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1. Sammanfattning 

 
 Öppenvårdsproduktionen ökar mer än dubbelt så mycket än den planering som är 

gjord utifrån VÖK. Läkarbesök ökar med 5,4 procent och sjukvårdande behandling 
13,6 procent. Slutenvården minskar både för vårdtillfällen och vårddagar, sju 
respektive åtta procent vilket är mer än planerat. Antalet individer i öppenvård ökar 
med cirka 7 procent. SÄS har haft färre antal öppna vårdplatser (ca 5 procent) både 
inom somatik och psykiatri än föregående år. 
 

 Måluppfyllelsen för vårdgarantin till första besök är 71 procent. Ortopedin ökar 
måluppfyllelsen med 12 procentenheter medan ögon och öron minskar. För 
behandling är måluppfyllelsen 75 procent. Ögon och ortopedi ökar måluppfyllelsen 
och öron samt gynekologi minskar. 
 
 

 Måluppfyllelsen för TVT (inklusive barnakuten) är 62,6 procent i januari vilket är 
10 procentenheter bättre än föregående år. 
 

 Antalet nettoårsarbetare ökar med 68 stycken jämfört med föregående år vilket 
beror på ökat antal anställda och ökad andel heltidsarbetande. Ett 20-tal är 
finansierade i form regionala satsningar inom psykiatrin. Andra är kopplade till 
ändrade vårdformer för att hitta lägsta effektiva vårdnivå till exempel 
undersköterskor på eftervårdsenhet. 
 

 Det ekonomiska resultatet ackumulerat är -29,1 mnkr vilket är 29,6 mnkr sämre än 
budget och 20,8 mnkr sämre än föregående år.  Intäkter avviker -13,9 mnkr mot 
budget och avvikelsen består av ej uppnått brutet tak samt ej uppnått ersättning för 
ökad produktion. Kostnader avviker 15,7 mnkr mot budget och avvikelsen består 
främst i personalkostnader utöver budget. 
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2. Ekonomi 
 

 

 

Resultatet för januari 2018 är -29,1 mnkr och överstiger budget med 29,6 mnkr. 
Budgetavvikelsen för intäkterna är -13,9 mnkr och beror på att sjukhuset inte har erhållit 
intäkter för brutet tak, ökad produktion, externa köp av tillgänglighet eller statsbidrag för 
akutsatsning etc.  

Budgetavvikelsen för kostnaderna är -15,5 mnkr, av dessa är det framför allt 
personalkostnaderna som avviker. Personalkostnaderna ökar jämfört med föregående år 
på grund av lönerevision, ökade sociala avgifter samt OB-kostnader. Det ökade antalet 
nettoårsarbetare bidrar både till den negativa budgetavvikelsen och det ökade utfallet 
jämfört med januari 2017.  

Kostnaderna för bemanningsföretag är 5,4 mnkr vilket överstiger budgeten med 5 mnkr. 
De största avvikelserna för bemanningsföretag återfinns inom akut- och medicinkliniken.  
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Kostnaderna för köpt v ård avviker med 1,9 mnkr mot budget och har ökat med cirka 2
mnkr jämfört med samma period förra året. Budgetavvikelsen består helt av kostnader för
tillgänglighetsköp. Sjukhuset har även en negativ budgetavvikelse på läkemedel, vilket
beror på ökade kostn ader för rekvisitionsläkemedel inom cancer. Den negativa
budgetavvikelsen inom material och varor består till största delen av ökade kostnader för
diabeteshjälpmedel.
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Antalet nettoårsarbetare har ökat med 67,5 jämfört med föregående år och antalet anställda 
har under samma period ökat med 117 st (40 tillsvidareanställda, 62 visstidsanställda och 
15 timavlönade).  

Nedan beskrivs de kliniker som har haft de största förändringarna inom nettoårsarbetare. 

 

Medicinkliniken 

Det är kategorin Undersköterskor som ökat, både jämfört med föregående år och 
föregående månad. Det är framförallt visstidsanställningar som ökat. Ökningen beror till 
största delen på rekryteringar till följd av öppnandet av eftervårdsenhet (ca 20 st) och 
projekt 80-10-10 (ca 15 st).  

 

Kvinnoklinik 

Kliniken har fått en utökad bemanning med 12,15 tjänster, bl a 5 tjänster på palliativa 
enheten, 3,95 tjänster gynmottagning Ulricehamn och Skene samt 2,2 tjänster på 
läkarenheten. Hel- och deltidsfrånvaron har minskat vilket ökar antalet nettoårsarbetare. 

 

Barn- och ungdomspsyk 

Psykiatrisatsningarna har inneburit en utökning med 17 budgeterade tjänster. Ökningen 
syns främst i grupperna Rehabilitering och förebyggande, Sjuksköterskor samt Läkare. 
Hel- och deltidsfrånvaron har minskat och andelen som arbetar heltid har ökat, vilket ökar 
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antalet nettoårsarbetare. Kliniken har haft ett flertal vakanser och är fortfarande inte 
fullbemannade. 

 

Klinik Bild o Labmedicin 

Ökningen är störst i gruppen Administratör vård och detta beror på en överflyttning av 
medicinska sekreterare från Vårdadministrativ service (ca 10 st) april 2017. Gruppen 
Undersköterskor har också ökat medan biomedicinska analytiker har minskat. 

 

3. Åtgärder vid ekonomisk obalans 
Effektiviseringsprogrammet för 2018 är beräknat till 120 Mkr och fördelat i 
verksamheten. Utgångpunkt i fördelning har varit klinikens omsättning men vissa 
justeringar har gjorts. 

En värdering är gjord utifrån sannolikheten att respektive åtgärd kommer att 
kunna utföras. Skalan är Grönt/Gul/Röd. Grönt står för att införande är gjord eller 
är planerad att införas. Gult står för att en planering finns för hur aktiviteten skall 
kunna införas d.v.s. det finns en tydlig plan men datum är inte fastställt för när 
aktiviteten skall påbörjas. Rött står för att en tydlig plan saknas eller att det har 
identifierats faktorer som kan medföra ökade kostnader inom annan organisation 
eller att patientsäkerheten kommer att hotas vid ett införande. 
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