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Hälso- och sjukvårdens prognos är ca 1,2% över budget 

och visar nu ett underskott på 68 mkr. Tabellen nedan 

visar avvikelsen gentemot budget i hälso- och sjukvården, 

uppdelat per division.

Division (mkr)
Avvikelse

Division Medicin
2,2

Division Kirurgi
-81,5

Division Psykiatri
9,7

Division Primärvård
1,5

Division HS gemensamt
0,1

Summa
-68,0

Rensat för interna förehavanden och köpt vård 

(jämförelsestörande post mellan 2016 och 2017) så är det 

division kirurgi och division gemensamt  som visar högst 

kostnadsutveckling jämfört med föregående år. Division 

kirurgi ca 5,5% och division gemensamt ca 6,7%. Övriga 

divisioner ligger alla strax under 4 %.

Kostnaderna för kollektivtrafi ken är i prognosen 30 mkr 

eller 14 procent över budget. Ackumulerat kostnadsutfall 

ligger tom. februari i linje med föregående år. Kostnaderna 

för helåret 2016 var 68 mkr högre än budget, en budget som 

förstärkts med 40 mkr 2017. 

Finansförvaltningen beräknas lämna ett överskott på 54 mkr. 

För omställningskostnaderna bedöms 12 av de budgeterade 

50 miljonerna komma att användas. Övergripande, totalt 

buffertutrymme bedöms vara ca 28 mkr.

Följsamhet till struktur- och 

förändringsplan
Generellt redovisas målen för struktur- och förändringsplanen 

som uppfyllda avseende fas ett och två. Tandvården nämner 

utmaningar framöver avseende förändrad demografi sk 

sammansättning av befolkningen. En följd av immigrerade 

barn och ungdomar med betydande tandvårdsbehov.

Förvaltningar och samtliga divisioner inom hälso- och 

sjukvården rapporterar att åtgärder enligt beslut är 

genomförda eller under genomförande, avseende fas ett och 

två. Samtliga verksamheter rapporterar vidare att även fas tre, 

budget 2017, är under genomförande.  

Som nästa steg i struktur- och förändringsplanen har en 

koncernövergripande strategisk grupp bildats. Syftet med 

gruppen är att leda och utveckla arbetet mot uppsatta mål 

2018-19.

Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader

Landstingsstyrelsen

Hälso- och sjukvård
-5 682,6 -5 614,6 -68,0

Central förvaltning - Hälsoval -1 286,0 -1 286,0 0,0

Central förvaltning - Övrigt
-529,1 -499,1 -30,0

Hjälpmedel Landstinget Dalarna -55,5 -55,5 0,0

Finansförvaltning
-415,0 -469,0 54,0

Fastighetsnämnden
28,7 28,7 0,0

Servicenämnden
6,5 8,5 -2,0

Kultur- och bildningsnämnden
-145,5 -145,5 0,0

Tandvårdsnämnden
-217,9 -212,9 -5,0

Patientnämnden
-5,3 -5,3 0,0

Revision
-5,7 -5,7 0,0

Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna -2,7 -2,7 0,0

Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0 0,0 0,0

Summa driftredovisning -8 309,9 -8 258,9 -51,0

Prognos 
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Driftredovisning (mkr)

Totalt beräknas verksamhetens nettokostnad bli 51 mkr högre 

än budgeterat. 

Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på i linje med 

budget, plus 171 Mkr 

Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir 0,6 procent 

högre än budgeterat.

Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 1,2 procent högre 

(-68 mkr) än budgeterat och kollektivtrafi ken beräknas kosta 30 mkr mer 

än budgeterat.

Intäktssidan med skatter, statsbidrag och fi nansnetto beräknas öka med 

50 mkr jämfört med budget.
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Landstingsstyrelsen

Hälso och sjukvården
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Arbetet med åtgärder i relation till det pågående 
struktur- och förändringsarbetet har fortsatt med 
olika grad och tyngd inom de olika divisionerna 
under 2017.  Åtgärder och utredningar har 
inordnats i en systematisk process med fokus 
på det slutgiltiga målet 2019. Nästan alla beslut 
inom struktur- och förändringsplan 1 och 2 är 
effektuerade.
Kompletterande åtgärder 
Under 2017 fortsätter struktur- och 
förändringsarbetet vilket innebär besparingskrav 
på knappt 80 mkr varav 70 mkr avser hälso och 
sjukvården. En handlingsplan med kompletterande 
åtgärder är framtagen. Handlingsplanen utgår 
ifrån målet om en högkvalitativ, långsiktigt hållbar 
verksamhet och ekonomi. Utöver den hälso- och 
sjukvårdsspecifika handlingsplanen så har en ny 
och koncernövergripande strategisk grupp skapats. 
Denna består till delar av hälso- och sjukvårdens 
ledningsgrupp samt landstingets ledningsgrupp 
och syftet är att utvidga det strategiska 
förändringsarbetet och handlingsplanen mot målet 
2019.

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser

Mål och styrkort från 
Landstingsplanen

Prognos 
helår

Tillgängligheten ska vara hög 
Folktandvården ska vara tillgänglig och hålla hög 
kvalitet 
Tillhandahålla ett utbud av lokaler och 
serviceverksamhet som uppfyller patienternas och 
verksamhetens behov



Kommentera förvaltningens viktiga övergripande mål och/
eller händelser.
Beskriv vilken nytta din verksamhet har gjort för patienten/
kunden/skattebetalarna. Utgå från relevanta mål i 
Landstingsplanens styrkort (eller egen verksamhetsplan 
om mål saknas) och koncentrera texten på avvikelser från 
måluppfyllelsen samt vilka åtgärder som vidtas. Redovisa 
problem, nyheter och förbättringar i verksamheten. 
Kommentera även verksamhetens kvalitetsarbete.

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Prognos 
helår

Kostnad per arbetad 
timme, kr (exkl soc avg) 347 349 

Nöjd kundindex 89% 90% 

Vårdgarantin
2 av 4 

månader
12 mån 

Beläggning slutenvård

Andel utskrivningsklara 
vårddygn

Andel uteblivna besök

I tabellen Nyckeltal/kvalitet kan förvaltningen/divisionen 
själv välja vilka relevanta mål och mått som ska 
redovisas. Antalet kan variera mellan periodrapport och 
delårsrapport.  
Kommentera och analysera förändringar, orsaker, 
konsekvenser etc.
Hälso- och sjukvården redovisar även resultaten för 
vårdgarantin och kömiljarden med kommentarer/analys 
av avvikelser i period- och delårsrapporter.
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Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 1 874 3,2% 7 460 7 541 7 300
-varav 
Landstings-
bidrag

1 265 -8,0% 5 060 5 060 5 502

Kostnader -1 910 5,1% -7 528 -7 541 -7 358
-varav löner 
exkl soc avg -697 2,6% -2 722 -2 766 -2 650

-varav inhyrd 
personal -48 22,9% -181 -160 -191

Över-/
underskott

-35
-68 0 -58

Årets 
investering -14 -126 -125 -46

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föreg 

Hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat på minus 
68 Mkr för 2017. 
På intäktssidan råder stor osäkerhet kring asylintäkter. 
De flesta boendena i länet kommer att stängas innan 
sommaren och de sista i höst, detta ger indikationer på 
att budget och prognos för asylintäkter kan vara för högt 
skattade trots en minskning i budget med 25 Mkr mot 
utfall 2016.
Personalkostnaderna har en kostnadsutveckling på 2,6% 
inkl lönesatsningar på bl a läkare och undersköterskor. 
Hälso och sjukvården har fortsatt stora vakanser på 
framför allt sjuksköterskor, psykologer och kuratorer. 
Prognosen för inhyrda läkare är 21 Mkr högre än 
budgeterat men 10 Mkr lägre än utfall 2016. Målet att 
sänka kostnaderna till budgeterad nivå förväntas inte 
infrias. 
Kostnaden för köpt vård är fortsatt hög och prognostiseras 
till 21 Mkr högre än budgeterat. Vakansläget och därmed 
stängda vårdplatser är avgörande för utvecklingen av 
kostnaden för den köpta vården.
Resultatet per division redovisas i tabellen nedan. 
Kommentarer finns i respektive divisions periodrapport.

Division (mkr) Avvikelse
Division Medicin 23
Division Kirurgi -82
Division Psykiatri 33
Division Primärvård 45
Division HS gemensamt -87
Summa -68

Kommentera och analysera större prognosavvikelser. I 
det här avsnittet kommenteras även personalkostnader 
och kostnader för inhyrd personal. Kommentera även 
investeringar (gäller främst FV20, FV21 och FV50).
Resultaträkningen omfattar kontoklass 3-8 och motpart 
1-2 på förvaltningsnivå. Divisionernas resultaträkning 
omfattar kontoklass 3-8 motpart 1-3. Löner exklusive 
sociala avgifter är kontogrupp 40+41. Inhyrd personal 
omfattar kontoundergrupp 555.
Resultaträkningen finns att hämta som rapport i BILD. 
(OBS att rapporter i BILD exporteras till Excel, de 
måste klistras in special, som bild i Worddokumentet, 
de får inte länkas eller klistras in direkt, då fungerar inte 

sammanställningen av dokumenten senare i processen.) 
Specifikt för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
Varje divisions resultaträkning visas med motpart 1-3. 
När sedan hela FV50 sammanfattas i en särskild fil visas 
resultaträkningen med motpart 1 och 2. 

Omställningskostnader
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 600 2 300 2 300

Övriga kostnader 1 000 1 000

Summa 3 300 3 300

Kommentera och analysera avvikelser. 
Omställningskostnader är de kostnader som finansieras 
via omställningsbidrag. Löner exkl sociala avgifter är 
kontogrupp 40+41, resten redovisas som övriga kostnader.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 5,1% 2,8% 3,0%

Kostnader avseende samordnare har 2017 flyttats från 
förvaltningsinterna till landstingsinterna, vilket påverkar 
jämförbarheten med tidigare år.

Kommentera och analysera avvikelser. 
Kostnadsutvecklingen beräknas: ((Kostnader i 
resultaträkning minus Summa omställningskostnader) 
dividerat med Kostnader i resultaträkning föregående år). 
Kostnadsutvecklingen redovisas i procent.
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Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 5 556 5 422 2,5%

Antal anställda 6 751 6 705 0,7%
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag
Samtliga divisioner inom HoS har något fler faktiska årsarbetare/
anställda än föregående år trots att några  ”nya” påtagliga 
bristområden tillkommit tex kuratorer, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter.

Arbetad tid Ack 2017  Ack 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Budget Arbetad tid 
timmar, anställda
Arbetad tid timmar, 
anställda 1 631 522 1 604 633 1,7%

-varav timanställda 52 085 49 068 6,1%
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 23 566 26 078 -9,6%

-varav arbete under 
jour och beredskap 26 474 28 457 -7,0%

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare 24 245 23 120 4,9%

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor 0 0

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Den arbetade tiden har ökat inom samtliga divisioner 
i paritet med ökat antal årsarb. För PV och Psyk har 
timtiden kunnat minskas som följd av fler anställda men 
inte inom Med och Kir där timtiden ökat. För Med och PV 
har mertid/ö-tid minskat rejält men tämligen oförändrat 
för övriga divisioner. Ökningen av stafettläk tid står i stort 
sett helt Psyk för.

Sjukfrånvaro Ack 2017 Ack 2016
Förändring 

procentenheter 
föregående år

Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid
Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

7,4% 7,8% -0,4

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

2,8% 2,9% -0,1

Samtliga divisioner utom Psyk har lägre siffror för total 
sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro än HoS totalt. 
Endast Kir har något högre siffra än föregående år för 
total sjukfrånvaro, övriga har lägre. PV har väsentligt  
lägre totalsjukfrånvarosiffra än LD:s. Kir och Med 
något högre och Psyk väsentligt högre trots en märkbar 
minskning från i fjol.
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Hälso & Sjukvårds nämnden

Division Medicin
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Alla åtgärder inom ramen för struktur och förändringsplan 
I & II är genomförda. Besparingsmålen för 2015 & 2016 
överträffades och för 2017 har ett avkastningskrav på 18 mkr 
budgeterats, trots neddragning av ramen med 20 mkr. 
Kompletterande åtgärder  
Fn ses inget behov av kompletterande åtgärder.

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser
Bemanningen ser något bättre ut i år än föregående år.
Vårdgarantiuppfyllelsen är generellt något bättre.
Andel typ 1 diabetiker som har någon typ av sensor (CGM/
FGM) ökar.
AVA Falu är på väg att öppna 6 vårdplatser.
Sjukskrivningstalen är något bättre än föregående år. Vissa 
enheter är dock försämrade.
Beläggningen är något lägre än föregående år men 
fortfarande för hög.
Ekonomiska målen ser ut att uppfyllas.
Sommaren är fortfarande en stor utmaning, med svårt att 
rekrytera sommarvikarier och risk för för få vårdplatser.
Vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygien 
krav är fortfarande inte på tillfredställande nivåer.

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Prognos 
helår

Vårdgaranti: Första 
besök inom den 
specialiserade vården 
inom 90 dagar

88% 100% 

Vårdgaranti: 
Operation/åtgärd i 
den specialiserade 
vården inom 90 dagar 
(elkonvertering)

100% 100% 

Vårdgaranti: 
Undersökningar, 
gastro- & koloskopi

74% 100% 

Beläggning slutenvård 96 90 
Antal utskrivningsklara 
vårddygn 2 183 700 

De ekonomiska målen ser ut att kunna förverkligas enligt 
plan. En viss förbättring av bemanningen kan skönjas på 
vissa håll. Men det saknas fortfarande sköterskor och läkare 
för att komma upp i full planerad/budgeterad bemanning och 
produktion. Akutvårdsavdelningen i Falun kommer glädjande 
kunna återöppna nu i april, med då kvarvarande 10 stängda 
vårdplatser.

Belastningen på slutenvården har varit stor runt 
årsskiftet och i början på året med stort inslag av 
infektionssjukdomar, både bland patienter och personal. 
Beläggningen har varit 96%, dvs fortfarande alldeles för 
hög. 
Vårdgarantiuppfyllelsen är generellt mycket god inom 
Division Medicin. Inom Allmän internmedicin med 
subspecialiteter ligger den runt 85-100%. Neurologi har 
haft problem med väntetider men är nu bättre än på länge; 
56 väntande och 80% garantiuppfyllelse. Smärtrehab 
ligger nu på 59% och har bemanningsbekymmer.

Verksamhetsstatistik Utfall 
Ack 2017

Plan Ack 
2017

Utfall Ack 
2016

Vårdtillfällen 5 384 5 203

Vårddagar 32 093 30 290 32 306
varav utskrivningsklara 
dagar 2 183 700 1 928

Beläggning 96% 90% 97%

Medelvårdtid 5,0 5,2

Läkarbesök 28 761 26 994

Besök annan 
personalkategori  
(vg se bilaga 3)

33 442 32 898

Besök akutmottagningar 24 040 25 557

Antalet vårdtillfällen har ökat något, vilket avspeglas 
i kortare vårdtider. Antalet utskrivningsklara dagar har 
tyvärr återigen ökat, och dialog pågår med kommunerna; 
behöver minska ytterligare, motsvarar 24 vårdplatser, alla 
dagar i veckan! Besöken på akutmottagningarna har inte 
ökat i år men ligger på en hög nivå, vilket tillsammans 
med vårdplatsbrist medfört längre väntetider och vårdtider 
på akutmottagningarna! Beläggningen inte har ökat men 
kvar på för hög nivå!

Ekonomi 
Resultat-
räkning 2017** 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat

Intäkter 584,3 2 332,8 2 335,5 2 118,7

-varav 
Landstings-
bidrag

480,0 1 920,9 1 920,9 1 714,6

Kostnader -591,8 -2 309,6 -2 
317,3 -2 087,2

-varav löner 
exkl. soc. avg. -200,3 -791,5 -799,2 -768,4

-varav inhyrd 
personal -1,7 -4,8 -0,9 -10,1

-varav 
högspec-vård -58,8 -193,6 -193,6 -
Över-/
underskott -7,5 +23,2 +18,2 +31,5
Årets 
investering -2,4 -28,2 -27,7 -18,2

*Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år. 
**Från och med 2017 innefattar divisionens ekonomi även 
Högspecialiserad vård.
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Prognosen efter mars pekar mot ett överskott på 23,2 
Mkr mot budgeterat 18,2 Mkr. Framförallt är det 
lönekostnaderna som har ett prognostiserat överskott 
mot budget på 10,7 Mkr. Fortfarande finns vakanta 
sjuksköterske- och läkartjänster och relativt nytt är att 
även rekryteringsläget för arbetsterapeuter och kuratorer 
blivit svårare. Som en konsekvens av kombinationen 
läkarvakanser och läkare på föräldraledighet beräknas 
kostnaderna för inhyrd personal öka med 3,9 Mkr mot 
budget.

Osäkerheten kring asylintäkter är stor. Att de flesta 
boendena i länet kommer att stängas innan sommar och 
de sista i höst ger indikationer på att årets budget är för 
positiv. Prognosförsämring med 1,5 Mkr med reservation 
för att försämringen inte är tillräcklig.

Som en viss motvikt ser intäkterna för utomlänspatienter 
och intäkter för utskrivningsklara patienter ut att bli något 
bättre än budget. Prognosen förbättrad med 0,5 Mkr.

Från att ha hanterats separat utanför divisionen har i 
år den högspecialiserade vården flyttats till respektive 
basenhet och inkluderas i budget och prognos 2017.
Fortfarande saknas intäkter från försäkringspotten 
för extra dyra högspec-patienter vilket gör utfallet för 
högspec-vård ofullständigt och svårbedömt.

Omställningskostnader
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl. soc. avg. 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0
Summa 0 0 0

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 12,2% 3,1% 3,4%

Kostnadsutveckling* % 4,8% 2,6% 3,0%
* Kostnadsutveckling exkl. de jämförelsestörande posterna 
högspecialiserad vård och utomlänsvård.

I kostnadsutvecklingen ingår ökade lönekostnader för 
undersköterskor i och med lokala och centrala satsningar 
med ca 6 mkr och medicinsk utveckling (hemrehab och 
diabeteshjälpmedel) med 15 mkr. Kostnader avseende 
samordnare har 2017 flyttats från Förvaltningsinterna till 
Landstingsinterna, vilket också påverkar jämförbarheten 
med tidigare år.

Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 1 627 1 601 1,6%

Antal anställda 1 973 1 992 -1,0%
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Antalet årsarbetare har ökat 26 tjänster jämfört med 
2016. Främst har man lyckats rekrytera biomedicinska 
analytiker, sjuksköterskor och undersköterskor. Kuratorer 
är den yrkesgrupp som minskat mest jämfört med 2016.  

Arbetad tid Ack 2017  Ack 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Arbetad tid timmar, 
anställda 478 352 475 744 0,5%

-varav timanställda 14 913 11 742 27,0%
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 7 029 8 471 -17,0%

-varav arbete under 
jour och beredskap 8 311 8 758 -5,1%

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare 782 708 10%

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor 0 0 0

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Ökning av timanställda härleds närmast till verksamheter 
som har haft högre sjukfrånvaro första kvartalet. Vad 
gäller nyttjande av stafettläkare har det ökat med 10% 
jämfört med första kvartalet 2016. Ökningen ligger främst 
hos Medicin Avesta medan Medicin Mora har minskat sitt 
nyttjande med 43%.

Sjukfrånvaro Ack 2017 Ack 2016
Förändring 

procentenheter 
föregående år

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

7,3% 8,1% -0,8

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

2,8% 3,1% -0,3

Sjukfrånvaron har gått ner på följande verksamheter; 
Medicin Mora, Akuten Mora, Lab.medicin och Infektion 
medan Medicin Ludvika, Falun och Ger.rehab har ökat sin 
sjukfrånvaro. 
Löneöversynsarbetet 2017 är i full gång och beräknas 
vara klart innan sommaren.  

Pär Lennart Ågren
Divisionschef
Division Medicin
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Division Kirurgi
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Nästan alla beslut inom struktur- och förändringsplan 1+2 
(STF 1+2) är effektuerade med fokus på centralisering av 
mottagningsverksamheter och omfördelning av resurser 
inom divisionen till kirurgi- och ortopedi. Av större beslut 
kvarstår sammanslagning av mottagningar inom Barn- 
och ungdomsmedicin med planerad invigning maj 2017. 
Strikt följsamhet gäller avseende anställningsstopp för 
stafettsjuksköterskor, samtidigt som alternativa lösningar 
behövs för att möta ett tilltagandes vakansläge bland 
sjuksköterskor på flera kliniker.

Kompletterande åtgärder 
Viktiga framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet för 
att få en ekonomi i balans är att anpassa budgeten 
till realistiska bemanningsnivåer utifrån aktuella 
rekryteringsmöjligheter, och att minska kostnaderna för 
köpt vård inom ramen för vårdgaranti och valfrihet inom 
ortopedin och ögonsjukvården. Kostnadsutvecklingen 
som var låg under 2016 behöver hållas på en fortsatt låg 
nivå för att uppnå ekonomiska mål. Med sikte på STF 
3 har flera möjliga besparingsåtgärder identifierats i 
budgetdialogerna inför 2017 och efter att verksamheterna 
har genomfört många strukturförändringar förskjuts fokus 
mot:

1) Översyn av intäkter. T.ex. planeras en utökning av 
”vård på distans” med patientkonsultationer via video 
och uppföljning via telefon. Detta arbete utförs av 
medarbetarna och behöver faktureras.

2) Följsamhet till nya prislistor för kirurgi och ortopedi.

3) Följsamhet till reviderade prislistor för ambulansheli-
kopterns verksamhet.

4) Accelererad utveckling av e-Hälsa. Personcentrerad 
vård innebär att patienterna skall bli mer delaktiga i 
sin vård. Nätbaserat informationsflöde har en enorm 
utvecklingspotential för en utökad patientdelaktighet 
och för att frigöra arbetstid för våra medarbetare.

5) Ankomstregistrering i elektroniska terminaler till 
mottagningar.

6) Samarbete med IT-enheten för att utveckla webbtid-
böcker, vilket minskar behovet av receptionspersonal.

7) Ändrad läkemedelsanvändning inom ögonsjukvården.

8) Investering i 4-bårsbil inom ambulanssjukvården för 
att effektivisera patienttransporter mot regionsjukhus

9) Översyn av sjuktransportverksamheten.

10) Läkemedelsanvändning på Barn- och ungdomsmedi-
cin enligt riktlinjer från NT/TLV.

11) Översyn av indikationsgränser inom opererande 
enheter utifrån nationella jämförelser.

12) Systematiskt prioriteringsarbete

13) Inventering av möjlig hemtagning av högspecialise-
rad vård inom kirurgin och ÖNH-kliniken.

14) Fortsatt optimering av elektiv- och akut operations-
produktion, med fokus på en utveckling av klinikö-
vergripande samarbeten.

15) Fullskaligt VNS-projekt (Vårdnära Service) på ki-
rurgkliniken, Falu lasarett för att bidra till att vårdper-
sonal kan ägna sig åt mer patientarbete och förbättra 
möjligheterna att öppna stängda vårdplatser. 

16) ”Task-shifting” för att använda personalresurser ef-
fektivt utifrån tillgängliga resurser

Verksamheterna har utöver att ha anpassat sig till nya 
arbetssätt relaterat till STF 1+2 tagit ett stort ansvar för 
att hitta ytterligare åtgärder med mål att nå ekonomisk 
balans.

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser
Produktionen av en högkvalitativ akut- och elektiv 
sjukvård för Dalarnas invånare i division kirurgi är 
starkt beroende av kompetensförsörjning, bemanning, 
vårdplatser och ekonomiska resurser. Saknas någon 
av dessa faktorer leder detta till en lägre produktion, 
potentiellt högre kostnader och framför allt försämrad 
tillgänglighet och patientsäkerhet. Det bekymmersamma 
bemanningsläget för sjuksköterskor på kirurgkliniken 
på Falu lasarett har fortsatt och för närvarande är 
16 av 74 vårdplatser stängda. Detta har medfört en 
minskad vårdproduktion, oacceptabla väntetider, 
försämrad patientsäkerhet och en sämre arbetsmiljö 
för medarbetarna på kliniken. Landstingets högsta 
tjänstemannaledning arbetar intensivt tillsammans med 
kirurgklinikernas verksamhetsledningar för att identifiera 
åtgärder som möjliggör att samtliga vårdvårdplatser på 
kirurgkliniken kan öppnas och detta bedöms som en av 
de viktigaste åtgärderna inom divisionen under 2017. 
Liknande vårdplatsproblematik råder sedan 2014 även på 
ortopedkliniken i Falun. Stängda vårdplatser finns också 
på Barn- och ungdomsmedicin inklusive neonatologin. 
I hela regionen råder brist på neoplatser, vilket medför 
att det allt oftare är svårt att hitta vårdplatser för nyfödda 
med behov av neonatal intensivvård.
Mot bakgrund av brist på urologer planeras upphandling 
av urologisk öppenvårdsverksamhet, för att förbättra 
tillgänglighet för en stor patientgrupp med urologiska 
sjukdomar.
Problematiken med stängda vårdplatser konstateras även 
i många andra län i regionen och nationellt, t.ex. är 43 av 
115 vårdplatser stängda på kirurgkliniken, Akademiska 
sjukhuset.
Produktion och tillgänglighet varierar mellan olika 
verksamheter. Flera klinker i division kirurgi har i ett 
länsperspektiv en god tillgänglighet till mottagningsbesök 
(reumatologi, hud, ÖNH, BUM, kvinnosjukvård, 
sjukgymnastik) medan andra kliniker har lägre 
tillgänglighet (ögon, kirurgi, ortopedkliniken Falun).
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Utöver rekryteringssvårigheter för allmänsjuksköterskor 
råder allt större svårigheter att rekrytera sjuksköterskor 
med specialistkompetens inom OP/AN/IVA.
I en nationell jämförelse för väntetider till operation 
feb 2017 uppfyllde Landstinget Dalarna vårdgarantin 
i 68 % jämfört med riksgenomsnittet 75 % och bättre 
än i sex andra landsting. En markant försämring i 
tillgänglighet har skett efter stängningen av vårdplatser på 
kirurgkliniken på Falu lasarett, nov 2016, då väntetiderna 
till operation i Dalarna var bättre än riksgenomsnittet.

Vårdgarantiuppfyllelse för nybesök och operationer:

Vårdgaranti mars 2017 Nybesök % Operation %

Kirurgi Falun 59 53

Kirurgi Mora 82 98
Ortopedi Falun 78 75
Ortopedi Mora 99 91
Kvinnosjukvård 97 86
ÖNH 96 56

Ögonsjukvård 54 65
Hudsjukvård 100 xx
Reumatologi 100 xx
Barn- och ungdomsmedicin 94 xx

På nationell- och regional nivå fortsätter diskussionerna 
kring nivåstrukturering och centralisering av 
högspecialiserad vård främst inom cancersjukvården och 
behandling av traumapatienter, vilket förväntas påverka 
kirurgiska specialiteter mer än medicinska specialiteter. 
Mot bakgrund av det ansträngda nationella vårdplatsläget 
har regionsjukhusen problem att leverera högspecialiserad 
vård i adekvat tid utöver annan normal produktion.
Projektering av en ny hybridsal på C-OP i Falun pågår 
med planerad byggstart under 2017. Hybridsalen är 
nödvändig för en fortsatt utveckling av avancerad 
öppen- och minimalinvasiv kärlkirurgi parallellt med 
röntgenassisterad kartläggning av blodkärlen. En 
utmaning blir att upprätthålla OP-produktion under 
nybyggnationen.

Dalarnas ambulanshelikopter har flugit operativt i ett 
år. Akutsjukhusen i Mora och Falun har fått nybyggda 
helikopterplattor som har tagits i drift i månadsskiftet 
februari/mars efter godkännande av Transportstyrelsen. 
Helikopterplattorna ger en direkt access till sjukhusens 
akutmottagningar, vilket avsevärt förbättrar 
patienttransporterna med ambulanshelikopter. Inventering 
pågår angående byggnation av tankanläggning vid 
landningsplattan på Falu lasarett, för att ge helikoptern 
full aktionsradie när den lämnar sjukhuset.

Verksamhets-
statistik

2017 2016      2015

Totalt antal besök - 
läkare 51 130 49 899 52 338

- varav Återbesök 21 267 21 185 22 345

- varav Nybesök 26 529 25 487 26 462

- varav Akut öp-
penvårdsbesök 13 822 14 135 13 796

Övriga besök 31 289 30 476 28 276
Antal vårdtillfällen 5 687 6 075 5 848
Antal vårddagar 23 738 24 524 25 204
-varav utskrivningsklara 1 029 1 148 1 137
Operationer totalt 4 994 5 351 5 177
Operationer på 
centraloperation 2 873 2 992 2 985

-varav 
slutenvårdsoperationer 2 099 2 268 2 128

-varav 
öppenvårdsoperationer 774 724 857

      Falun 414 348 568
      Mora 360 376 289
Operationer på 
dagkirurgisk avdelning
  DKF 799 975 884
  DKM 224 275 356
Polikliniska operationer 
på mottagningar 1 098 1 109 952

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat

Intäkter 768 3 051 3 130 2 700

-varav 
Landstings-
bidrag

628 2 514 2 514 2 177

Kostnader -797 -3 133 3 130 -2 751

-varav löner 
exkl soc avg -377 -1 482 -1 505 -1 018

-varav inhyrd 
personal -5 -18 -15 -16

-varav förm. 
läkemedel -38 -143 -140 -138

-varav rekv. 
läkemedel -34 -132 -131 -128

-varav 
högspec -79 -307 -307 -

Över-/
underskott -29 -82 0 -51

Årets 
investering 11 94 93,5 25,5

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Periodrapport efter första kvartalet 2017 visar ack intäkter 
768 mkr och kostnader -797 mkr. Resultatet -29 kr är 0,5 
mkr bättre än budget exklusive intäktsförstärkning.
Efter upprepade budgetdialoger med verksamheterna har 
budget för 2017 fluktuerat från ett utgångsläge på -97 
mkr inklusive ytterligare sparbeting motsvarande -26 
mkr, till aktuell nivå med en balanserad budget (0 mkr) 
efter en intäktsförstärkning (77 mkr) för att bl.a. täcka 
omställningskostnader (-3,3 mkr). 
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I prognos finns inte den interna intäktsförstärkningen 
med, vilket förklarar negativ prognos -82 mkr. 
Från att ha hanterats separat i den ”gemensamma 
divisionen” har högspecialiserad vård flyttats till 
respektive basenhet och inkluderas i budget och prognos 
2017. Divisionsspecifika intäkter och kostnader för 
högspecialiserad vård finns med i utfall ack mars 2017. 
Kompensationen för extra dyra patienter (>800 tkr) är inte 
bokförd pga beslut om rutin som gäller efter bryt i april.
Verksamhetsintäkterna är efter 3 månader 10 mkr högre 
än budgeterat och nästan 6 mkr högre än föregående 
år, främst relaterat till höga utomlänsintäkter 
från turismen i Sälen. Samtidigt minskar 
asylintäkterna och därför sänks prognosen med 7 mkr 
jämfört med budgeterade intäkter. Vi saknar intäkter 
i bokföringen motsvarande 6 mkr avseende statliga 
förlossningssatsningen, kompensation för OP-roboten och 
kompensation för VNS på patienthotellet. 
Kostnaderna är 3 mkr högre än budget vilket till största 
delen förklaras av att försäkringspotten för patienter med 
dyra kostnader för högspecialiserad vård inte betalats ut. 
Lönekostnaderna är avsevärt lägre än budgeterat samtidigt 
som kostnaderna för vårdgaranti och valfrihet, läkemedel, 
och övrig köpt verksamhet ökar i en takt som vi inte har 
budgeterat för.
Lönekostnaderna har ökat med 2,5 % (exklusive 
ambulanshelikoptern), med en prognos 20 mkr lägre än 
budget. Lönekostnaderna per mars är 10 mkr lägre än 
budgeterat.
Kostnaderna för vårdgaranti- och valfrihetsvård har per 
mars 2017 ökat med -4 mkr jämfört med föregående 
år, vilket främst relateras till ett stort antal remisser från 
ortopeden andra delen av 2016. Första kvartalet 2017 
har remissflödet minskat och därför förväntas den köpta 
vården hamna på samma nivå som 2016 inom ortopedin. 
Ögonsjukvården har fortsatta produktionsutmaningar 
beroende på rekryteringssvårigheter till ögonoperation 
och ökande produktionskrav.
Läkemedelskostnaderna har ökat kraftigt, 14 %, 
främst inom reumatologin och kirurgin, samtidigt som 
kostnadsläget under 2016 var lågt. Detta leder till en 
försämrad läkemedelsprognos -4 mkr mot budget.

Omställningskostnader
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0,6 3,3 3,3

Övriga kostnader

Summa 0,6 3,3 3,3

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 14,8% 3,5% 3,4%

Kostnadsutveckling % * 5,9%   2,9% 2,8%
* exklusive jämförelsestörande poster

Kostnadsutvecklingen ack mars 2017 jämfört med 
föregående år är 5,9 % exklusive kostnader för 
jämförelsestörande poster (ambulanshelikoptern, 
högspecialiserad vård, akut utomlänsvård och privata 
vårdgivare).
Bidragande orsaker till den höga kostnadsutvecklingen är 
högre kostnader för läkemedel (14 %), stafettläkare (100 
%), laboratorietjänster och hjälpmedel.
Kostnadsutveckling 14,8 % inkluderar 
ambulanshelikopter, högspecialiserad vård och köpt 
utomlänsvård utan remiss.
Trots att kostnadsutvecklingen var låg under 2016 är 
kostnadsutvecklingen efter första kvartalet 2017 extremt 
hög och kommer omgående att utredas på divisions- och 
basenhetsnivå. För att nå en budget i balans behöver den 
höga kostnadsutvecklingen brytas.

Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 2 072 2 035 1,8%

Antal anställda 2 523 2 489 1,4%
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Antalet anställda har ökat med 37 årsarbetare, det 
är främst yrkeskategorierna specialistläkare och 
undersköterskor som har ökat, fysioterapeuter står för 
den största minskningen. Sjuksköterskebemanningen är 
relativt oförändrad mot samma period förra året.

Arbetad tid Ack 
2017

 Ack 
2016

Förändring 
mot före-

gående år
Arbetad tid timmar, 
anställda 605 652 597 803 1,3%

-varav timanställda 12 225 10 505 16,4%
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 12 048 12 019 0,2%

-varav arbete under 
jour och beredskap 14 465 15 600 -7,3%

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare 2 576 1 300  98%

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor 0 0  

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Orsak till att arbetstiden ökat är relaterat till att antalet 
årsarbetare har ökat. Timanställningar har främst täckt 
upp för ökad sjukfrånvaro. För att kompensera för höga 
vakanser bland sjuksköterskor har många avdelningar 
anställt undersköterskor. Bemanningsnivåerna kommer 
omgående att analyseras parallellt med aktuell 
kostnadsökning, samtidigt är lönekostnaderna lägre än 
budgeterat.
Basenheter med särskilt höga vakanslägen bland 
sjuksköterskor är kirurgklinikerna i länet, ortopedin, 
samt barn- och ungdomsmedicin på Falu lasarett. 
Bland specialistsjuksköterskor ökar vakansläget bland 
operationssjuksköterskor på Falu lasarett och anestesi/
IVA sjuksköterskor i hela länet. Stora vakanser finns även 
bland barnmorskor inom den specialiserade vården.
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Vakansläget bland sjuksköterskor är särskilt högt på 
specialiserade avdelningar med en hög vårdtyngd. 
Efter att ett avtal avseende arbetstidsmått har slutits 
på central nivå mellan SKL och Vårdförbundet, är det 
hög tid att se över om 24/7 tillägget kan ersättas med 
anställningsmodeller som leder till att sjuksköterskorna i 
vårdtunga verksamheter ges mer tid till återhämtning och 
att fler sjuksköterskor väljer att vara med och dela på de 
obekväma arbetspassen på nätter och helger.
Inom regionen och nationellt har flera landsting (t.ex. 
Uppland, Västmanland, Skåne) implementerat nya 
arbetstidsmodeller där lokala kollektivavtal har slutits 
mellan arbetsgivaren och sjuksköterskorna. Dessa avtal 
ger utrymme för bättre återhämtning mellan arbetspassen.
Om landstinget Dalarna väljer att föreslå ett lokalt 
kollektivavtal avseende en ny arbetstidsmodell, kan detta 
kopplas till att ISP tas bort mot förmån för enklare och 
tydligare schemamodeller, där medarbetarna inte behöver 
lägga energi på individuell schemaplanering. Detta 
har redan framgångsrikt införts på kvinnosjukvårdens 
gynekologiska slutenvårdsavdelning, med fördelar både 
för medarbetarna och arbetsgivaren genom tydligare 
styrning av verksamheten.
Samtal har förts mellan landstingets högsta 
tjänstemannaledning och företrädare för Vårdförbundet 
lokalt, för att identifiera faktorer som är viktiga för 
sjuksköterskornas arbetsmiljö. Tydliga karriärvägar förs 
fram som en viktig faktor, parallellt med lojalitetsbonus 
där det finns en tydlig lönedifferentiering (3, 5, 10 år) 
för sjuksköterskorna utifrån hur länge de har arbetat och 
utvecklat sin kompetens inom samma basenhet.
Det är positivt att landstinget Dalarna (som sista 
landsting) för att stimulera kompetensåterväxt 
av specialistsjuksköterskor har fattat beslut om 
utbildningsanställning för sjuksköterskor som vill 
genomgå vidareutbildning. Beslutet ersätter tidigare VUB 
med studielön och är viktigt inte minst mot förutsedd brist 
på barnmorskor, AN/IVA- och operationssjuksköterskor i 
länet.
Nationellt, regionalt och på länsnivå har den 
specialiserade vården inom opererande verksamheter 
mot bakgrund av ”sjuksköterskebristen” och stängda 
vårdplatser allvarliga tillgänglighetsproblem som 
drabbar patienterna. Från arbetsgivarperspektiv är det 
relevant att ställa frågan hur vi som arbetsgivare kan 
styra medarbetarna tydligare till de enheter där de bäst 
behövs? På koncernnivå har landstinget Dalarna c:a 
2000 sjuksköterskor och det kan förefalla paradoxalt 
att vi inte kan allokera 25 av dessa för att bemanna upp 
länets kirurgiska- och ortopediska vårdavdelningar så att 
samtliga fastställda vårdplatser kan hållas öppna. Detta 
behöver också adresseras på nationell nivå.
Ett försvårat rekryteringsläge i divisionen har tillkommit 
även för undersköterskor, fysioterapeuter och medicinska 
sekreterare.
Arbetad tid för stafettläkare har ökat med nästan 100 %, 
främst inom radiologin och kirurgiska subspecialiteter. 

Sjukfrånvaro Ack 
2017

Ack 
2016

Förändring 
procentenheter 

föregående år
Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

5,2% - -

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

7,2% 6,7% 0,5

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

2,7% 2,9% -0,3

Sjukfrånvaron under första kvartalet 2017 har ökat 
jämfört med föregående år mot bakgrund av en högre 
andel långtidssjukskrivna. Vårdtunga enheter med stora 
vakanslägen bland främst sjuksköterskor uppvisar högst 
sjukfrånvaro (NEO, förlossning ortopedi, kirurgi).
Årets löneöversynsarbete pågår och beräknas vara klar 
innan sommaren.

Tomas Riman
Divisionschef
Division Kirurgi
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Division Psykiatri
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Följsamhet till struktur och förändringsplan fas 1 och 
2 har genomförts, med avveckling och samordning av 
identifierade verksamheter, besparingar hemtagna. De 
utvecklingsuppdrag som har beslutats i fas 2, förstärkning 
inom missbruks och beroendevården och utveckling av 
vårdkvalitet inom rättspsykiatrin har påbörjats och projekt 
pågår enligt planering. Arbetet med fas 3 har initierats, där 
målet med ökade externa intäkter bekräftas av prognosen, 
samtidigt som målet med minskade kostnader för inhyrda 
läkare inte kan uppnås.

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser
Viktigaste mål under 2017 handlar om rekrytering och 
arbetsmiljö, bemanningssituationen måste komma i 
balans. Flera aktiviteter pågår för att rekrytera olika 
yrkesgrupper, särskilt för läkare, sjuksköterskor och 
psykologer.

Ett särskilt prioriterat mål är att kunna öppna avdelning 
95 i Säter, en avdelning som varit stängd sedan september 
2016. 

Mål och styrkort från 
Landstingsplanen

Prognos 
helår

Öka externa intäkter 
Öka intern produktion, minska externa 
vårdköp 

Oberoende av hyrpersonal 
Prognosen för divisionens uppsatta fas 3 mål varierar, 
ökade intäkter infrias, ökad produktion och minskade 
externa köp balanseras i prognostiska termer, men målet 
med minskat tjänsteköp av specialistläkare har inte 
uppnåtts.   

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Prognos 
helår

Vårdgarantin BUP 90 % 100 % 

Vårdgarantin VUP 89 % 100% 
Under perioden har inte vårdgarantin till första besök 
uppfyllts fullt ut, 89% för vuxenpsykiatrin och 90 % 
för BUP. Resultatet för vuxenpsykiatrin är i paritet med 
övriga landsting i Sverige, BUPs värde ligger något lägre 
i nationell jämförelse. BUP har dock förbättrat sitt värde 
jämfört tidigare mätningar under året.

Verksamhetsstatistik
Öppenvård

Utfall 
Ack 2017

Plan 
Ack 
2017

Utfall 
Ack 2016

Läkarbesök 8297
Öka 

jämfört 
2016

7646

Besök övrig personal 40895
Öka 

jämfört 
2016

41772

TOTALT 49192
Öka 

jämfört 
2016

49418

Målet 2017 är att öka antal besök jämfört föregående år, då 
med innovativa metoder som ökade kvalificerade insatser 
via telefon och internet, samt öka andelen gruppbesök. 
Utfall för första kvartalet visar på relativt lika nivå. 

Verksamhetsstatistik
Heldygnsvård

Utfall 
Ack 2017

Plan 
 2017

Utfall 
Ack 2016

Allmänpsykiatri APK 6405 < 90 % 6551

Rättspsykiatri RPK 5243 90-
95% 5283

BUP 296 < 90% 440

Allmänpsykiatrin har fortsatta problem med 
överbeläggningar på vissa avdelningar, en avdelning är 
stängd, totalt en beläggning på kliniken är 96 %. Inom 
rättspsykiatrin ligger beläggningen på 90 %, dvs inom 
målområdet. Beläggningen av externa patienter har 
varit fler i jämförelse med föregående årsperioder, vilket 
påverkar intäkterna positivt under perioden. BUP har 
en lägre beläggning jämfört föregående år, ligger klart 
under sin målnivå. Enheten är liten med fyra vårdplatser, 
variationen är stor och kan snabbt förändras.
Division psykiatri följer upp verksamhetens styrkort, 
kvartal för kvartal, inför denna rapport finns inte färdiga 
sammanställningar för första kvartalet.  
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Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat

Intäkter 230,7 934,0 933,2 904,9

-varav 
Landstingsbidrag 188,7 732,1 732,1 740,0

Kostnader 221,7 901,2 -914,2 860,4

-varav löner exkl. 
soc. avg. 91,3 -360,9 -384,1 353,1

-varav inhyrd 
personal 15,9 -60,4 -44,2 59,2

-varav rekv 
läkemedel 2,0 7,5 4,8 6,1

-varav förmåns 
läkemedel 10,7 44,8 48,8 44,1

-varav Högspec 1,0 4,9 4,9 -

Över-/
underskott 9,0 32,8 19,0 44,5

Årets investering -0,4 -0,4 -0,4

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Prognos för division Psykiatri efter mars månad visar på 
+ 32,8 mkr. 

Psykiatridivisionen har ett sparkrav i budget 2017 på 
9 mkr som har effektuerats i respektive verksamhets 
budget. För 2017 finns ett överskottsmål på 19 Mkr. 
Budgetmässigt beräknas målet uppnås genom lägre 
bemanning, minskade kostnader för hyrläkare och 
diverse ”gnet”, samt ökade utomlänsintäkter framförallt 
inom rättspsykiatrin. Därutöver finns effekter av 
höjda öppenvårdspriser inom divisionen, samt ökade 
asylintäkter inom divisionen, särskilt Allmänpsykiatriska 
kliniken Falun och Säter.

I prognosen beräknas ytterligare högre utomlänsintäkter  
avseende framförallt rättspsykiatrin. Detta kan i all 
väsentlig del hänföras det reviderade avtalet med Uppsala. 
Inom BUP och sektorn Mellersta/Västerbergslagen 
beräknas en högre intäkt för asyl på cirka 2,4 mkr samt 
cirka 1 mkr högre utomlänsintäkter på sektorerna.

Stor osäkerhet råder kring asylintäkter överlag. Signaler 
om att flera boenden kommer att stängas framöver, vilket 
kommer att påverka inflödet och därmed intäktssidan.

Vad gäller lönekostnader så är det alltjämt stora vakanser 
på flera håll inom divisionen. Inom BUP, HAB och 
vuxenpsykiatrins öppenvård finns många vakanser 
av psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter. Inom 
vuxenpsykiatrin finns även vakanser av sjuksköterskor. 

Inom heldygnsvården vägs vakansläget på sköterskor 
upp av en högre kostnad för undersköterskor. Inom 
rättspsykiatrin märks även ett vakansläge på teknisk 
personal. I prognosen beräknas i nuläget ett överskott på 
lönekostnader på 33 Mkr. 

Cirka hälften av överskottet på lönekostnader äts upp 
av högre stafettkostnader. Bedömningen i prognos är en 
avvikelse mot budget på -16,2 Mkr. Bedömd utfallsnivå 
2017 tangerar i stort utfallsnivån 2016. Beroende på 
hur rekryteringen av egna anställda läkare går, så kan 
prognosen komma att revideras. Inom HAB hoppas 
man kunna minimera nyttjandet av stafetter genom att 
samordna läkarresurserna inom en enhet.

På BUP befaras högre vårdköpskostnader (ej Högspec) på 
drygt 3 mkr

Omställningskostnader
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl. soc. avg. 0,1 0,3

Övriga kostnader 0 0

Summa 0,1 0,3

Det finns en mindre kvarstående kostnad för avveckling av 
tränings/bassängverksamhet inom HAB som upphör 30/6-
2017.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % * 6,8 5,3 6,4

Kostnadsutveckling % 7,5 5,4 7,0
*Kostnadsutveckling exkl de jämförelsestörande posterna 

Kostnadsökningen vid jämförelse med ack utfall mellan 
åren ligger till viss del i att kostnaderna för köpt vård (exkl 
högspec, utomläns) samt stafetter är högre. 
Störande inslag är att vissa kostnader flyttat från 
förvaltningsinternt till landstingsinternt vilket ger en högre 
kostnadsökning. Lönesatsning undersköterskor är en 
tillkommande kostnad innevarande år.

I budget-17 ingår en höjning med 14,7 % för inhyrd 
personal.
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Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017
Jan-feb 

2016
Jan-feb

Förändring 
mot före-

gående år
Antal faktiska 
årsarbetare

774,10 765,94 1,1 %

Antal anställda 931 935
-0,4 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Två enheter har fler års arbetare och anställda än 
föregående år, vuxenpsykiatrins öppenvård Mellersta och 
APK. Habiliteringen och RPK är de enheter med störst 
minskning.

Arbetad tid 
Ack 2017
Jan-feb

 Ack 
2016

Jan-feb

Förändring 
mot före-

gående år
Budget Arbetad tid 
timmar, anställda
Arbetad tid timmar, 
anställda

232 828 231 226 0,7 %

-varav timanställda
13 369 13 684 -2,3 %

-varav mertid/övertid 
samtlig personal

2 496 2 838 -12,1 %

-varav arbete under 
jour och beredskap

1 088 1 147 -5,2 %

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare

7524 6531
15,2%

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor           0

759

Samtliga enheter har högre tal för arbetad tid jämfört 2016 
förutom Habiliteringen, vilket förklaras av deras kraftiga 
minskning av årsarbetare/anställda. Rättspsykiatrins 
ökning av arbetad tid kan till största delen förklaras av den 
ökade timtiden i deras verksamhet. Generellt ska arbetat 
tid öka under kommande år, dels p.g.a. utökat uppdrag med 
Kris och Traumamottagningen i Borlänge och utveckling 
av beroendevården inom psykiatrin. Det är positivt att 
mertid och övertid har minskat, vilket kan ge medarbetare 
mer återhämtning. Mindre övertid ger även divisionen en 
stärkt ekonomi.   
Stafettläkarnyttjandet har ökat, främst inom BUP. 
Handlingsplan finns för att minska beroende av 
stafettläkare, men p.g.a. aktuella barnledigheter och  några 
uppsägningar, så förväntas effekten av en minskning av 
stafettläkare ske först under 2018. Divisionen har under 
2017 fler ST- läkare jämfört tidigare år, flera läkare blir vid 
årets slut klara specialistläkare.  

Sjukfrånvaro Ack 2017 Ack 2016

Förändring 
procent-
enheter 

föregående 
år

Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

< 8 % < 8 % 0 %

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

9,6 % 10,8 % -1,2 %

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

3,4 % 3,1 % + 0,3 %

Divisionens siffror för såväl total som kort 
tidssjukfrånvaro är högre än jämfört övrig hälso- och 
sjukvård. Positivt är dock den minskning som skett 
av total sjukfrånvaro jämfört med föregående år. 
Habiliteringen har dock en viss ökning och även fortsatta 
höga tal för den korta sjukfrånvaron.

Per Söderberg
Divisionschef 
Division Psykiatri
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Division Primärvård
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Vi fortsätter med inslagna planer. Den stora satsning 
vi gör detta år handlar även nu om att reducera 
hyrläkarbehovet. Vi gör nu den stora lönesatsningen på 
läkarna i syfte att kunna anställa fler egna läkare. Vi har 
fortfarande ett stort behov av hyrläkare på sammantaget 
ca 40 årsarbetare. Vårt projekt med läkarsatsningen som 
startade 2012 är nu inne på sitt sista år. Erfarenheter från 
detta projekt blir nu viktiga i den fortsatta satsningen. Här 
gäller inte minst ST-läkarorganisationen/utbildningen

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser
Vi utvecklar verksamheten med inrättande av dietister 
detta år. Vi utvecklar eHälsan gradvis. Farmaceuter 
kommer att vara delaktiga i primärvårdens verksamhet 
på ett annat sätt än tidigare. Rehabkoordinatorer 
anställs konsekvent på länets vårdcentraler. Det stora 
projektet att förbättra den psykiska hälsan för vuxna, 
barn och ungdomar engagerar verksamheterna mycket 
detta år. Stora reella förändringar i vårt arbetssätt 
är att vänta. Ungdomsmottagningarnas verksamhet 
kommer att utvecklas på många plan detta år, inte minst 
organisatoriskt men även uppdragsmässigt. 

Vi har årliga fortbildningsdagar som nu innefattar 
samtliga yrkeskategorier. I år ökar vi dessutom 
fortbildning gällande cancervården för allmänläkarna. 

I år finns förslag på att inrätta länets tredje akademiska 
vårdcentral. Ett stort steg för att utveckla forskningen i 
primärvården.

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Prognos 
helår

Vårdgarantin Telefon 98% 100% 

Vårdgarantin 7 dagar 81% 85% 

Verksamhetsstatistik
Utfall 
Ack 
2017

Utfall 
Ack 
2016

Besök läkare 70 085 65 913

Besök sköterska 58 890 58 810

Besök MHV
12 286

11 676

Besök BHV 18 239 18 527

Besök Fysioterapi 19 548 17 973

Besök UM 4 759 4 388

Besök Samtal barn 1 599 1 631

Besök Samtal vuxna 936 1 679
               

Besöken för läkare och MHV, BHV har ökat. För 
fysioterapi har besöken minskat. Övriga besök närmast 
oförändrade. Detta trots att vi aktivt försökt överföra 
arbetsuppgifter från läkare, där det ej är nödvändigt till 
övriga yrkeskategorier. En förklaring kan vara att vi redan 
gjort en mängd förändringar redan 2015 och 2016

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 353 5% 1 378 1 378 1 350
-varav 
Landstings-
bidrag

20 3% 81 81 79

Kostnader -340 4% -1 333 -1 338 -1 297
-varav löner 
exkl soc avg -129 3% -498 -500 -475

-varav inhyrd 
personal -25 17% -98 -100 -105

Över-/
underskott 12 50% 45 40 53

Årets 
investering 0,3 1,5 1,5 1,2

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Målet för Primärvården är att nå ett positivt resultat på 40 
mkr. Detta inom direktiven för att Landstinget Dalarna 
skall få en långsiktigt hållbar ekonomi i balans. Prognosen 
per mars visar ett överskott på 45 mkr. Att prognosen är 
bättre än budgeterat kan kort sammanfattas med att det 
finns vakanser inom personalen och det har förekommit 
mycket korttidssjukskrivningar. 

Antalet listade på vårdcentralerna budgeterades till 
237 785 stycken. I mars var totalt 238 174 personer 
listade på någon av de offentligt drivna vårdcentralerna. 
Ökar antalet listade ytterligare kommer det på sikt 
förmodligen ha effekt på Hälsovalsersättningarna. 

Lönekostnaderna är betydligt lägre än vad som 
budgeterats. Främst gäller detta sköterskor, psykologer 
och kuratorer. Anledningen är vakanser och 
korttidssjukskrivningar. Exkluderas utbildningsläkarna 
från prognosen, då dessa ersätts till fullo, är prognosen för 
löner 4,6 mkr lägre än budgeterat. 

Primärvårdslyftet och ”Min vård” är två stora satsningar 
som beslutades införas 2017, det för att på sikt klara 
kompetensförsörjningen i primärvården med läkare 
anställda av Landstinget dalarna. Båda dessa satsningar 
ligger med i det budgeterade överskottet. 

Effekterna av Primärvårdslyftet är ännu ej synliga totalt 
sett. Dock finns det verksamheter som kommer att klara 
av att minska stafettveckor då det finns läkare som tackat 
ja till anställning eller högre tjänstgöringsgrad på grund 
av incitamenten inom Primärvårdslyftet.  

Den digitala vårdcentralen, Min vård, med möjlighet 
att träffa läkare eller fysioterapeut via videolänk 
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startade i januari. Antalet besök i mars var 71 stycken. 
Majoriteten av dessa var läkarbesök. Förhoppningen är 
att fler invånare i länet upptäcker möjligheten att söka 
vård på denna enhet och på så sätt minska trycket på 
vårdcentralerna. 

I prognosen ligger dock en ökning av läkarkostnader, 
exklusive utbildningsläkare, med 7 mkr och enbart 3 mkr 
minskning av stafettkostnader. Vissa enheter har ökat sina 
kostnader på både anställda läkare och stafetter. Detta 
då de nyanställda i ett första skede behöver handledning 
vilket tar läkartid från ordinarie bemanning och då 
bemannas det upp med stafettläkare. 

Vid årsskiftet 2016/2017 fanns det ca 5 000 asylsökande 
i dalarna. I mars har antalet minskat till 4 000. Prognosen 
är att det vid halvårsskiftet finns ca 2 000 asylsökande 
kvar i länet. Detta innebär en stor osäkerhet gällande 
prognosen för intäkter för läkarbesök och sjukvårdande 
behandling gällande asylsökande. I prognosen ligger 
intäkterna i höjd med vad som budgeterats vilket är hela 
9 mkr lägre än utfallet 2016. Det finns en överhängande 
risk för att utfallet kommer att bli än lägre än prognosen 
per mars. 

Omställningskostnader
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg -0,1 -0,2 -0,2

Övriga kostnader 0 0 0
Summa -0,1 -0,2 -0,2

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 5,25% 3,26% 3,67%

En skillnad från föregående år som förklarar den höga 
kostnadsutvecklingen är att i år har kostnader för stafetter 
i januari bokats upp, vilket inte gjordes förra året. 

Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 1021,36 966,40 5,7%

Antal anställda 1 242 1 209 2,7%
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Huvuddelen av divisionens enheter har ökat antal 
årsarbetare och anställda. Vi  har främst lyckats rekryterat 
kuratorer, psykologer, sjukgymnaster, undersköterskor, 
sjuksköterskor och st-läkare.  

Arbetad tid Ack 2017  Ack 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Budget Arbetad tid 
timmar, anställda - -

Arbetad tid timmar, 
anställda 304 853 291 865 4,4%

-varav timanställda 11 522 13 136 -12,3%
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 1 632 2 390 -31,7%

-varav arbete under 
jour och beredskap 2 544 2 928 -13,1%

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare 13 363 14 581 -9,1%

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor 0 0

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Ökningen av arbetad tid stämmer väl överens med 
divisionens ökade anställda samt minskning av timmar, 
mertid/övertid samt jour/beredskap.

Sjukfrånvaro Ack 2017 Ack 2016
Förändring 

procentenheter 
föregående år

Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

- -

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

6,2% 7,0% -0,8

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

2,4% 257% -0,1

Divisionens totala sjukfrånvaro är väsentligt lägre än 
för HoS totalt (7,4%) och minskningen från 2016 är 
signifikant.

Ulf Börjesson
Divisionschef 
Division Primärvård 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Division HS gemensamt
Ekonomi

Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 91 -57% 368 369 863
-varav 
Landstingsbidrag 74 -63% 293 293 792

Kostnader -111 -44% -455 -447 -999
-varav löner exkl 
soc avg -10 14% -27 -25 -36

-varav inhyrd 
personal
Över-/
underskott -19 -87 -77 -137

Årets investering

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

I division HS gemensamt ingår en obalans från 2014 
och avser ofinansierad verksamhet på övriga divisioner 
-40 mkr. Utöver det finns ett budgeterat underskott 
motsvarande 14 mkr vilket ska motsvaras av ett överskott 
på div primärvård. 
Ingående underskott -10 mkr läkemedel, utbildningsläkare 
-14 mkr. 1 jan 2017 flyttades Högspecvården från div 
gemensamt ut på resp division/BE. Reservering ej 
faktuerade högspeckostnader är gjord på BE under div 
HS gemensamt vilket förklarar underskottet i resultatet 
och  prognosförämring mot budget. Från och med 
april kommer samtliga högspeckostnader synas ute på 
klinikerna. 

Kommentera och analysera större prognosavvikelser. I 
det här avsnittet kommenteras även personalkostnader 
och kostnader för inhyrd personal. Kommentera även 
investeringar (gäller främst FV20, FV21 och FV50).
Resultaträkningen omfattar kontoklass 3-8 och motpart 
1-2 på förvaltningsnivå. Divisionernas resultaträkning 
omfattar kontoklass 3-8 motpart 1-3. Löner exklusive 
sociala avgifter är kontogrupp 40+41. Inhyrd personal 
omfattar kontoundergrupp 555.
Resultaträkningen finns att hämta som rapport i BILD. 
(OBS att rapporter i BILD exporteras till Excel, de 
måste klistras in special, som bild i Worddokumentet, 
de får inte länkas eller klistras in direkt, då fungerar inte 
sammanställningen av dokumenten senare i processen.) 
Specifikt för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
Varje divisions resultaträkning visas med motpart 1-3. 
När sedan hela FV50 sammanfattas i en särskild fil visas 
resultaträkningen med motpart 1 och 2. 

Omställningskostnader
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 26 365 25 284 28 936

Övriga kostnader 5 254 5 300 5 250
Summa 2 667 2 674 2 395
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Landstingsstyrelsen

Central förvaltning
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Under 2017 förväntas centrala förvaltningen spara ytterligare 
2 miljoner kronor inom ramen för den övergripande struktur 
och förändringsplanen. En särskild plan har upprättats för 
detsamma under budgetarbetet inför 2017.

Viktiga mål och händelser
Under 2017 har den centrala förvaltningen ett särskilt fokus 
på de övergripande målen i förvaltningen egna styrkort samt 
enligt nedan:
•	 Ledning och styrning, samt administrativt stöd, i 

samband med fortsatt arbete för en långsiktigt stabil 
ekonomi i balans inom centrala förvaltningen.

•	 Fortsatt planering och stöd i det pågående struktur och 
förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården. 

•	 Fortsatt utveckling av nya chefs- och ledarutbildningen.
•	 Kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling av vårt 

ledningssystem.
•	 Kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling av vårt 

internkontrollarbete.
•	 Kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling och stöd 

i arbetet med styrkort inom de olika förvaltningarna.

Ekonomi

Prognos totalt för Central förvaltning -35 mkr.
Kostnaderna för kollektivtrafiken är i prognosen ca 35 mkr 
högre än budgeterat. Bedömning gjord av kostnadsnivån för 
kollektivtrafiken utifrån bokförda värden t o m  mars månad 
och jmf med föregående år . Inför 2017 tillfördes 40 mkr i 
detta segment.
Det råder osäkerhet kring asylintäkter/kostnader. Detta 
kopplat till att de flesta boendena i länet kommer att stängas 
under året. 
I övrigt inom Central förvaltning bedöms prognos totalt sett 
vara i nivå med budget. Indikationer finns dock på att IT-
kostnader kan öka i hög grad.

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0,8 2,8 2,8

Övriga kostnader 0,2 1,2 1,2
Summa 1,0 4,0 4,0

Omställningskostnader avser löner och arbetsgivaravgifter 
för personal 2017 och där tjänster ej återbesätts inför 2018.
 

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % -2,0% 2,6% 1,4%

Kostnadsutveckling relateras till konsekvens av sparkrav 
inom administration.

Personal 
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 418,91 424,94 -1,4 %

Antal anställda 475 490 -3,7 %
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Arbetad tid Ack 2017  Ack 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Budget Arbetad tid 
timmar, anställda
Arbetad tid timmar, 
anställda 127 649 129 750 -1,6 &

-varav timanställda 264 63 319,0 %
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 559 510 9,5 %

-varav arbete under 
jour och beredskap 0 0 0

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare
Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro Ack 2017 Ack 2016
Förändring 

procentenheter 
föregående år

Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid
Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

5,3 % 4,1 % 1,2

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

2,0 % 2,5 % -0,6

Karin Stikå Mjöberg
Landstingsdirektör 
Förvaltningschef Central förvaltning
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Landstingsstyrelsen 

Hjälpmedel Landstinget 
Dalarna
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Förvaltningen följer planen.
Förvaltningen Hjälpmedel Landstinget Dalarnas budget 
minskades med 0,5 Mkr 2017 och 5 Mkr 2016 till följd av 
ett besparingsbeting. 5 Mkr är en minskning med över 10 
procent av förvaltningens ramanslag.
Kompletterande åtgärder 
Inga kommentarer

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser

Mål och styrkort från 
Landstingsplanen

Prognos 
helår

Tillgängligheten ska vara hög *
Arbetet med att minska sjukskrivningar är 
prioriterat. Sjukfrånvaron ska minska. **

* Hög sjukfrånvaro och brist på audionomer gör att Hörcentralen inte 
kan uppfylla vårdgarantin till första besöket för bedömning. 

** Ökad sjukfrånvaro p.g.a. fler längre sjukskrivningar, både planerade 
och icke-planerade. Läs mer under personal.

Verksamhetsstatistik
Ack 
utfall

Plan 
helår

Prognos
helår 

Telefontillgänglighet (HC, 
PHV och SC) 90 % 85 % 
Väntetid till första besök 
för bedömning enligt 
vårdgaranti, HC

219 91 dgr *
* Hög sjukfrånvaro och brist på audionomer gör att Hörcentralen inte 
kan uppfylla vårdgarantin till första besöket för bedömning.

Förvaltningens övergripande målsättning är att patienten/
kunden och uppdragsgivaren upplever nytta samt är 
nöjd med Hjälpmedel Landstinget Dalarnas tjänster och 
hjälpmedel.
Väntetiden till behovsbedömning på Hörcentralen 
fortsätter att öka. Väntetiden beror bl.a. på hög 
sjukfrånvaro, korttids- och långtids. Åtgärder pågår för 
att korta ner väntetiden genom bl.a. rekrytering av två 
audionomer och arbete med  rehabiliteringsplaneringar. 
Företagshälsovården är inkopplad i flera ärenden på 
både individ- och gruppnivå. Ett utvecklingsarbete 
pågår gällande förändrat arbetssätt för att kunna minska 
väntetiden.
Syncentralen kan inte erbjuda alla patienter en tid 
till optiker inom 3 månader, detta p.g.a. att optikerna 
varit underbemannade p.g.a. föräldraledighet samt en 
uppsägning under 2016. Åtgärd har vidtagits i form av 
återrekrytering av en optiker under hösten 2016.
Arbetet inför nya lokaler i Borlänge är i en intensiv fas 
med arbetsgrupper och planering.  Inflyttning beräknas 
ske den 9 oktober och invigningen beräknas till början av 
november 2017. Syncentralen, Pedagogiska hörselvården, 
Tolkcentralen, Hörcentralen Borlänge samt delar av 

Hörcentralen Falun kommer att flytta till de nya lokalerna 
i Borlänge. Verksamheten i Mora berörs inte av flytten 
samt att större delen av Hörcentral Falun och Teknisk 
hörselvård blir kvar på Falu lasarett.
I slutet av 2016 beviljades LD Hjälpmedel medel via 
Vinnova att utveckla en holistisk organisationsmodell för 
att på ett nytt sätt kunna leda, fånga upp och implementera 
innovationer (ex. nya arbetssätt eller nya hjälpmedel). 
Projektet, Innovationsprojektet, är igång och intervjuer 
genomfördes i mars.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 19,9 9,0% 78,4 78,4 76,7
-varav 
Landstings-
bidrag

13,9 8,3% 55,5 55,5 51,3

Kostnader -18,5 6,8% -76,4 -78,4 -72,7
-varav löner 
exkl soc avg -6,6 -0,4% -27,2 -28,4 -25,0

-varav inhyrd 
personal
Över-/
underskott 1,3 2,0 0 4,0

Årets 
investering -0,3 -3,2 -4,2 -1,4

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Största avvikelsen mot budget är lägre personalkostnader, 
-1 400 tkr till följd av hög sjukfrånvaro och med flera 
längre sjukskrivningar. Något högre intäkter för perioden, 
+ 250 tkr än beräknat. Prognosjustering på 2 mkr görs 
för minskade personalkostnader då personalrekryteringar 
fördröjs. Hur mycket flytten till Borlänge kommer att 
påverka driftskostnaderna är ännu oklart.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 6,7% 5,04% 7,8%

Till följd av minskade personalkostnader påverkas även 
kostnadsutvecklingen. 
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Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 61,45 57,75 6,4 %

Antal anställda 70 68
2,9 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Arbetad tid Ack 
2017

 Ack 
2016

Förändring 
mot före-

gående år
Budget Arbetad tid 
timmar, anställda - -

Arbetad tid timmar, 
anställda 17 870 17 950 -0,4 %

-varav timanställda 4 0

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 9 2 79

-varav arbete under 
jour och beredskap - - -

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare - - -

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor - - -

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro Ack 
2017

Ack 
2016

Förändring 
procentenheter 

föregående år
Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

5,2% - -

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

9,2 5,9 3,3

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

2,6 2,7 -0,1

Sjukfrånvaron fortsätter att öka p.g.a. fler längre 
sjukskrivningar, privata orsaker och arbetsrelaterade 
orsaker. Ett antal medarbetare har signalerat att 
de upplever en hög stressnivå, dessa har fångats 
upp och det sker insatser enskilt och i grupp. Flera 
rehabiliteringsplaneringar genomförs samt planeras. 
Företagshälsovården är inkopplad i flera ärenden. 
Arbetsmiljö finns på dagordningen inom alla 
verksamheter och är ett fokusområde för förvaltningen.

Gunilla Lillhager
Förvaltningschef
Hjälpmedel Landstinget Dalarna
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Landstingsstyrelsen

Finansförvaltningen
Inom finansförvaltningen redovisas kostnader 
för pensioner, löneskatt på pensioner, premie för 
patientförsäkringen, interna ränteintäkter samt intäkter 
och kostnader för specialdestinerade statsbidrag. 

Verksamhetskostnader och 
intäkter
I budget ingår specialdestinerade statsbidrag med totalt 
90 mkr. Budgeterade kostnader för insatser relaterade till 
statsbidragen uppgår till 66 mkr. 

Pensionskostnader inkl löneskatt och ränta prognostiseras 
utgående från KPA:s prognos i enlighet med finansplan 
november 2016.

Omställningskostnadernas i anspråkstagande bedöms till 
12 mkr av de budgeterade 50 mkr. För övergripande ram 
och buffertutrymme bedöms överskott jmf budget med 
motsvarande 8 respektive 20 mkr.

Skatteintäkter, statsbidrag och 
finansiella kostnader och intäkter
Prognosen för skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning bygger på SKL:s prognos från februari e-nytt 
nr 03/2017. Skatteintäkterna är utifrån detta ca 20 mkr 
högre än budgeterat.

I juni 2016 träffades en överenskommelse mellan 
SKL och staten om bidrag för läkemedelsförmånerna.  
Bidraget till Landstinget Dalarna uppgick i denna 
överenskommelse till ca 717 mkr. Prognos för 2017 utgår 
från nivån i 2016 års överenskommelse.

I prognosen ingår även de extra medel som reserverades 
2016 för att hantera flyktingsituationen, 30 mkr 
generella stb. Merkostnader avseende detta beräknas i 
verksamheten motsvara ca 12 mkr. 
I prognos för generella statsbidrag ingår även 60 mkr av 
de sk välfärdsmiljarderna. I prognos utjämningsbidrag 
ingår Dalarnas resterande del av välfärdsmdr, 25 mkr. 
Initialt och vid finansplanens fastställande ingick dessa 
medel, dvs 60 respektive 25 mkr i finansförvaltningen 
driftbudget. Vid slutlig fördelning enligt uppgift 
från SKL, fastställdes den hantering som ingår i 
prognos, dvs uppdelning i utjämningsbidrag (utifrån 
befolkningsfördelning) och generellt stb (baserat 
på flyktingvariabler), därav föreslås en kommande 
omdisponering av Dalarnas andel av välfärdsmdr, 
dvs 85 mkr från finansförvaltningens driftbudget 
till resultatbudget, innebär en omfördelning inom 
finansförvaltningen. Detta även med hänvisning till SKL 
och Rådet för kommunal redovisning. I tabellerna i denna 
periodrapport är kommande föreslagna omdisponering 
beaktad. 

FV01 – drift, resultat +54 mkr

FV02

Peter Hansson  
Ekonomidirektör
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Fastighetsnämnd

Landstingsfastigheter
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Avkastningskrav på 28,7 mkr som förväntas uppfyllas 
under året. 
Kompletterande åtgärder 
Behövs inte i nuläget. 

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser

Nyckeltal / Kvalitet  Prognos/
utfall Mål Målupp-

fyllelse
Tillhandahålla ett 
utbud av lokaler och 
fastighetsanknuten 
service som uppfyller 
patienternas och 
verksamheternas behov.

Mäts via 
kundenkät 
vartannat 

år


•	 Totalindex

2016=62
2014=59

>59 
•	 Nöjd kund index, 

NKI
2016=67
2014=65

>65 
Minimera fastigheters 
miljöpåverkan; Resultat Mål Målupp-

fyllelse

•	 Energiförbrukning 150 kWh/
kvm

150 kWh/
kvm 

•	 Energiförbrukning 
Nr 1 2016
Nr 1 2015

Bland 
de fem 
bästa i 

Sverige


•	 Minska utsläppet 
av CO2

2,5 kg/
kvm

2,5 kg/
kvm 

•	 All el som köps 
ska även i fort-
sättningen kom-
ma från förnyelse-
bara energislag

1 % sol
24 % 

vatten
75 % vind

1 % sol
24 % 

vatten
75 % 
vind



Säkerställa långsiktig tillgång på lokaler som 
skapar samhällsnytta;

•	 Investeringsplan
•	 Fastighetsutvecklingsplaner
•	 TFP Tekniska försörjningsplaner



Förvalta landstingets fastigheter 
kostnadseffektivt;

•	 Lokalernas andel 
av landstingets 
totala kostnads-
massa

Mäts vid 
delårs- 

och 
årsbokslut

<5,4 % 

•	 Resultat i fastig-
hetsförvaltningen 28,7 mkr  28,7 

mnkr 
Landstingets 
verksamheter ska 
i största möjliga 
mån bedrivas i egna 
kostnadseffektiva 
lokaler;

Redovisas 
i april för 

2016

Bland 
de fem 
bästa i 

Sverige 

Målupp-
fyllelse

•	 Mediakostnader
(el, värme, vatten)

Nr 2 2016
Nr 1 2015 

•	 Skötselkostnader
Nr 4 2016 
Nr 6 2015 

•	 Driftkostnader 
(totalt exkl. LFU)

Nr 1 2016
Nr 2 2015 

Landstingens fastighetsnyckeltal för år 2016 har 
publicerats (Kolada). Vi är stolta över att fortsätta 
vara bäst i klassen vad gäller energiförbrukning och 
näst bäst vad gäller kostnad för den. Även gällande 
totala driftkostnader ligger vi på en förstaplats och 
skötselkostnader har förbättrats något till en 4:e plats.
Landstingsfastigheters investeringsplan för perioden 
2018-2021 är under framarbetning. Planen visar på ett 
investeringsbehov på ca 300 mkr per år. Verksamheternas 
delaktighet och engagemang är avgörande för hur väl 
rådande stora investeringsbehov kan mötas. Några större 
investeringsprojekt som är under uppstart är ombyggnad 
av medicinklinikens avdelning 23 och 24 vid Falu lasarett 
samt tillbyggnad för Mora vårdcentral vid Mora lasarett.
För Mora lasarett har en ny fastighetsutvecklingsplan 
färdigställts. Den beskriver utvecklingen av 
byggbeståndet på Mora lasarett, med utgångspunkt i 
att lokalerna ska stödja verksamheternas utveckling 
och behov. Planen omfattar även den yttre miljön med 
grönstruktur, trafik och planering.
Landstinsfastigheters energimål för 2017 är satt till 150 
kWh/kvm. Skulle målet nås innebär det att Energiplanen 
för åren 2010-2020 har effektuerats redan år 2017 
(planens mål för 2020 är 150 kWh/kvm).

Verksamhets-
statistik

Prognos/ 
utfall

Plan 
helår

Prognos
helår 

Förvaltad yta BTA 420 257 420 309

Förvaltad yta BRA 386 452 385 622

Inhyrd yta 146 904 146 904

Uthyrningsgrad 95 % < 95 % 
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Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 132,4 1,1% 531,7 531,7 545,1
-varav 
Landstings-
bidrag

- 0 0 0

Kostnader -125,4 0,3% -503,0 -503,0 -497,9
-varav löner 
exkl soc avg -3,3 6,6% -13,3 -13,3 -11,8

-varav inhyrd 
personal 0 0 0 0

Över-/
underskott 6,9 28,7 28,7 47,1

Årets 
investering -28,7 221,5 235,8 -173,6

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Verksamhets-
område (mkr)

Ack 
Utfall 
2017

Ack 
Budget 

2017

Avvikelse

Fastighetsintäkter 131,8 133,3 -1,4
Fastighetsskötsel -11,9 -12,5 +0,6
Media kostnader -14,9 -18,9 +4,0
Planerat underhåll -9,3 -11,5 +2,2
Inhyrda lokaler -33,1 -35,0 +1,9
Försäkringar, skatt -0,9 -0,9 0
Avskrivningar -37,3 -37,3 0
Verksamhetsservice -0,1 0 -0,1
Förvaltningskostnader -5,3 -5,2 -0,1
Finansiella poster -12,1 -12,9 +0,8
Resultat +6,9 -0,9 +7,9

De stora differenserna finns på mediakostnader och 
planerat underhåll. Perioden har varit varmare än förra 
året och budgeten baseras på ett normalår. Kostnaderna 
för planerat underhåll varierar under året och hamnar 
troligen på budgetnivån vid årets slut. Avvikelsen 
på fastighetsintäkter och inhyrda lokaler beror på 
byggprojekt mot LDH i Borlänge som blir klart i höst, ej 
periodiserad i budget.

Omställnings-
kostnader

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg

Övriga kostnader 1,3 4,7 0
Summa 1,3 4,7 0

Består av lokalhyror från Hälso- och sjukvården. Intäkten 
bokas på övriga intäkter och kostnaden belastar hyror 
under förvaltningskostnader.

Kostnads utveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % -0,1% 1,8% 1,8%

Kostnadsminskning på planerat underhåll och 
mediakostnader jmf med 2016.

Personal
Årsarbetare och 
anställda 2017 2016

Förändring 
mot före-

gående år
Antal faktiska 
årsarbetare 22,78 21,65 5,2%

Antal anställda 24 23 4,3%
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Det pågår två rekryteringar till följd av kommande 
pensionering och intern tillsättning av tjänst.

Ny förvaltningschef i augusti 2016. Dubbel bemanning 
fram till pension.

Arbetad tid Ack 
2017

 Ack 
2016

Förändring 
mot före-

gående år
Budget Arbetad tid 
timmar, anställda - -

Arbetad tid timmar, 
anställda 7002 6742 3,9%

-varav timanställda 0 0

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 30 36 -17,9%

-varav arbete under 
jour och beredskap 0 0

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare 0 0

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor 0 0

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro Ack 
2017

Ack 
2016

Förändring 
procentenheter 

föregående år
Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid
Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

3,5% 2,4% 1,0%

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

0,5% 1,1% -0,6%

Kristina Appelberg
Förvaltningschef
Landstingsfastigheter
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Servicenämnden

Landstingsservice
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Landstingsservice har genomfört de anpassningar som har 
varit möjliga i förhållande till ovan angivna plan. 

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser
Fokusområden 2017:

- Strukturerad kunddialog på strategisk, taktisk 
och operativ nivå, även med Hälso- och sjukvår-
den

o Strategisk Styrgrupp För Service 
(SSFS) har pausats tillsvidare.

- Processorienterad organisation
o Projektet löper enligt plan

- Strategisk logistik, i ett koncernperspektiv
o Strategisk Styrgrupp För Service 

(SSFS) har pausats tillsvidare.
- Vårdnära Service (VNS)

o Projektdirektiv och -plan är under fram-
tagande för ett lokalt verksamhetsnära 
VNS-projekt på kirurgkliniken i Falun. 
Verksamhetschefen på kirurgen är 
projekt-ägare och projektet rapporteras 
till LG-HS.

Projekt nytt driftavtal för fastighetsservice och 
underhåll har inte nått i mål. Ärendet hanterades i 
Strategisk Styrgrupp För Service 2017-03-29 och 
beslut togs att inte ersätta uppdraget enligt beräknad 
kostnadsnivå. Detta innebär en oplanerad obalans i budget 
2017 med motsvarande -2 Mkr.
Uppdrag från Servicenämnden att pröva marknaden 
för drift av Café Hörnan i Ludvika. Ärendet är under 
handläggning.
Landstingsservice har baserat sin planering av 
internkontrollarbetet för 2017, enligt COSO-modellen. 
I samband med förvaltningens verksamhetsplanering 
har ett antal frågeställningar hanterats för att minska, 
eliminera eller hantera identifierade väsentliga risker:
Utifrån riskanalysen har ett antal strategiskt viktiga 
internkontrollpunkter tagits fram samt en handlingsplan 
på aktiviteter som skall genomföras för att minska, 
eliminera eller hantera uppmärksammade risker. 
De fyra internkontrollpunkter som utifrån ovanstående 
riskbedömning kommer genomföras under 2017 är 
Strukturerad kunddialog på strategisk, taktisk och operativ 
nivå, Vårdnära service – Pilot, Produktionsstyrning-/ 
uppföljning samt Sjukfrånvaro. 
Samtliga punkter och aktiviteter, samt en detaljerad 

beskrivning av förvaltningens kvalitetsarbete finns 
beskrivet i dokumentet Landstingsservice plan för intern 
styrning och kontroll 2017, LD17/00444.

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Prognos 
helår

*Nöjd medarbetarindex 
NMI % - -  

Nöjd kundindex NKI % Q4-
2017 75 

Nöjd patientindex NPI % Q4-
2017 87 

Total sjukfrånvaro % 9,3 8,0 

Korttidsfrånvaro % 4,2 3,0 
*NMI-undersökning kommer ej genomföras under 2017
NKI- och NPI-undersökning kommer att genomföras 
under senare delen av året.
Varken korttidssjukfrånvaro eller den totala sjukfrånvaron 
når upp till målen efter årets första tre månader. Dock är 
utfallet något bättre än samma period föregående år.

Verksamhetsstatistik Ack 
utfall

Plan 
helår

Prognos 
helår 

Produktionssvinn % (Kost 
Falun) 5,5 10 
Avverkningsgrad 
underhållsstädning kvm/h 350 346 
Underhållsstädning kr/kvm 63* 254 
Totalkostnad per portion i 
kr/portion (Kost Falun) 73,38 75,50 
Tvättservice 
Leveranssäkerhet % 97,5 98,5 
Energiförbrukning kWh/kvm 
BRA 150 152 
Andel miljömärkta 
livsmedel %

33 35 
Produktionsmålen ser till övervägande del ut att kunna 
uppnås. 
Avverkningsgraden för underhållsstädning ligger på en 
hög nivå, och prognosen är att målet kommer uppnås. Det 
ackumulerade utfallet på kostnad per kvadratmeter för 
underhållstädning uppgår till 63 kr/kvm efter tre månader. 
Kostnaden per kvm vid årets slut förväntas bli 252 kr.
Målet för produktionssvinn baseras på det som är fastställt 
i  Landstingsplanen för 2018. 
När det gäller andelen miljömärkta livsmedel, så uppgår 
det ackumulerade utfallet till 33% efter mars månad. 
Vi jobbar kontinuerligt med att öka andelen ekologiska 
inköp, dock i kombination med en noggrann bevakning av 
den totala prisbilden.
Målet för energiförbrukning beslutas vid årsdriftmöten 
per ort i samråd med Landstingsfastigheter baserade på 
förutsättningarna för 2017. Uppföljning per fastighet 
sker i samband med månadsvisa avstämningsmöten 
med representanter från Landstingsservice och 
Landstingsfastigheter.
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Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 78,3 5,8% 308,2 310,3 307,8
-varav 
Landstings-
bidrag

0,0 0,0% 0,0 0,0 2,0

Kostnader -73,1 2,1% -301,8 -301,8 -297,7
-varav löner 
exkl soc avg -32,8 1,5% -134,7 -134,7 -128,1

-varav inhyrd 
personal 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0

Över-/
underskott 5,2 6,5 8,5 10,1

Årets 
investering -1,2 -12,3 -11,1 -0,9

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Resultatet efter mars månad uppgår till 5,2 Mkr, 
vilket är 2,2 Mkr bättre än budget. I huvudsak består 
budgetavvikelsen i lägre personalkostnader till följd av 
temporärt vakanshållna tjänster samt hög sjukfrånvaro. 

Även intäkterna ligger för tillfället högre än budget och 
avser beställningsuppdrag med stor säsongsvariation, 
där efterfrågan enligt erfarenhet sjunker under 
sommarperioden.

I budgeten som fastställdes i Servicenämnden under 
december månad, förutsattes att det nya Drift- och 
samarbetsavtalet med Landstingsfastigheter skulle 
baseras på koncernens faktiska kostnader och därmed 
generera en ökad ersättning med minst 2 Mkr/år 
jämfört med tidigare avtal. Då ersättningsnivån som 
nu debiterats är enligt det gamla avtalet, så genererar 
detta en landstingsintern intäktsförlust på ca 2 Mkr. 
Förutsättningarna har rapporterats till Servicenämnd, 
kommunicerats i Strategisk Styrgrupp För Service (SSFS) 
samt till ekonomidirektören specifikt. Beslutet i SSFS 
2017-03-29 om att inte justera obalansen på intäktssidan 
innebär därför betydande utmaningar för förvaltningen 
att uppnå avkastningskravet på 8,5 Mkr. Vårt förslag 
om prognosjustering till 6,5 Mkr har avslagits av 
ekonomidirektören. Förvaltningen har fått ett nytt riktat 
uppdrag från ekonomidirektören att i stället upprätta en 
handlingsplan för att nå ytterligare kostnadsreduceringar 
motsvarande 2 Mkr, utöver de 1,5 Mkr som redan har 
infriats i budget 2017. En justering av prognosen kommer 
genomföras när handlingsplanen tagits fram.

Årets investering på 1,2 Mkr avser en tung lastbil som 
beställdes under 2016 men som levererats under 2017. 
Eftersom denna ingick i investeringsramen för 2016, så 
ingår inte investeringen i årets investeringsbudget. Därför 
justeras prognosen för 2017 med motsvarande belopp.

Omställnings-
kostnader

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg -0,2 -0,8 -0,8

Övriga kostnader -0,5 -1,9 -1,9
Finansiering via 
verksamhetsintäkter 0,4 1,6 1,6

Summa underskott -0,3 -1,1 -1,1
 
Omställningskostnaderna avser outsourcing av Café 
Hörnan Ludvika, som beslutades i Servicenämnden 
2016-12-09. Verksamheten beräknas göra ett underskott 
på ca 1,1 Mkr under 2017. Verksamhetens budgeterade 
kostnader 2017, kommer dels finansieras via ett centralt 
omställningsbidrag, samt via intäkter från verksamheten. 
De ackumulerade kostnaderna på 0,7 Mkr ovan, 
finansieras via omställningsbidrag med ca 0,3 Mkr, och 
via verksamhetsintäkter med 0,4 Mkr.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 1,7% 1,3% 1,3%

Kostnaden för årets första tre månader är 1,7 % högre än 
motsvarande period föregående år. Dock något lägre än 
den i budgeten, ackumulerade kostnadsnivån. Den största 
avvikelsen avser lägre personalkostnader som till och med 
mars månad uppgår till drygt 97% av den budgeterade 
nivån.

Personal
Årsarbetare och 
anställda 2017 2016

Förändring 
mot före-

gående år
Antal faktiska 
årsarbetare 359,78 354,35 1,5 %

Antal anställda 417 414 0,7 %
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Verksamheten håller sig inom anvisad personalbudget. 
Ökningen av faktiska årsarbetare beror huvudsakligen 
på tillkommande uppdrag såsom VNS vid 
Patienthotellet, utökad bevakning och helikopteruppdrag. 
Landstingsservice arbetar systematiskt med att rekrytera 
de olika kompetenser som behövs för att bedriva en 
hållbar och uthållig verksamhet. Vakanser förekommer 
i chefsled men är under uppsikt och kopplat till den 
kommande omorganisationen (FM-organisationen). LsD 
viljeinriktning handlar om att vara följsam och anpassa 
produktionen efter den samlade kompetensen som finns 
inom verksamheten. 
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Arbetad tid Ack 
2017

 Ack 
2016

Förändring 
mot före-

gående år
Budget Arbetad tid 
timmar, anställda 124 062 109 217 13,6 %

Arbetad tid timmar, 
anställda 112 293 109 162 2,9 %

-varav timanställda 7 430 7 387 0,6 %
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 1 344 1 762 -23,7 %

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Avvikelsen mellan budgeterade timmar och arbetade 
timmar beror dels på de vakanser som tidigare beskrivits, 
samt att årets första två månader har förhållandevis få 
arbetsdagar vilket får effekt på de arbetade timmarna.

Timanställningar ligger kvar på motsvarande nivå 2016, 
en direkt följd av ett ledningsbeslut som innebar att 
verksamheterna inte får utöka med timanställningar. 

Trots att produktionen ökat under de senaste åren så har 
arbetade timmar inte ökat i samma omfattning, detta kan 
främst härledas till effektiviseringar och ett systematiskt 
arbete med rationellare flöden. LsD har under året använt 
sig av så kallade dispensansökningar gällande vikarier för 
att hålla kostnaderna nere och skapa eftertänksamhet hos 
rekryterande chefer.

Sjukfrånvaro Ack 
2017

Ack 
2016

Förändring 
procentenheter 

föregående år
Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

8,0% - -

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

9,3 % 9,6 % -0,3

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

4,2 % 4,3 % -0,1

Varken korttidssjukfrånvaro eller den totala sjukfrånvaron 
når upp till målen efter årets första tre månader. Dock är 
utfallet något bättre än samma period föregående år.
Frågor som diskuteras för att åstadkomma en bra 
arbetsmiljö med minskade sjuktal är att arbeta med:

1. Ledning med tydligt ansvar mellan funktionerna
2. Strukturerade möten inom alla nivåer och funk-

tioner
3. Kvalitetssäkrade rekryteringar
4. Införande av den nya FM-organisationen

Ulf Cristoffersson
Förvaltningschef
Landstingsservice
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Kultur- och bildningsnämnd

Kultur- och 
bildningsförvaltningen
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Förvaltningen följer landstingets struktur- och 
förändringsplan samt handlingsplan för Kultur- och 
bildningsförvaltningen 2017-2019, en handlingsplan som 
kommer att revideras något inför 2018.
Kompletterande åtgärder 
Verksamhet som ska öka över tid utgör i sig en 
målkonflikt mot de besparingar som krävs för att kunna 
bibehålla kvalitet och tillgänglighet. Förvaltningen ser 
därför över möjligheter att hitta samordningsvinster och 
omorganisera verksamheter så att medel frigörs så fortsatt 
utveckling, en åtgärd som finns med i den handlingsplan 
för besparingar som tagits fram

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser

Mål och styrkort från landstings-/ 
verksamhetsplan

Prognos 
helår

Landstinget ska aktivt verka för en 
bred, tillgänglig och kvalitativ kultur- och 
bildningsverksamhet i Dalarna 


Fler människor ska nås av landstingets kultur- 
och bildningsverksamhet, särskilt barn och unga 
Jämlikhet och hållbarhet ska genomsyra alla 
verksamheter  
Alla verksamheter ska kännetecknas av 
utvecklingsfokus, kvalitet, dialog och samverkan 
Landstinget ska vara en föregångare som 
arbetsgivare när det gäller att främja den goda 
arbetsplatsen och öka personalens delaktighet



Alla medarbetares kompetenser ska tas till vara 
och utvecklas 
Landstinget Dalarna ska ha en långsiktig hållbar 
ekonomi med verksamheter som ryms inom 
tillgänglig ekonomisk ram



Förvaltningen arbetar i enlighet med den handlingsplan 
som tagits fram för att klara de besparingskrav 
förvaltningen står inför. 
Musikkonservatoriet har en handlingsplan för att på sikt 
komma tillrätta med sitt underskott som kommer att 
kvarstå till dess att elevunderlaget ökat i tillräcklig grad. 
Underskottet är kommunicerat med politiken och följs 
upp regelbundet.

Nyckeltal / 
Kvalitet Utfall Mål

Prognos 
helår

Sökande per plats
Målet avser 

Musikkonservatoriet 
och folkhögskolorna

1,5 
Studerande 
som slutfört sin 
utbildning 

85% 
Antal kommuner 
där aktiviteter 
bedrivits

15 

Verksamhetsstatistik
Ack 
utfall

Plan 
helår

Prognos
helår 

Deltagarveckor (fhs) 
Elevveckor 
(Musikkonservatoriet) 

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 65,2 7,7% 258,0 257,8 248,1
-varav 
Landstings-
bidrag

36,4 1,9% 145,5 145,5 142,8

Kostnader -57,4 -5,8% -259,2 -257,8 -247,6
-varav löner 
exkl soc avg -16,8 5,4% -259,,2 -62,6 -60,0

-varav inhyrd 
personal 0 0 -0,2 -0,1 -0,1

Över-/
underskott 7,8 -1,3 0 0,5

Årets 
investering -0,7 -3,0 -3,0 -2,4

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Utfall:  
Musik i Dalarna har fakturerat lägre belopp än budgeterat 
för perioden.  
Överenskommelser är inte inkomna för studieförbund 
och ideella idéburna varför inget bidrag är utbetalda 
ännu. Projektbidrag är beslutade i mars och kommer att 
utbetalas under april.  
Interkommunala ersättningar (IKE) – kostnad för elever 
från Dalarna som studerar i annat län samt intäkt för 
elever från annat län som studerar i Dalarna regleras vid 
terminsslut.
Prognos:  
Musikkonservatoriet har ej tillräckligt med elever i 
verksamheten.  
Mora folkhögskola beräknas få ett lägre bidrag från 
Folkbildningsrådet under året samt en del återbetalning 
ska göras. Mora fhs arbetar med att få bort sitt underskott, 
bl a hoppas man på att få ta del av ”Svenska från dag 1” 
under året. Viss omfördelning av stadsbidragen kan 
komma att ske. 

De tre kulturbasenheterna, Scen, Dans och konst, Film i 
Dalarna samt Länsbibliotek, kommer att samlokaliseras 
tidigast hösten 2017, troligen från årsskiftet. Det kommer 
då att uppstå omställningskostnader. Nivån av kostnaden 
kommer att räknas fram när beslut om flytt är fattat.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % -5,76% 5,77% 4,97%

Budget 2017 utökades med 4 mkr för föreningsbidrag 
till handikapverksamhet samt minskades med 1 mkr för 
bidrag samt ytterligare 1 mkr i generell besparing.



28Bilaga förvaltningar mars 2017

50 Hälso- och sjukvården

50 Division Medicin

50 Division Kirurgi

50 Division Psykiatri

50 Division Primärvård

50 Division Övrigt

20 Central förvaltning

51 Hjälpmedel Landstinget Dalarna

01 Finansförvaltning

21 Landstingsfastigheter

82 Landstingsservice

24 Kultur och bildning

17 Tandvård

19 Tandvård, beställarenheten

23 Patientnämnd

22 Revision

86 Hjälpmedel Dalarna

84 Kostsamverkan Mora

Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 153,31 137,28 11,7

Antal anställda 200 179 11,7
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 157 till 151 
jämfört med 2016. Antalet anställda med tidsbegränsat 
uppdrag har ökat från 22 till 49. Största minskningen av 
tillsvidareanställda samt ökningen av tillsvidareanställda 
finns inom folkhögskolorna. Folkhögskolorna har fått 
ett utökat uppdrag genom Svenska från dag 1 med flera 
kurser/insatser.  
Kansli/stab har utökat med 2 tillsvidareanställda samt 3 
med tidsbegränsad anställning.  
Särskilda insatser och projektmedel från staten som 
landstinget får samt några föräldralediga och tjänstlediga 
med vikarier att antalet årsarbetare ökat.

Arbetad tid Ack 
2017

 Ack 
2016

Förändring 
mot före-

gående år
Budget Arbetad tid 
timmar, anställda
Arbetad tid timmar, 
anställda 46 589 43 097 8,1%

-varav timanställda 823 1342 -38,7%
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 296 453 -34,7

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Se ovanstående kommentar

Sjukfrånvaro Ack 
2017

Ack 
2016

Förändring 
procentenheter 

föregående år
Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

- - -

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

6,8% 7,8% -1,0

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

2,1% 2,1% 0%

Antalet långtidssjukskrivningar har minskat
Kommentera även 

o lönerevisionsarbetet 
o arbetet med personaluppdrag, mål och styrkort i 

Landstingsplanen

Malin Lagergren
Förvaltningschef
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Tandvårdsnämnden

Tandvårdsförvaltningen
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
2017 och 2018 kommer att bli utmaningens år 
ekonomiskt för Folktandvårdens verksamhet. Ett antal 
nya tandläkare kommer vid halvårsskiftet in i drift. 
Dessa är i behov av handledning och utbildning varpå 
produktionsnivån kommer att bli låg. Dessutom behövs 
ytterligare minst en till internationell rekryteringsinsats 
göras för att trygga upp tillgången på tandläkare i 
Dalarnas län. I dagsläget överstiger efterfrågan på 
tandvård kraftigt det utbud som Folktandvården och 
privattandvården tillsammans kan erbjuda samtidigt 
som antalet ansvarsbarn mellan 3-19 år har ökat 
med mer än 2 500 barn de senaste 2 åren. Ingen 
ytterligare ersättning har erhållits från Landstinget för 
att behandla och arbeta med förebyggande vård av 
denna målgrupp. Majoriteten av barnen är nyanlända 
som under de senaste två åren har fått uppehållstillstånd, 
merparten av målgruppen har stora behandlingsbehov 
med ökade kostnader som följd. Under 2016 har 
Folktandvården i Dalarna producerat tandvård till 
asylsökande barn och ungdomar uppgående 
till 12,7 mkr och medelbehandlingskostnaden per 
behandlat barn uppgår till 5679 kr, vilket inkluderar 
specialisttandvården, men är exklusive de kostnader 
som privattandläkarna har behandlat asylsökande barn 
och ungdomar för under 2016. I takt med att även denna 
målgrupp får uppehållstillstånd skall dessa inkluderas 
i Folktandvårdens övergripande landstingsram varpå 
uppdraget ekonomiskt sätt för 2017 och 2018 kommer 
bli omöjligt att genomföra om inte omfattande medel 
tillskjuts. Skulle samtliga nuvarande asylsökande barn 
och ungdomar (4 037 st.) få uppehållstillstånd under 2017 
skulle detta innebära merkostnader uppgående till ca 23 
mkr per år för Folktandvården som beställarfunktion.

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser

Mål och styrkort från 
Landstingsplanen

Prognos 
helår

Folktandvårdens roll som sista-hands-ansvarig ska 
erbjuda akuttandvård inom rimlig tid 
Barn och ungdomar inom den bidragsfinansierade 
tandvården ska prioriteras 
Folktandvårdens verksamheter skall vara 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva i 
förhållande till identifierade behov.



Frisktandvården ska utvecklas 
Tillgänglighet för uppsökande tandvård 

Sammanfattningsvis så kan konstateras att tandvården och 
Landstinget i Dalarna som ansvarig för tandvården till 
invånarna står inför massiva ekonomiska utmaningar 
under kommande år.

Kompletterande åtgärder 
Den beslutade aktivitetsplan och handlingsplan som 
fastställdes i samband med verksamhetsplan fortlöper 
som planerat. Sammanslagning av kliniken i Ludvika 
har dock dragit ut på tiden på grund av tröghet i 
upphandlingsprocessen. Förhoppningsvis kan en 
sammanslagning träda i kraft kring årsskiftet 2017/2018. 

Nyckeltal / Kvalitet Ack utfall Mål Prognos 
helår

Andel barn med 
försenad kallelse >4 
månader 

18 % <5% 
Genomsnittlig vårdtid 
hos friska barn och 
ungdomar (riskgrupp 1) 
ska minska

36,55 
minuter

< 46,1 
minut 
(2015)



Antal verksamheter 
som når upp till eller 
överträffar budget. 

70,3 % >70% 
Antalet 
frisktandvårdsavtal ska 
öka

1 280 st >1106 
(2016) 

Alla som har tackat 
ja till uppsökande 
munhälsobedömning i 
bostaden ska ha besökts 
under året

25 % 100% 

Nyckeltalet andel barn med försenade kallelse > 4 mån, 
är nytt för året, detta då vi vill se att barn får komma in i 
tid utifrån det vårdbehov/kallelseintervall som de har. Det 
vi kan se idag är att det finns enskilda kliniker, där det har 
haft få behandlare där nyckeltalet blir högre på, annars 
ser det relativt bra ut och vi kallar i hög grad utifrån det 
kallelseintervall vi satt för barn och ungdomar.
Måluppfyllelsen avseende erbjuden vårdtid inom 
barn och ungdomstandvården för friska barn ligger 
i nivå med tidigare år samma period. Här finns det en 
variation mellan Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker 
beroende på vilket arbetssätt klinikerna tillämpar. Vårt 
mål är att minska denna tid för att kunna lägga mer tid 
på de barn som har större vårdbehov, då denna målgrupp 
kommer att öka under kommande år på grund av att 
antalet nysvenska barn med sämre munhälsa har flyttat 
till Dalarna under slutet av 2015 och under 2016. För att 
Folktandvården skall klara sitt uppdrag under kommande 
år är det väsentligt att ha en god följsamhet till länets 
nya behandlingsmodell (Rambarn) där mer tid och 
resurser skall läggas på de som är sjuka och mindre 
tid på våra friska barn och ungdomar. Självfallet skall 
Folktandvården även med denna modell arbeta med 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Vi konstaterar att per sista mars att 70 % av 
Folktandvårdens verksamheter redovisar ett resultat 
bättre än budget och det är 43,2 % som redovisar ett 
positivt resultat. Förutom delar inom specialisttandvården 
där lönsamheten inte är god finns det problem på 
allmäntandvårdskliniker som saknar behandlare.



30Bilaga förvaltningar mars 2017

50 Hälso- och sjukvården

50 Division Medicin

50 Division Kirurgi

50 Division Psykiatri

50 Division Primärvård

50 Division Övrigt

20 Central förvaltning

51 Hjälpmedel Landstinget Dalarna

01 Finansförvaltning

21 Landstingsfastigheter

82 Landstingsservice

24 Kultur och bildning

17 Tandvård

19 Tandvård, beställarenheten

23 Patientnämnd

22 Revision

86 Hjälpmedel Dalarna

84 Kostsamverkan Mora

Verksamhetsstatistik
Ack 
utfall

Plan 
helår

Prognos
helår 

Behandlade patienter 3-21 
år 10 041 33 781 
Totalt antal vuxna revisions 
patienter med kallelse 103 830 103 753 
Färdigbehandlade vuxna 8 974 38 670 
Akut avslutade vuxna 3 584 18 280 
Part behandlade vuxna 2 588 8 182 
Totalt behandlade vuxna 15 146 65 132 
Antal utförda 
munhälsobedömningar 1 117 4 535 
Antal utförda 
munvårdsutbildningar 346 4 440 

Personer med rätt till N-tandvårdsstöd (dvs. har stort 
personligt omvårdnadsbehov) erbjuds årligt hembesök 
för rådgivning (munhälsobedömning). All vård- & 
omsorgspersonal erbjuds årlig munvårdsutbildning. 
Målet, är att alla som tackat ja till munhälsobedömning 
ska få detta och att minst 50 % av personalen ska 
delta i munvårdsutbildning. Prognosen avseende 
munhälsobedömningar är mycket god. Målet har 
uppfyllts i mer är 10 år. Prognosen avseende deltagande i 
munvårdsutbildning är tveksam. Målet har hittills aldrig 
nåtts. Resultatet har brukat ligga mellan 28 % - 46 % per 
år.

Verksamhetsstatistik Ack 
utfall

Plan 
helår

Prognos 
helår

Erbjudna timmar barn 16 118 52 103 
Erbjudna timmar vuxna 25 284 103 500 
Totalt erbjudna timmar 42 517 155 603 
I och med de stora vakanserna som nu råder för 
tandläkare kommer vi inte når vår målsättning kring 
erbjudna vårdtimmar för länets befolkning. Vi kan 
dock se att prioritering sker för våra barnpatienter 
och vi tror därmed att vi kommer klara målet för 
barntandvården. Däremot tror vi inte att vi klarar våra 
mål för erbjudna timmar inom vuxentandvården eller 
färdigbehandlade vuxna. I praktiken innebär detta att 
våra vårdköer kan förväntas öka ytterligare i vissa delar 
av länet.

Verksamhetsstatistik
Ack 
utfall

Utfall 
helår 
2016

Utfall 
helår 
2015

Antal som fått behandling 
N-tandvård 2047 4276 4337

Antal som fått behandling  
F-tandvård 303 471 365

Antal som fått behandling 
S-tandvård 367 921 847

Tandvårdsstöden N- och S-tandvård har funnits sedan 
1999 och där fungerar processen att identifiera de 
berättigade personerna i länet bra. F-tandvårdsstödet kom 
2013 och där är alla berättigade ännu inte identifierade.
Prognosen är att antal behandlade i N- och S-tandvård 
kommer att ligga på nivåer som tidigare år medan antal 
behandlade i F-tandvården kommer att öka.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 98,8 106,8 395 452,7 404,4
-varav 
Landstings-
bidrag

54,6 51,4 220,4 220,4 205,3

Kostnader -98,0 -100,9 -397 -447,2 -393,9
-varav löner 
exkl soc avg -43,7 -42,1 --173 -177,7 -159,8

-varav inhyrd 
personal 0 0 0 0 0

Över-/
underskott -0,8 6,0 -3 5,5 10,5
Varav resultat 
enheten för 
tandvårdsstöd

0,2 1,1 0 0 3,7

Resultat exkl. 
enheten för 
tandvårds-
stöd

-1,0 4,9 -3 5,5 6,8

Årets 
investering 0 0,1 5,4 5,4 4,3

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Till och med mars månad har Folktandvården ett 
underskott på totalt 0,8 mkr vilket kan jämföras med 
6 mkr föregående år. Ser man till resultatet exklusive 
Enheten för tandvårdsstöd har Folktandvården ett resultat 
på -1,0 mkr som kan jämföras med föregående år på 4,9 
mkr. Resultatet beror till stora delar på det stora antalet 
vakanser som vi har på tandläkarsidan. Vi har under slutat 
av 2016 överanställt tandsköterskor för att kunna matcha 
behovet, när våra utlandsrekryterade tandläkare kommer 
till sommaren och kan börja arbeta. 
Att intäkterna har minskat beror framförallt på det 
ovannämnda att vi har mycket färre tandläkare än 
föregående år. Att kostnaderna är i stort sett lika beror på 
att vi har mycket fasta kostnader kring vår utrustning och 
våra lokaler som tyvärr inte påverkas av hur många vi är i 
vår verksamhet, att lönekostnaderna har ökat beror på att 
en lönerevision har gjorts under 2016.
Bedömningen är att Folktandvården kommer att få det 
svårt att klara det avkastningskrav vi har, då vi har många 
nya tandläkare i vår verksamhet som vi måste handleda 
för att vi ska kunna erbjuda en god vård för våra patienter. 
Prognosen har justeras och vår bedömning är att vi 
kommer hamna på ett underskott på -3 mkr för hela 
Folktandvården.

Omställningskostnader
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0
Summa 0 0 0

Vi ser att vi under de två första månaderna att vi har 
samma kostnader för vår HR- och ekonomifunktion som 
under 2016, detta trots att vi har betydligt färre resurser 
kopplade till tandvården. Någon kostnadsjustering mot 
den centrala enheten har ej gjorts utan Folktandvården 
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har belastats med dessa kostnader. Det är av yttersta 
vikt att tandvården framledes betalar för den del av 
resurserna som man faktiskt nyttjar för att en kvalitativ 
transperensredovisning skall kunna upprättas enligt 
gällande lagstiftning.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % -2,9 % 0,8 % 11,9 %

Kostnadsutvecklingen till och med februari månad 
uppgår till minus -2,9 % vilket till största delen beror 
på vakanser och minskat antal tandläkartjänster jämfört 
mot fjolåret och därmed minskade lönekostnader. 
Prognosen för helår bedöms till kostnadsutveckling på 
ca 0,8 %, detta då vi kommer att göra en lönesatsning, 
vilket kommer påverka kostnaderna framöver. Nuvarande 
kostnadsutvecklingen är mycket allvarlig och har 
stor negativ inverkan på antalet vårdtimmar som 
Folktandvården kan erbjuda Dalarnas medborgare 
tandvård.

Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 404 400 1 %

Antal anställda 496 485 2,3 %
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Antalet anställda i Tandvårdsförvaltningen ökar genom de 
internationella rekryteringsinsatser som genomförts under 
2016 för tandläkare. Ett 20-tal tandläkare är idag anställda 
för att läsa svenska och beräknas kunna börja arbeta 
kliniskt i juni 2017. Det innebär att antalet anställda 
tandläkare är betydligt fler än samma period förra året 
men de har ännu inte kunnat börja producera tandvård.
Tandvårdsförvaltningen har under våren anställt 
nyutexaminerade tandsköterskor i väntan på att 
tandläkarna blir klara med sin svenskutbildning. Vi ser 
dock redan nu problem med att rekrytera tandhygienister 
och det är en brist som råder nationellt sedan ca 5 år 
tillbaka som nu börjar sprida sig även till Dalarna.
Rekryteringsproblemen innebär att antalet tandhygienister 
minskar med 10 st medan antalet tandläkare ökar med 6 st 
och antalet tandsköterskor med 9 st.

Arbetad tid Ack 
2017

 Ack 
2016

Förändring 
mot före-

gående år
Budget Arbetad tid 
timmar, anställda 141 993 123 670 14,8 %

Arbetad tid timmar, 
anställda 115 398 115 374 0,0 %

-varav timanställda 997 1 155 -13,7 %
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 872 955 -8,6 %

-varav arbete under 
jour och beredskap 0 0 0 %

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare 0 0 0 %

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor 0 0 0 %

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Med fler anställda så ökar den arbetade tiden något men i 
väldigt begränsad grad. I enlighet med tidigare ihållande 
trend så minskar både antalet arbetade timmar från 
timanställda samt övertidsuttaget. Detta trots en uttalad 
övertidssatsning under våren 2017 för att i ett kortsiktigt 
perspektiv kunna erbjuda mer tandvård till länets 
medborgare.
Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det positivt att 
övertidsuttaget minskar då fler medarbetare kan arbeta 
ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro Ack 
2017

Ack 
2016

Förändring 
procentenheter 

föregående år
Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

4 % 4 % -

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

8,6 % 9,5 % -0,9

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

2,9% 3,6  % -0,7

Sjukfrånvaron i Tandvårdsförvaltningen minskar från 
en hög nivå på över 9%. En stor del av orsaken är 
stressrelaterade besvär kopplade till hög arbetsbelastning. 
En viktig faktor för att minska dessa sjukskrivningar är att 
bemanna organisationen på tandläkare. 
För att förbättra arbetsmiljön i Tandvårdsförvaltningen 
under 2017 genomförs en satsning på att i samverkan med 
chefer, medarbetare och personalorganisationer på att 
skapa ”den bästa arbetsplatsen”. 
För att kunna behålla våra nuvarande tandläkare 
genomförs en riktad satsning för att höja tandläkarnas 
löner. Dalarna ligger lågt i den nationella statistiken vilket 
behöver åtgärdas för att säkra kompetensförsörjningen. 
Vi förutspår att under  de kommande åren att blir 
det en press uppåt på lönerna för tandhygienister där 
bristen blir allt större år efter år på grund av minskade 
utbildningsvolymer.
Folktandvården genomför en särskild utbildningssatsning 
för medarbetare där en del av upparbetat överskott avsätts 
till särskild utbildningssatsning. 

Karin Gunnars Hellgren
Förvaltningschef
Tandvårdsförvaltningen
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Patientnämnden 

Patientnämnden
Verksamhet
Patientnämnden 
Under jan- april 2017 har 432 ärenden registrerats. 
Jämförelse med samma period föregående år är svårt 
att flera skäl.  Under första halvåret 2016 hade vi ett 
nytt dokumentationssystem som inte hade ett helt 
färdigutvecklat rapportsystem och vi är därför inte 
säkra på antalet ärenden. Jan-april 2017 har vi haft en 
sämre tillgänglighet pga sjukskrivning hos medarbetare. 
Dessutom har vi i det nya dokumentationssystemet: 
Synergi arbetat på ett delvis annat sätt vilket kan ha 
medfört lägre antal ärenden något som vi betraktar som 
lärotid. 

Flest klagomål berör Vård och behandling t ex: klagomål 
på undersökning och utredning med därtill följande 
försenad diagnos och felaktig behandling samt missnöje 
med resultat. Dubbelt så många kvinnor som män 
klagar på Vård och behandling. Därefter kommer brister 
i  Kommunikation t ex dåligt bemötande men främst 
har patienterna synpunkter på brister i information 
samt dialog och delaktighet. Inom delproblem som rör 
kommunikation är det en mer jämn fördelning mellan 
könen.  Synpunkter på Organisation och tillgänglighet 
handlar främst om att det är svårt att komma fram till 
vården samt lång väntan på besökstid.

Information är en viktig del av vår verksamhet.  
Våra informationsinsatser innefattar bland annat 
kliniker, vårdcentraler, studerande, AT-läkare samt till 
organisationer, mässor och liknande större samlingar 
där vi kan träffa många medborgare.  Vi märker att 
information om Patientnämnden har effekt. Vi är mera 
kända ute i verksamheterna och bland befolkningen och 
flera patienter hör av sig till oss med synpunkter och 
klagomål. 

Chefläkare fortsätter att vara med på våra sammanträden. 
Förvaltningschefen deltar även regelbundet i chefläkarnas 
möten. 

Patientnämndens kansli har regelbundna träffar med 
Hälso- och sjukvårdsdirektören där vi utbyter information 
om det aktuella läget.

From 1 jan 2017 läggs Patientnämndens ärenden in i 
Synergi.  Ur ett analysperspektiv är det positivt att alla 
synpunkter och klagomål ligger samlat och gemensamt 
med hälso- och sjukvårdens avvikelser för att på 
ett samlat sätt få med det i arbete med att förbättra 
patientsäkerheten. 

Viktiga mål och händelser 
Den tidigare Klagomålsutredningen har nu resulterat i 
en Proposition: Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem 
i hälso- och sjukvården. Regeringen går på utredarens 
förslag att det är vårdgivarna som ska ta emot och 
besvara klagomål från patienter och deras närstående. 
En ny lag ska reglera patientnämndernas verksamhet. 
Tillsammans med vårdgivarna ska patientnämnderna 
utgöra första linjen i det föreslagna klagomålssystemet. 
IVO:s utredningsskyldighet ska begränsas till att 
endast utreda ärenden där patienten, i samband med 
hälso- och sjukvård, fått en sjukdom eller skada som 
är bestående. Syftet med förslagen är att effektivisera 
klagomålshanteringen så att patienter snabbare kan få 
sina klagomål besvarade och att åtgärder kan vidtas för 
att förebygga vårdskador i ett tidigt skede. Förslagen ska 
också bidra till att Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, kan utveckla den egeninitierade tillsynen så att 
tillsynsinsatser genomförs där behoven av tillsyn är som 
störst. Regeringen föreslår att detta ska börja gälla den 1 
jan 2018.  

Verksamhetsstatistik
Utfall 
Ack 
2017

Plan 
Ack 
2017

Utfall 
Ack 
2016

Antal ärenden 432 1296 1482

Ekonomi

Personal
Årsarbetare och 
anställda 2017 2016

Förändring 
mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 4,25 4,00 6,3 %

Antal anställda 5 4 25,0 %
Ökning av antalet anställda beror på att en medarbetare 
är sjukskriven på 75% och en ny medarbetare anställts på 
100% sedan den 1 mars 2017.

Marita Albinsson
Förvaltningschef
Patientnämnden Dalarna
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Revisorerna

Revisorerna och 
tjänstemannabiträde
Verksamhet

Kostnadsutveckling Utfall Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 7,5% 3,2% 3,2%

Viktiga mål och händelser
Revisorernas uppdrag är att granska om landstingets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

I granskningsarbetet stöds revisorerna av sakkunniga, 
dels i form av en anställd revisionschef, dels av inhyrda 
konsulter, vilka utför huvuddelen av granskningsarbetet.

Granskningsarbetet följer en årligen fastställd 
revisionsplan och planeras med utgångspunkt från anvisad 
budget.  

Kjell Johansson
Förvaltningschef
Revision
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Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedel Dalarna
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Utmaningen i att belysa och visa den samhälleliga och 
samhällsekonomiska nyttan ska genomsyra alla de 
övergripande åtgärder som Hjälpmedel Dalarna vidtar. 
Uppdraget är att bidra till jämlik hälsa genom att 
möjliggöra ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället 
för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedel ska 
göras tillgängliga och begripliga för Dalarnas invånare 
i syfte att behålla självständighet och därmed bidra till 
minskat behov av sjukhusvård och kommunal omsorg.
Kompletterande åtgärder 
Ej aktuellt

Verksamhet – viktiga mål och 
händelser

Mål och styrkort från 
Landstingsplanen

Prognos 
helår

Informations och utbildningsinsatser till förskrivare 
och patientgrupper ska ökas med 15% 
Svarsfrekvens i telefon, målvärde 90% 
Tillhandahålla ett utbud av lokaler och 
serviceverksamhet som uppfyller patienternas och 
verksamhetens behov



Prioriterade områden för förvaltningen under 2017 är 
Utbildning och kompetensförsörjning till samarbetspart-
ners

En utökning av erbjudna basutbildningar för chefer och 
förskrivare ska genomföras. Det ingår i de ”bastjänster” 
som finansieras med hjälp av fastställda bidrag från 
landsting och kommuner. 
Insatser till befolkningen består bl a av workshops 
”säkerhet i vardagen” som genomförs vid flera tillfällen/
år samt visningsmiljön i Borlänge och den mobila 
visningsmiljön som kan lånas ut. 
Hjälpmedelstillgång
Butiker finns i Borlänge, Falun och Mora. Leveranser 
av beställda och förskrivna hjälpmedel sker i princip 
dagligen till flertalet orter i länet, både till kommunernas 
och landstingets vårdinrättningar.
Intern effektivitet
Arbetsgrupper är igång med förslag till nya arbetssätt som 
krävs i samband med den samlokalisation som kommer 
att ske till hösten med förvaltning 51, i nybyggda lokaler 
i Borlänge.
Ledtider till första besök hos hjälpmedelskonsulent samt 
till avhjälpande underhåll kommer att följas under året. 
Fortfarande är fokus på funktionsförskrivning, att 
hjälpmedel kan återanvändas i ännu högre grad i stället 
för nyinköp

Hjälpmedelsnämnden har fattat beslut om att den 
återbetalningsersättning som har utgått till den verksamhet 
som lämnat tillbaka hjälpmedel från retursortimentet 
ska upphöra till förmån för lägre pris på motsvarande 
sortiment.
Planen är att detta ska genomföras fr o m maj månad 
2017.

Verksamhets-
statistik

Utfall Ack 
2017

Utfall Ack 
2016

Utfall Ack 
2015

Antal uthyrda 
hjälpmedel 29 040 28 193 28 717

Antal utlevererade 
hyreshjälpmedel 2 997 2 531 3 149

Antal returnerade 
hyreshjälpmedel 2 772 2 691 2 540

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Prognos 
helår

% andel återanvända 
hjälpmedel Rörelse 79,3 80 
% återanvända 
hjälpmedel KLOK 63,2 55 
% återanvända 
hjälpmedel PMB 58,0 60 

Nyttjandegrad* 85,3 90 
I statistiken kan utläsas att omsättningen av hjälpmedel till 
och från lagret har ökat markant under detta första kvartal. 
Lagerpersonalen packar upp varor och monterar alla delar 
för att hjälpmedlet ska vara komplett när det levereras 
till förskrivaren. Arbete pågår hur logistiken kring detta 
arbete ska se ut när även den andra förvaltningens (FV51) 
sortiment ska hanteras via lagret i Borlänge.
Recirkulationen fortsätter att gå åt rätt håll.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 36,4 47,9% 146,0 146,0 140,1
-varav 
Landstings-
bidrag

0,7 1,4% 2,7 2,7 2,6

Kostnader -34,5 2,6% -144,0 -146,0 -139,8
-varav löner 
exkl soc avg -7,0 -1,7% -29,7 -30,9 -27,8

-varav inhyrd 
personal 0 0 0 0 0

Över-/
underskott 1,9 2,0 0,0 0,3

Årets 
investering -6,5 -23,1 -30,5 -27,2

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Största avvikelsen mot budget är lägre personal kostnader, 
-1 600 tkr till följd av ännu ej tillsatta tjänster och 
sjukfrånvaro. Något lägre intäkter för perioden, - 100 
tkr än beräknat. Avskrivningarna ca -100 tkr lägre än 
planerat för perioden. Även beräknade transportkostnader 
är -300 tkr lägre. Då det är tidigt på året görs ingen 
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förändring i prognos för detta. Prognosjustering på 2 
mkr görs för minskade personalkostnader då vi vet att 
personalrekryteringarna fördröjs. Hur mycket flytten till 
Borlänge kommer att påverka driftskostnaderna är ännu 
oklart.
 

Omställnings-
kostnader

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0
Summa 0 0 0

Ej aktuellt i nuläget.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 2,4% 3,2% 4,6%

Till följd av minskade personalkostnader påverkas även 
kostnadsutvecklingen. 

Personal
Årsarbetare och 
anställda 2017 2016

Förändring 
mot före-

gående år
Antal faktiska 
årsarbetare 70,30 75,44 -6,8%

Antal anställda 79 82
-3,7 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

När någon slutar sin tjänst görs en behovsanalys. Bl 
a har det resulterat i att avdelningschefer fått större 
ansvarsområde och att vakanta tjänster inte tillsatts.
Komptensförsörjningsplan behöver arbetas fram för 
framtida behov. Idag saknas formella utbildningar till 
exempelvis hjälpmedelstekniker.

Arbetad tid Ack 
2017

 Ack 
2016

Förändring 
mot före-

gående år
Budget Arbetad tid 
timmar, anställda  

Arbetad tid timmar, 
anställda t o m feb 20 636 19 833 4,1 %

-varav timanställda 126 3 4083,7 %
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 97 84 15,6 %

-varav arbete under 
jour och beredskap 0 0 0

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Ökat antal arbetade timmar pga minskad sjukskrivning 
och stöd av timanställda vid särskilda kritiska situationer 
tex i kundtjänst/reception.
Under året kommer tekniker att anställas i stället för att 
köpa in tjänster från en tjänsteleverantör. Fler vikarier 
(för de sjukskrivna) är under rekrytering. Det gör att 
antal arbetade timmar beräknas öka betydligt under 
året. Arbetsbelastning blir alltför stor i flera team då 
sjukskrivningstiden blir lång.

Sjukfrånvaro Ack 
2017

Ack 
2016

Förändring 
procentenheter 

föregående år
Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

5,2 - -

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

7,6 8,3 -0,7

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

3,8 5,1 -1,4

Glädjande nog har sjukfrånvaron minskat något. Det 
tydligaste gäller korttidsfrånvaron och det beror mest 
på att vinterns influensa drabbade oss innan årsskiftet 
och inte efter. Individuella insatser görs med hjälp av 
företagsvård och rehabsekreterare.
Övrigt

o Lönerevisionsarbetet
Lönekriterier för LD Hjälpmedel arbetades fram 
2014 med hjälp av HR stöd. En utvärdering är 
gjord i mars 2017.
Inom förvaltningen sker Mål och Utvecklings-
samtal enligt central mall med all personal. I 
samband med det används också de framtagna 
lönekriterierna.
I år tillhör några av förvaltningens yrkesgrupper, 
de grupper som prioriteras inom koncernen.

o Arbetet med personaluppdrag, mål och styr-
kort i Landstingsplanen
För 2017 har styrkort arbetats fram i lednings-
gruppen för förvaltningen i samklang med kon-
cernens styrkort. Målet är att för nästa år även ha 
styrkort för respektive avdelning/team och även 
på sikt för varje medarbetare.
Skrivna uppdragsbeskrivningar, som bygger på 
ansvar och befogenheter, finns som arbetsmate-
rial och kommer att slutföras under våren.

Gunilla Lillhager
Förvaltningschef
Hjälpmedel Dalarna
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Nämnden för kostsamverkan Mora

Kostsamverkan Mora
Verksamhet – viktiga mål och 
händelser
Samverkansavtalet mellan Mora kommun och Landsting-
et Dalarna löper t.o.m. 2019-12-31. Mora kommun har 
inkommit med en framställan till Landstinget Dalarna att 
utreda kostsamverkans framtida arbete. Utredningen skall 
belysa två alternativ:

o Mora kommun tar över produktionen i 
befintligt eller annat kök

o Parterna skiljs åt. 

Det bedöms vara av yttersta vikt att utredningen blir klar 
i god tid innan avtalet löper ut, all för att säkerställa kost-
försörjningen på Mora och Ludvika lasarett.

Kvalitetsarbetet för Nämnden för Kostsamverkan 
administreras av Landstingsservice. Förvaltningen har 
baserat sin planering av internkontrollarbetet för 2017, 
enligt COSO-modellen. 
I samband med förvaltningens verksamhetsplanering 
har ett antal frågeställningar hanterats för att minska, 
eliminera eller hantera identifierade väsentliga risker:
Utifrån riskanalysen har ett antal strategiskt viktiga 
internkontrollpunkter tagits fram samt en handlingsplan 
på aktiviteter som skall genomföras för att minska, 
eliminera eller hantera uppmärksammade risker. 
De fyra internkontrollpunkter som utifrån ovanstående 
riskbedömning kommer genomföras under 2017 är 
Strukturerad kunddialog på strategisk, taktisk och operativ 
nivå, Vårdnära service – Pilot, Produktionsstyrning-/ 
uppföljning samt Sjukfrånvaro. 
Samtliga punkter och aktiviteter, samt en detaljerad 
beskrivning av förvaltningens kvalitetsarbete finns 
beskrivet i dokumentet Landstingsservice plan för intern 
styrning och kontroll 2017, LD17/00444.

Nyckeltal/Kvalitet Utfall Mål Prognos 
helår

Totalkostnad/portion kr 47,93 48,45 

Livsmedel/portion kr 15,91 17,0 

Andel miljömärkta livsmedel % 27 35 
Totalkostnaden per portion är i det här fallet samma 
sak som definitionen för samkostnad, det vill säga den 
gemensamma produktionskostnaden per portion. 
Utfallet på totalkostnad per portion är något bättre 
än målet, likaså kostnaden för livsmedel per portion. 
Andelen miljömärkta livsmedel har ökat under perioden 
men når inte upp till målet eftersom tillbehör till måltider 
och mellanmål levereras från köket i Falun och ingår i 
deras redovisning. En ökning av andelen miljömärkta 

livsmedel har en direkt påverkan på prisbilden, eftersom 
de miljömärkta livsmedlen har en högre kostnad än 
konventionellt producerade livsmedel. 

Lands-
tinget 
Dalarna

Ack 
budget 
2017

Ack 
utfall 
2017

Ack 
utfall 
2016

Års-
budget 
2017

Avv 
% jmf 

budget

Frukost 8 213 8 947 9 470 32 850 108,9%

Lunch & 
middag 22 750 24 323 25 786 91 000 106,9%

Specialkost 3 000 3 163 3 374 12 000 105,4%

Matlådor 800 714 612 3 200 89,3%

Total LD 34 763 37 147 39 242 139 050 106,9%

Landstingets volymer för portioner till Mora och Ludvika 
lasarett är högre i förhållande till lagd budget. En viss 
överproduktion sker vid Mora lasarett och den kräver en 
åtgärdsplan i form av samarbete mellan vårdavdelning 
och produktionskök. Ett första kortare möte med 
vårdavdelningschefer har hållits i slutet av 2016. Under 
första kvartalet har 3 svinnmätningar utförts och resultatet 
av dessa kommer att redovisas för avdelningschefer under 
kvartal 2, 2017. Redovisningen av svinnet strävar efter att 
uppmärksamma vårdavdelningarna på överbeställningar 
och att öka flexibiliteten i samband med beställningar av 
måltid. 

Mora 
kommun

Ack 
budget 
2017

Ack 
utfall 
2017

Ack 
utfall 
2016

Års-
budget 
2017

Avv 
% jmf 

budget

Frukost 15 239 14 216 15 339 60 955 93,3%

Lunch & 
middag 35 725 32 347 36 297 142 900 90,5%

Specialkost 12 450 13 007 12 789 49 800 104,5%

Matlådor 3 425 3 599 3 216 13 700 105,1%

Total MK 66 839 63 169 69 846 276 555 94,5%

Antalet boende inom äldreomsorgen har minskat jämfört 
med samma period 2016, vilket medfört färre levererade 
måltider till kommunens mottagningskök. Det har även 
skett en förskjutning av beställda måltider från lunch och 
middag till specialkost. Förklaringen är ett ökat behov av 
konsistensanpassad mat inom äldreomsorgen. 
Totalt har Mora Kommuns volymer sjunkit med drygt 6 
600 portioner jämfört med samma period föregående år.
Svinnmätningar vid mottagningsköken har skett där vi 
i egen regi har kunnat mäta svinnet, dvs i våra matsalar. 
Svinnet i mottagningskökens matsalar är väldigt lågt 
vilket tyder på att beställningsförfarandet av måltider är 
mycket bra kontrollerat. Svinnet uppgår till ca 9%.
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Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 8,3 0,0% 33,8 34,0 33,1
-varav 
Landstings-
bidrag

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader -8,4 0,8% -33,8 -33,8 -33,1
-varav löner 
exkl soc avg -2,8 5,4% -10,6 -10,6 -10,6

-varav inhyrd 
personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Över-/
underskott -0,1 0,0 0,2 0,0

Årets 
investering 0,0 -1,3 -1,3 0,0

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Resultatet för perioden januari-mars 2017 är -0,1 Mkr. 
Intäkterna ligger på samma nivå som under samma 
tidsperiod under föregående år, dock något lägre än 
budget. Personalkostnaderna ligger något högre än 
budget, och livsmedelskostnaderna något lägre. Totalt sett 
finns inga större budgetavvikelser under perioden. 
I samband med bokslut kommer Nämndens över-/
underskott att fördelas mellan parterna i enlighet med 
den prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell 
som framgår av tilläggsavtalet från 2014. Därav är 
årsprognosen justerad till 0 Tkr. 
Årets budgeterade investering avser en vagntvätt till 
Produktionsköket. Upphandling av denna kommer att 
påbörjas under kvartal 2.

Omställnings-
kostnader

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0 0,0

Inga omställningskostnader finns under perioden.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 0,8 2,1 2,1

Kostnadsutvecklingen för perioden är 0,8 % högre än 
motsvarande period 2016. Den är dock lägre än den 
budgeterade, förväntade kostnadsutvecklingen. Den 
största avvikelsen avser kostnad för livsmedel som ligger 
ca 200 Tkr lägre än den budgeterade kostnaden.

Personal
Årsarbetare och 
anställda

2017 2016
Förändring 

mot före-
gående år

Antal faktiska 
årsarbetare 31,13 29,44 5,7 %

Antal anställda 35 33 6,1 %
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Verksamheten håller sig inom anvisad personalbudget. 
Förvaltningen arbetar systematiskt med att rekrytera de 
olika kompetenser som behövs för att bedriva en hållbar 
och uthållig verksamhet

Arbetad tid Ack 
2017

 Ack 
2016

Förändring 
mot före-

gående år
Budget Arbetad tid 
timmar, anställda 10 377 9 898 4,8 %

Arbetad tid timmar, 
anställda 9 710 9 329 4,1 %

-varav timanställda 1 131 1 259 -10,1 %
-varav mertid/övertid 
samtlig personal 38 36 5,7 %

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro Ack 
2017

Ack 
2016

Förändring 
procentenheter 

föregående år
Mål för Sjukfrånvaro 
i % av ordinarie 
arbetstid

8,0 % - -

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid

3,2 % 8,2 % -4,9

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid

3,2 % 2,5 % 0,7

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 
samma period föregående år, trots att utvecklingen inom 
landstinget som helhet är negativ. Minskningen avser 
långtidssjukskriven personal som är tillbaka i tjänst.

Ulf Cristoffersson
Förvaltningschef
Kostsamverkan Mora
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