksamhet
övergått i egen regi exempelvis dialys.
Vårdgarantiavtal: De totala kostnaderna ökar och jämfört med år 2015 har ökningen varit 21,6
miljoner kronor eller ca 36 procent.
Psykiatri: Kostnaden under perioden uppgår till 132 miljoner kronor vilket är 17 miljoner kronor lägre
än budget pga. av att produktionen inte uppgår till den förväntade.
Ambulans: Utfallet 2016 för ambulanssjukvården blev 373,5 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen under 2016 var 9 procent vilket framför allt berodde på att ett nytt avtal
med SOS Alarm AB trädde i kraft för dirigeringsfunktionen 1 juni samt att en prioriteringsfunktion i
egen regi byggts upp under året.
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Andra landsting

Vårdområde (mkr)
Somatik
varav vårdgarantipatienter
varav övriga
Psykiatri
Primärvård
Enligt särskild delegation
Transporter m.m.
TOTAL

2015
271,0
15,3
255,7
37,8
40,3
11,1
24,3
384,5

2016 Förändring
281,1
10,1
18,1
2,8
263,0
7,3
55,5
17,7
48,8
8,5
10,2
-0,9
29,7
5,4
425,3
40,8

Den totala nettokostnaden för vård inom andra landsting ökade med 41,9 miljoner kronor jämfört
med föregående år. Utfallet för 2016 blev 425,3 miljoner kr.
Nettokostnaden för specialistvård har totalt ökat med 10,1 miljoner kronor jämfört med 2015 och
utfallet är i nivå med 2014 års utfall. Nettokostnaden för remitterad vård med anledning av
patientens val har ökat med 4,7 miljoner kronor. Även nettokostnaden för remitterad vård med
anledning av medicinska skäl samt vårdgarantin har ökat med totalt 27,5 miljoner kronor
Nettokostnaden för psykiatrisk utomlänsvård har ökat under 2015 med 17,7 miljoner kronor vilket till
stora delar beror på att en ny avtalskonstruktion med rättspsykiatrisk vård trätt i kraft. Primärvården
ökar med 8,6 miljoner kronor. Ökningen ligger fördelat både inom offentlig och privat vård.

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 kraftigt sedan senare delen av 2015 och är fortfarande
på en hög nivå. Vårdkostnaden för denna patientgrupp ökar också och netto utfallet av den totala
vårdkostnaden och schablonersättningarna ligger på ett negativt netto om 88 miljoner kronor.
Ersättningar för sk kostnadskrävande patienter (100.000 kr fallen) och för varaktig vård har också
ökat dels tack vare att Region Skåne har blivit bättre på att återsökta dessa typer av ersättningar och
dels pga den underliggande vårdkostnadsökningen. Till följd av dessa ersättningar från
Migrationsverket så uppgår det totala resultatet till ett positivt netto på 72 miljoner kronor.

EU vård
Enligt det nya patientsrörlighetsdirektivet har 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 för att i 2016 uppgå till drygt 66 miljoner kronor vilket innebär en negativ
budgetavvikelse om mer än 40 miljoner kronor.
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Antalet ärende 2016 rörande planerad vård uppgick till 2 305 stycken jämfört med 1 453 stycken för
2015. Den största gruppen ärende rör, precis som tidigare, hyperhidroser (svettbehandlingar)
utförda i Danmark. Antalet hyperhidrosärende 2016 är 1 757 (476 patienter) jämfört med 887
ärenden 2015. Inom den planerade vården rör de flesta ärenden 2016 ortopediska operationer och
ADHD-utredningar.
Ett fortsatt stort antal fall är föremål för rättslig prövning. Kammarrätten slog under sommaren fast
att patienterna ska få ersättning för de kostnader som vården i Danmark inneburit, vilket är betydligt
högre än priserna för samma vård i Sverige. Kammarrättens dom är överklagad till högsta
förvaltningsdomstolen och denna dom kan få konsekvenser för hanteringen av EU-ärenden i
landsting och regioner.

Tandvård
Från och med 2011 ingår Tandvård som en del av Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar. Inom ramen
för det samlade uppdraget finansieras barn- och ungdomstandvård, tandvård enligt
tandvårdsreformen och övrig tandvård med bland annat avtal med Malmö Högskola.
Utfallet 2016 blev 699,1 miljoner kronor vilket innebär 26,2 miljoner kronor högre nettokostnader än
budgeterat utfall (672,9 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, samt smittskyddsläkemedel som finansieras centralt.
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Kostnadsutveckling läkemedel över tid
Rullande årsvärde månadsvis (2009 indexår)
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Diagram 1. Kostnadsutveckling läkemedel över tid, rullande årsvärde månadsvis (2009 indexår), tkr

Bruttokostnaderna för läkemedel inom förmån och rekvisition har ökat med 5,5 procent jämfört med
2015.
Förmånsläkemedel har ökat med 6,2 procent. Inom förmånsläkemedel uppvisar kostnaderna för
basläkemedel en ökning på 4,6 procent jämfört med föregående år medan klinikläkemedel ökat med
8,1 procent. Skåne ligger bland de fem landsting som har lägst förmånskostnad för läkemedel per
invånare. Den skånska ökningstakten för förmånen är dessutom betydligt lägre än riksgenomsnittet,
5,0 procent mot 7,3 procent i riket.
Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel uppvisar en ökning på 3,9 procent jämfört med föregående år.
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. 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. 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
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för hög bild av läkemedelskostnaderna, t ex för cancerläkemedel och vissa biologiska läkemedel inom
främst reumatologi.
De största kostnadsökningarna under 2016 ses för cancerläkemedel. Nya läkemedel och indikationer
introduceras inom t ex hudcancer, lungcancer, njurcellscancer, blodcancer, prostata- och
bröstcancer. Flera av de nya läkemedlen innebär ett nytt sätt att behandla cancersjukdomar;
immunterapi. Området är under snabb utveckling, vissa läkemedel ersätter befintlig terapi medan
andra erbjuder behandling där det inte finns någon att tillgå idag eller är
tilläggs/kombinationsbehandling. Särskilt det senare medför tillkommande läkemedelskostnader.
Kostnaden minskar för TNF-alfa-hämmare trots en fortsatt volymökning. Främsta orsak till detta är
ett aktivt arbete med 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. Att behandlingsgraden
ökar är glädjande och i enlighet med nationella riktlinjer.
Betydande kostnadsökningar ses också för diabetesläkemedel och för läkemedel vid ADHD.
Införande av valfrihetssystem (LOV) inom specialiserad vård har också inneburit en ökande kostnad
för berörda läkemedel. Kostnaderna för LOV-relaterade läkemedel har ökat med 30,5 % jämfört med
2015. Stor ökning såväl inom vårdval Ögon, 34 % (28,3 mkr), som vårdval Hud, 38 % (17,6 mkr).
Införandet av fria läkemedel till barn från 2016 gav en ökad kostnad i läkemedelsförmånen med 67
miljoner kronor, vilket motsvarar en kostnadsökning med 2,5 procent för förmånen i Region Skåne
jämfört med 2015. Ökningen blev större än vad som kunde förväntas utifrån historisk data och det
torde bero på en större volymeffekt än den förutsedda. Om orsaker till detta kan man enbart
spekulera, men det går inte att utesluta att förskrivning på barnens recept sker till flera användare i
familjen när det gäller t ex mjukgörande krämer. Läkemedelsgrupper där förskrivning till barn har
stor betydelse är t ex antibiotika, mjukgörande krämer, steroidkrämer, allergi och astma-läkemedel,
preventivmedel samt ADHD-läkemedel.

Övrigt
Under posten Hälso- och sjukvård Övrigt finns många olika slags kostnadsposter. Det samlade utfallet
uppgår till 768 miljoner jämfört med en budget på 1 214 miljoner kronor. I budgeten 2016 avsatt
regionfullmäktige 468 miljoner till ett sk tillgänglighetspaket som skulle stimulera till en ökat
tillgänglighet både generell med också riktad mot vissa specialiteter. Ambitionsnivån var hög men
utfallet nådde inte upp till de förväntade nivåerna. Utfallet för tillgänglighetspaketet slutade på ett
överskott på 302 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnden har också haft en återhållsam
inställning kopplat till den övergripande ekonomiska situationen inom Region Skåne och varit
försiktig med att belasta sjukvårdsförvaltningarna med ytterligare aktiviteter som kan var
kostnadsdrivande på kort sikt.. En uppmaning från Regionstyrelsen att delvis stoppa sådana
förändringar har hörsammats. Under 2016 beslutades om ett reformstopp motsvarande 45 miljoner
kronor.
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Intern kontroll
Arbetet med den interna kontroll planen för år 2016 har fortsatt enligt tidigare års rutiner samtidigt
som utvecklingen av arbetet runt planen för 2017 har intensifierats. Det är främst sakkunniga som
arbetat och gjort uppföljningen av den interna kontroll planen. Vid halvårsskiftet 2016 utvidgades
dock antalet aktörer där främst ledamöterna i HSNs presidieberedning varit involverade i såväl
bedömning som prioriteringar vad gäller framtagandet av planen 2017. Som ett led i att nämnden
ska vara mer involverade i det interna kontrollarbetet har information och diskussion kring intern
kontroll skett såväl vid sedvanliga nämndssammanträden som vid mer informella sammankomster
med nämndens ledamöter.
Då den interna kontrollen innebär en avvägning och bedömning av risk att inte nå mål sätts extra
fokus på mål som riskerar att inte nås. I de fall uppföljningen har visat på att åtgärder inom ett
område måste vidtas har uppdrag getts både från HSN och från tjänstemannaledningen.
Ett gott exempel på detta är inom området Säker vård och specifikt risken för trycksår, där resultatet
förbättras senaste året efter flera åtgärder i den patientnära vården.
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Plan för intern kontroll
Hälso- och sjukvårdsnämnden

P

U
13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna.
9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan.
4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet krävs.
1-3: Inget agerande krävs! Vi accepterar riskerna.

Medborgarperspektivet
1. Nöjda medborgare

12

Snitt 10 men delmålen om förtroende för vården, upplevda
tillgängligheten samt den jämlika vården bedöms ha en högre vikt i
utvärderingen.

16

Medel 11 men delmålen runt tillgänglighet och patientsäkerhet väger
högt

Verksamhetsperspektivet
2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Verksamhetsperspektivet
3. En drivande utvecklingsaktör

9

Medarbetarperspektivet
4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare

12

Medarbetarperspektivet
5. Verksamhet och resultat i fokus

12

Medel 7 men delmålen om den kliniska forskningen och samspelet
med kommuner väger högre

Ekonomiperspektivet
6. Långsiktigt stark ekonomi
Attesthantering inkl. behörigheter
Skattelagstiftning
Fakturering
Uppföljning av fastställd budget/plan
Bisysslor
Kompetensförsörjning
Upphandling
Verkställighet beslut

9

Resultat för 2016 är är +8,5 mkr jmf budget men risken att ekonomin
inte håller sig inom budgetens ramar framåt är hög och därför
bedöms utfallet till en 9:a

3

inga avvikelser
Ingen uppföljning gjord 2016

6
3 Månatliga rapporteringar i nämnden
i/u i/u
6
i/u i/u
6
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