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Sammanfattning 
 
Aktuella studien 2008-2010 

Flera studier har tidigare gjorts om sjukhusens produktivitetsutveckling för 
åren mellan 1998-2008. Bakgrunden till studierna var ett uppdrag från regi-
onfullmäktige att utveckla metoder för att beskriva verksamheternas produk-
tivitetsutveckling på ett enhetligt sätt. Föreliggande studie visar hur sjukhu-
sen utvecklats mellan 2008 och 2010, det vill säga under 2009 och 2010 med 
2008 som bas. Studien utgår från samma metoder som utvecklats tidigare, 
vilket innebär att det blir en kontinuitet när det gäller mätning av produktivi-
tetsutvecklingen för sjukhusen. 
 
Föreliggande beräkning av produktivitetsutvecklingen baserat på hur presta-
tioner, kostnader och personal utvecklats vid regionens sjukhusgrupper för 
perioden 2008-2010 har tagits fram av en arbetsgrupp inom regionkansliet 
med representanter från ekonomiavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdel-
ningen och personalstrategiska avdelningen. Arbetet har utförts i samråd 
med sjukhusen med fortlöpande avstämningar. 
 
Huvudsyftet med studien är, att på samma sätt som i föregående studier, visa 
utvecklingen för respektive sjukhus, inte att jämföra produktiviteten mellan 
sjukhusen eller att analysera och beskriva de faktorer som påverkat utveck-
lingen. Sådana jämförelser och beskrivningar kan ske i särskilda analyser. 
Syftet är heller inte att beskriva effektivitetsutvecklingen. Detta sker i andra 
sammanhang, bland annat i den årliga verksamhetsanalysen där analyser och 
beskrivningar avseende kvalitetsutveckling med mera görs i syfte att kunna 
bedöma effektivitetsutvecklingen. 
 
Produktivitet har beräknats som kostnaden för ett prestationsmått där olika 
prestationstyper inom öppen och sluten vård har vägts samman. Kostnaden 
har omvandlats till fasta priser. Som en viktig del i resursanvändningen ingår 
i studien beskrivning över utvecklingen av personal och personalkostnader 
under perioden. 
 
Utvecklingen av produktiviteten för sjukhusen mellan 2008 och 2010 redo-
visas i nedanstående diagram med staplar för 2009 respektive 2010. Positiva 
värden innebär en förbättrad produktivitet och negativa värden innebär en 
försämrad produktivitet. 
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Produktivitetsutveckling under perioden 2008-2010 

 

Diagrammet visar att sjukhusens produktivitet totalt för samtliga sjukhus 
försämrades med 0,9 procent under 2009 jämfört med 2008. Under 2010 
förbättrades sjukhusens produktivitet med 0,4 procent vilket är ett trendbrott 
jämfört med utvecklingen under ett antal år. Som framgår varierade utveck-
lingen för sjukhusen. Nedan beskrivs översiktligt hur de komponenter (pre-
stationer, kostnader och personal) utvecklats som förklarar utvecklingen. 
 
� De sammanvägda prestationerna ökade med 0,5 procent under 2009 

men minskade med 0,2 procent 2010. Prestationerna har dock utvecklats 
på olika sätt för sjukhusen.  

 
Den slutna vården, exklusive psykiatri, ingår i de sammanvägda presta-
tionerna i form av DRG-poäng som svarar för knappt 60 procent av de 
totalt sammanvägda prestationerna. Antalet DRG-poäng (innefattar vård-
tyngdsförändringar) har under åren 2009 och 2010 varit i stort sett oför-
ändrade jämfört med 2008 totalt för samtliga sjukhus. Antalet vårdtillfäl-
len minskade med 0,6 procent 2009 och ökade 0,3 procent 2010. Case-
mix index som är ett mått på vårdtyngden - hur mycket resurser det ge-
nomsnittliga vårdtillfället kräver - ökade med 0,5 procent 2009 men 
minskade med 0,3 procent 2010. Med vårdtyngd menas endast i detta 
sammanhang hur mycket resurser som används. 

 
Den öppna vården ökade under 2009 men minskade under 2010. Besö-
ken hos läkare och andra vårdgivare ökade med 1,7 procent under 2009 
men minskade med 1,3 procent under 2010. Hänsyn har inte tagits till 
eventuella vårdtyngdsförändringar avseende besöken inom den öppna 
vården. Dagkirurgin mätt som DRG-poäng ökade med 7,7 procent 2009 
och med 1,5 procent 2010. 
 
Inom den psykiatriska slutenvården minskade antalet vårdtillfällen under 
2009 med 1,7 procent men ökade med 2,4 procent under 2010. Den 
rättspsykiatriska vården minskade antalet vårddagar med 7,0 procent re-
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spektive 5,3 procent under 2009 och 2010. Sammanvägt minskade den 
psykiatriska vården med 1 procent totalt sett under 2009 och 2010.  I det-
ta mått har inte tagits hänsyn till eventuella vårdtyngdsförändringar på 
annat sätt än att rättspsykiatrins andel beaktats. 

 
� Sjukhusens kostnader i fast pris ökade under 2009 med 1,4 procent men 

minskade med 0,5 procent 2010. Minskningen under 2010 är ett trend-
brott jämfört med föregående femårsperiod då sjukhusens kostnader 
ökade med i genomsnitt knappt 2 procent per år. Kostnadsminskningen 
under 2010  motsvarar 119 mnkr. Personalkostnaderna inklusive beman-
ningsföretag minskade i fasta priser med 358 mkr eller 2,4 procent. Öv-
riga kostnader ökade i fasta priser med 239 mkr eller 3,4 procent. 

 
� Den utförda tiden inklusive bemanningsföretag minskade med 0,9 pro-

cent 2009 och med 1,7 procent 2010. Prestationerna ökade med 0,5 pro-
cent 2009 men minskade med 0,2 procent 2010. Detta innebär en mins-
kad tidsåtgång per prestation både under både 2009 och 2010, det vill 
säga de som jobbade presterade mer än tidigare. 

 
Sammanfattningsvis visar den genomförda studien att produktiviteten, med 
det produktivitetsmått som använts, försämrades med 0,9 procent under 
2009 men förbättrades med 0,4 procent 2010.  Förbättringen under 2010 
härleds främst till ett trendbrott med minskade kostnader i fasta priser för 
första gången under den senaste sexårsperioden 
 
Nedanstående bubbeldiagram visar en analys av utvecklingen under 2010 
per sjukhus med jämförelser av två parametrar per diagram. Det första visar 
utvecklingen av kostnader och prestationer och det andra visar utvecklingen 
av utförd tid och prestationer. 
 
Båda diagrammen visar en gynnsam utveckling för flertalet sjukhus under 
2010 både när man jämför kostnader och utförd tid per prestation. Ett exem-
pel är Kungälvs sjukhus som haft en produktivitetsförbättring som härleds 
till ökat antal prestationer samtidigt som kostnaderna minskat. 
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Utveckling av kostnader och prestationer 2009-2010 

 

Den utförda tiden inklusive bemanningsföretag minskade med 1,7 procent 
mellan 2009 och 2010. De stora sjukhusen har minskat sina utförda timmar 
medan de mindre sjukhusen ökat sina timmar. Antalet prestationer per utförd 
tid har ökat för alla sjukhus förutom Södra Älvsborgs Sjukhus.  
 
Utveckling av utförd tid och prestationer 2009-2010 

 
 

Jämförelser på längre sikt  

Utvecklingen under femårsperioden 1998-2003 innebar en produktivitetsför-
sämring om drygt 2 procent per år eller sammanlagt cirka 11 procent. För-
sämringen härleddes i princip helt till att kostnaderna ökade medan produk-
tionen var i stort sett oförändrad.  
 
Utvecklingen under treårsperioden 2003-2006 innebar produktivitetsförbätt-
ringar på sammanlagt cirka 6 procent. Denna utveckling var omvänd mot 
den tidigare femårsperioden och hänfördes till att produktionen ökade och 
kostnaderna endast ökade marginellt i fasta priser. Under perioden 2007-
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2009 försämrades dock produktiviteten och trendbrottet 2010 innebär en 
förbättring. 
 
Nedanstående diagram visar utvecklingen totalt för samtliga sjukhus under 
tolvårsperioden 1999-2010 med 1998 som bas. 
 
Produktivitetsutveckling 

 

Utvecklingen per sjukhus varierar dock och i nedanstående diagram framgår 
produktivitetsutvecklingen för respektive sjukhus under tolvårsperioden.  
 
Diagrammet visar att ett sjukhus, Alingsås lasarett, ökat produktiviteten un-
der perioden medan övriga sjukhus försämrat sin produktivitet sett över hela 
perioden. Samtliga sjukhus har haft en produktivitetsutveckling som för en-
skilda år och perioder varierat jämfört med övriga sjukhus. Den ackumule-
rade utvecklingen med undantag för Alingsås lasarett sett över hela perioden 
har dock varit ganska likartad.  
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Produktivitetsutveckling per sjukhus 

 
Nedanstående diagram visar hur kostnaderna, prestationerna och årsarbetar-
na utvecklats under tioårsperioden 1999-2010 med 1998 som bas totalt för 
samtliga sjukhus. Kostnadsförändringen avser utvecklingen i fasta priser när 
indexförändringar räknats bort. Prestationsförändringen avser de totala 
sammanvägda prestationerna i öppen- och sluten vård. Årsarbetarföränd-
ringen avser årsarbetare inklusive bemanningsföretag. 
 
Utveckling kostnader, prestationer och årsarbetare 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund, uppdrag 
 
Tidigare har studier genomförts för att beskriva sjukhusens produktivitetsut-
veckling 1998-2001, 2001-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 och 
2007-2008. Bakgrunden var ett uppdrag från regionfullmäktige att utveckla 
metoder för att beskriva verksamheternas produktivitetsutveckling på ett 
enhetligt sätt.   
 
Ett nytt uppdrag har givits att beskriva sjukhusens produktivitetsutveckling 
2008-2010, det vill säga hur utvecklades produktiviteten perioden 2008 till 
2010. För att få en kontinuitet ska denna studie ske efter samma metoder 
som utvecklats i tidigare studier.  
 
Följande arbetsgrupp från regionkansliet har tagit fram föreliggande rapport 
om sjukhusens produktivitetsutveckling 2008-2010: Jan-Olof Johansson 
(sammankallande) och Agneta Xenos från ekonomiavdelningen, Peter  
Amundin från hälso- och sjukvårdsavdelningen samt Anders Öhman från 
personalstrategiska avdelningen. 
 
I arbetet har deltagit representanter från respektive sjukhus: Leif Sundberg 
och Hanna Axelsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Maud  
Lindgren NU-sjukvården (NU), Emma Johansson Södra Älvsborgs Sjukhus 
(SÄS), Kristina Westerberg Skaraborgs Sjukhus (SkaS), Mattias Olsson 
Ruppel Kungälv sjukhus (Klv), Marie Twedmark Jansson Alingsås lasarett 
(AL) och Lis Nilsson Frölunda Specialistsjukhus (FSS). Samtliga underlag 
avseende prestationer, kostnader och personal har stämts av med sjukhusre-
presentanterna. 
 
Det uppdrag gruppen haft och som föreliggande rapport baseras på utgår 
från att: 
 

� beskriva prestationernas förändring i relation till förändringen av 
kostnader och personal.  

� göra en jämförelse avseende perioden 2008-2010, med 2008 som 
bas. 

� beskriva utvecklingen per sjukhus/sjukhusgrupp. Någon djupare 
analys av de faktorer som påverkat utvecklingen kommer inte att 
ske inom ramen för detta uppdrag. 

� bedriva arbetet i samråd med sjukhusen och fortlöpande göra av-
stämningar. 

� baseras på sjukhusens idag tillgängliga uppgifter om prestationer, 
personal och ekonomi. 

 
Huvudsyftet är att beskriva produktivitetsutvecklingen under perioden efter 
samma metoder som i föregående studier i syfte att få en kontinuitet i mät-
ningen av sjukhusens produktivitetsutveckling. Det är den totala produktio-
nen per sjukhus som ska mätas oavsett om patienterna kommer från Västra 
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Götalands län eller andra län och oavsett hur beställning och ersättning av 
sjukvård har skett genom grundavtal eller tilläggsbeställningar. 
 
Produktivitet definieras som kostnad per prestation. 
 
Det är med denna definition som utgångspunkten för rapporten tagits fram. 
Däremot ingår inga beskrivningar eller bedömningar över vilka effekter som 
produktionen gett, det vill säga effektiviteten av utförda prestationer.  
 

1.2 Metod  
 
De övergripande principerna för att mäta sjukhusens produktivitetsutveck-
ling har som utgångspunkt att mäta utvecklingen totalt per sjukhus och totalt 
för samtliga sjukhus. Utvecklingen för sjukhusets totala kostnader eller per-
sonal utan uppdelning på delverksamheter inom sjukhuset jämförs med ut-
vecklingen för sjukhusets totala produktion.  
 
En viktig del är att justeringar görs av respektive års värden både avseende 
kostnader, prestationer och personal i syfte att göra åren jämförbara. Exem-
pel på justeringar är verksamhetsöverföringar mellan olika verksamheter till 
exempel överföringar mellan sjukhusen och regionservice tidigare år eller 
överföring av verksamhetsansvar mellan sjukhusen och Habilitering & Hälsa 
under 2010. Ett annat exempel är justeringar avseende ändrade redovis-
ningsprinciper för hur kostnader redovisas. Även förändringar till följd änd-
rade principer för registrering av prestationer eller en förändrad registrering i 
övrigt som kan vara en så kallad diagnosglidning kan ingå i vad som kan 
justeras. 
 
Bearbetningar görs för att säkerställa hur utvecklingen över tid är för sjuk-
husen. Däremot görs inte bearbetningar och justeringar för att kunna jämföra 
skillnader i absoluta nivåer av kostnad per prestation. 

 

� Prestationerna avser sjukhusets totala produktion oavsett om pati-
enterna kommer från Västra Götaland eller andra län och oavsett hur 
beställning och ersättning av sjukvård har skett genom grundavtal el-
ler tilläggsbeställning. Prestationerna avser DRG-poäng i sluten so-
matisk vård, vårdtillfällen i sluten psykiatrisk vård och vårddagar i 
rättspsykiatrisk vård. I öppen vård avser prestationerna läkarbesök 
och besök hos övriga personalkategorier samt DRG-poäng avseende 
dagkirurgi. Samtliga prestationer sammanvägs till gemensamt mått 
som kan ställas mot använda resurser i form av kostnader, personal 
och lokaler.  

 
� Kostnaderna avser sjukhusets totala kostnader med avdrag för vissa 

intäkter, till exempel sålda rötgenundersökningar och laboratorieana-
lyser. Mätningen av produktivitetsutvecklingen görs i fasta priser. 
För omräkning av kostnaderna till fasta priser används Sveriges 
Kommuner och Landstings index för löne- och prisförändringar. För 
internhyrorna används regionens fastighetsindex. 
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� Personal beskrivs efter personalvolymer och personalkostnader. Ut-
förd tid används som ett jämförelsemått och i detta inräknas även be-
räknad utförd tid av bemanningsföretag i syfte att jämföra den totala 
bemanningen med utförda prestationer.  
 

Ytterligare beskrivningar över metoderna vid mätningen av produktivitets-
utvecklingen finns inom respektive avsnitt. 
 
Metodik för beräkning av produktivitetsutveckling har beskrivits ingående i 
en publikation från SKL (Produktivitet och effektivitet i Hälso- och sjukvår-
den, SKL 2008). Huvudprinciperna som SKL tillämpar överensstämmer 
med de principer Västra Götalandsregionen tillämpar vid mätning av sjuk-
husens produktivitetsutveckling. 
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2 Prestationer 
 
Metodbeskrivning 

Sjukhusens prestationer baseras på de uppgifter som sjukhusen rapporterat 
till den regionala vårddatabasen, Vega. Hämtningen av data har gjorts i juni 
2011 för såväl 2008, 2009 som 2010 års data för att få högsta aktualitet. Me-
todiken och sökkriterierna har varit identiska för samtliga tre år. De data 
som ges i denna rapport överensstämmer inte fullständigt med de siffror som 
kan härledas från årsredovisningarna. Detta beror framförallt på de juster-
ingar som görs för att få jämförbarhet mellan åren men också av att tidpunk-
ten för datainhämtning skiljer sig åt.  
 
Mellan 2008 och 2010 har slutenvårdsprestationer redovisats på ett likartat 
sätt från sjukhusen till den regionala vårddatabasen. DRG-gruppering har 
gjorts utifrån respektive års viktlista. 2008 och 2009 års vikter har därefter 
räknats om till 2010 års viktlista med hjälp av sjukhusspecifika omräknings-
koefficienter. Detta gäller såväl sluten vård som dagkirurgi. De fåtal vårdtill-
fällen som av olika anledningar saknade DRG-vikt har givits en genomsnitt-
lig vikt för vårdtillfällen för respektive sjukhus.  
 
För beskrivning av DRG-viktsumma som prestationsmått hänvisas till tidi-
gare rapporter i denna serie. Dessa uppgifter hämtas från den regionala 
vårddatabasen men vissa korrigeringar har gjorts. Inskrivningsbesök ingår 
inte som prestation. De besök som kunnat klassificeras som dagkirurgi har 
brutits ut och redovisas separat. De övriga besöken har delats upp på vård-
form och granskats av de deltagande sjukhusen. 
 
Dagkirurgiska ingrepp har enligt Socialstyrelsens klassificering tagits fram 
ur den regionala vårddatabasen enligt samma urvalskriterier som i tidigare 
rapporter. Syftet med denna klassificerig är att identifiera de mer resurskrä-
vande besöken.  
 

2.1 Aktuella studien 2008-2010 
 
Totalt sett var slutenvården relativt oförändrad mätt som DRG-poäng och 
antal vårdtillfällen. De olika sjukhusen skiljer sig åt i utvecklingen. De fyra 
storsjukhusen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra 
Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus uppvisade alla en relativt stabil 
slutenvårdsproduktion under åren. Bland de mindre sjukhusen, Alingsås 
lasarett, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus sågs dock en på-
taglig produktionsökning under perioden med undantag från en minskning 
på Frölunda Specialistsjukhus mellan 2009 till 2010.  
 
Öppenvårdsbesöken ökade mellan 2008-2009 för att sedan minska mellan 
2009-2010. Variationerna mellan sjukhusen var betydligt större än inom 
slutenvården. Det är också inom öppenvården som flest justeringar gjorts, 
bland annat till följd av verksamhetsövergången till Habilitering & Hälsa. 
Justeringar har också till viss del gjorts för mellanliggande provtagningar 
som i några fall felaktigt rapporterats in till den regionala vårddatabasen. 
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Den dagkirurgiska produktionen fortsatte att öka även om ökningstakten var 
lägre mellan 2009-2010 än vad den var mellan 2008-2009. 
 
Den rättspsykiatriska vården minskade påtagligt efter tidigare års ökningar. 
Då det inom detta område rör sig om relativt sett får patienter med ofta 
mycket långa vårdtider innebär detta att små förändringar i antalet patienter 
får relativt stort genomslag i antalet vårddagar. Den relativt låga volymen 
inom detta område innebär också att ganska små förändringar får ett stort 
genomslag när man tittar på den procentuella förändringen mellan åren. 
 
I figuren nedan visas den procentuella prestationsutvecklingen under åren. 
Värt att notera är att de volymmässigt största delarna utgörs av slutenvården 
och öppenvården och utgör tillsammans 86 procent av de totala prestationer-
na medan rättspsykiatri vårddagar är den volymmässigt minsta delen. 
 

Procentuell utveckling av prestationer perioden 2008-2010 

 
Sammanvägda prestationer 

I likhet med tidigare rapporter har vi använt ett sammanvägt prestationsmått, 
uttryckt i DRG-poäng, för att ställas mot använda resurser i form av personal 
och kostnader.  
 
Utgångspunkt för sammanvägning av prestationerna har varit de relativa 
vikterna för respektive prestationstyp som använts i föregående rapport som 
baseras på redovisade prestationer och ersättningar till sjukhusen för inom-
länsvård. De vikter som använts är att 20,63 öppenvårdsbesök, 0,37 psykiat-
riska vårdtillfällen och 9,77 rättspsykiatriska vårddagar motsvarar en DRG-
poäng. Det kan finnas skäl att förändra viktningen men vi har valt att använ-
da identisk metodik jämfört med föregående rapport vilket ger god jämför-
barhet med den tidigare rapporten. Även relativt stora förändringar av vikt-
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ningen skulle dock bara kunna påverka slutresultatet marginellt förutsatt att 
samma vikter använts för perioden som studien omfattar. 
 
För Västra Götalandsregionen som helhet var förändringarna av de sam-
manvägda prestationerna relativt små mellan åren. De mindre sjukhusen 
Alingsås lasarett, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus har alla 
tre ökat sina sammanvägda prestationer under perioden. Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, ligger relativt oförändrat medan de tre övriga storsjukhu-
sen NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus har 
en varierande utveckling. 
 

Procentuell utveckling av sammanvägda prestationer perioden 2008-2010 

 

2.2 Jämförelse på längre sikt 
 
Det finns dock skäl till försiktighet när det gäller bedömning av förändringar 
av prestationer över en tidsperiod som täcker många år. DRG-grupper kan 
förändras liksom innehållet i enskilda grupper och sättet att registrera. Det är 
således inte lämpligt att dra exakta slutsatser om omfattningen av prestatio-
nerna 2010 jämfört med de som utfördes 1998 och därmed exakt om hur 
produktiviteten skiljer sig för båda dessa år. När det gäller jämförelser över 
kortare perioder innebär metoden med ny gruppering med samma gruppera-
re en god grund för jämförelse tillsammans med rimlighetsbedömning, kva-
litetsgranskning och samlade bedömningar som görs av data. Metoden be-
döms således tämligen säkert kunna beskriva de trender som funnits i presta-
tionsutvecklingen under de år som sjukhusens utveckling har jämförts.  
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Ackumulerad procentuell utveckling av sammanvägda prestationer  
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3 Kostnader 
 
Metodbeskrivning 

Sjukhusens inlämnade årsredovisningar ligger i likhet med tidigare års pro-
duktionsstudier till grund för jämförelse av kostnadsutvecklingen vid Västra 
Götalandsregionens sjukhus. Vid genomförande av produktivitetsstudierna 
har även hänsyn tagits till vissa intäkter. Detta eftersom kostnadsutveckling-
en inte ska påverkas av ökade kostnader beroende på att sjukhusen ökat sin 
försäljning av tjänster till exempel laboratorieprover och röntgenundersök-
ningar. Dessa intäkter förutsätts matcha kostnaderna. Kostnader för köpt 
vård har eliminerats. Dessutom har hänsyn tagits till organisatoriska föränd-
ringar samt andra förändringar som påverkat jämförbarheten över tid. I bila-
gor återfinns respektive sjukhus underlag med justeringar. Efter justeringar-
na har kostnadsnivån beräknats i fast pris (2010 års kostnadsnivå).  
 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) index har använts för att omräk-
na kostnaderna till fast pris. Det förutsätts att SKL:s index stämmer med 
utvecklingen för Västra Götalandsregionen. Av tabellen nedan anges vilka 
index som använts i produktivitetsstudien.  
 
Löne- och prisförändring. Genomsnitt för samtliga landsting. LPI 

Index (procent) 2009 2010 

Totalindex  1,7 2,0 
Löner och sociala avgifter 1,9 2,8 

Källa: SKL, Ekonomi Nytt 06/11 
 
För de interna hyrorna har dock en justering skett i enlighet med regionens 
fastighetsindex för 2009 0,9 procent och för 2010 -0,1 procent.  
 

3.1 Aktuella studien 2008-2010 
 
Sjukhusens kostnadsutveckling i fast pris mellan 2008 till 2009 var 1,4 pro-
cent (303 mnkr) och motsvarande utveckling för perioden 2009 till 2010 
visade på minskning med 0,5 procent (-119 mnkr). Totalt en kostnadsökning 
för perioden på 0,9 procent eller 184 mnkr. På mindre sjukhus kan relativt 
små förändringar ge stora procentuella skillnader. 
 
NU-sjukvården och Frölunda Specialistsjukhus var de enda sjukhus som 
under tvåårsperioden visade på en minskad kostnadsutveckling totalt sett. 
Resterande sjukhus har under denna tid ökat sina kostnader. Mellan 2009 
och 2010 visade alla sjukhus förutom Alingsås lasarett och Södra Älvsborgs 
Sjukhus på en minskad kostnadsutveckling. Under perioden har Kungälvs 
sjukhus haft väsentligt ökade kostnader för ambulanshelikoptern som påver-
kat produktivitetsutvecklingen negativt. 
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Kostnadsutveckling i fast pris perioden 2008-2010  

 
Av nedanstående diagram framgår att personalkostnaderna inklusive be-
manningsföretag har minskat med 2,4 procent eller 358 mnkr. Samtliga 
sjukhus har haft minskade personalkostnader mellan åren. Jämfört med den 
totala personalkostnaden har andelen kostnader för bemanningsföretag 
minskat från 1,8 till 1,7 procent. Totalt för sjukhusen minskade kostnaderna 
för bemanningsföretag med cirka 7,6 procent mellan åren, vilket motsvarar 
21 mnkr. De minskade personalkostnaderna och minskad kostnaderna för 
bemanningsföretag förklaras främst av att sjukhusen jobbat med åtgärdspla-
ner för att nå en ekonomi i balans.   
 
Sjukhusens ökade kostnader för läkemedel motsvarade 3,4 procent, 88 mnkr. 
Ökningen hänförs till volymökning och övergång till dyrare läkemedel. Ska-
raborgs Sjukhus var det enda sjukhuset som visade på minskade kostnader 
för läkemedel. 
 
Totalt ökade övriga kostnader med 193 mnkr eller 3,1 procent. Samtliga 
sjukhus med undantag av Alingsås lasarett och Frölunda Specialistsjukhus 
har haft ökade övriga kostnader. Den största ökningen av övriga kostnader i 
kronor räknat har skett inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset medan Ska-
raborg Sjukhus har haft den största procentuella ökningen. 
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Procentuell utveckling av kostnader i fast pris perioden 2009-2010  

 
Prestationer per lokalyta 

Nedan redovisas en jämförelse mellan prestationer per lokalyta för respekti-
ve sjukhus. Frölunda Specialistsjukhus ingår inte i sammanställningen efter-
som det är externt hyrda lokaler. Uppgifterna baseras på totala lokalytor per 
sjukhus under 2009 som sammanställts centralt av SKL. Prestationerna avser 
sammanvägda prestationer för 2009. 
 
 Prestationer 

2009 
Lokalyta m2 

2009 
Prestationer 

per m2 
SU 212 719 665 224 0,32 
NU 72 341 233 150 0,31 
SÄS 55 743 227 935 0,24 
SkaS 62 607 284 971 0,22 
Klv 18 059 33 690 0,54 
AL 11 066 39 286 0,28 
Summa 432 535 1 484 256 0,29 

 
Totalt för samtliga sjukhus exklusive Frölunda Specialistsjukhus utförs 0,29 
prestationer per m2 lokalyta men det varierar mellan sjukhusen. Kungälv 
sjukhus utför 0,54 prestationer per m2, vilket är klart högst medan övriga 
sjukhus ligger mellan 0,22-0,34 m2. 
 
Lokalytorna avser de totala ytorna vid respektive sjukhus. Det innebär att 
här ingår både lokaler som används för direkt vårdproduktion och andra lo-
kaler som används för olika ändamål. Det kan till exempel avse stödfunktio-
ner, service, utbildning och forskning. Andelen övriga lokaler som finns vid 
respektive sjukhus varierar. 
 
I ovanstående jämförelse är det de totala lokalytorna som ingår och jämfö-
relsetalen påverkas av det finns både lokaler för direkt vårdproduktion och 
övriga lokaler. 
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3.2 Jämförelse på längre sikt 
 
I tabellen nedan redovisas utvecklingen uppdelat på löpande priser, index för 
löne- och prisförändringar och fasta priser.  
 
Kostnadsutveckling uppdelat på löpande priser, index och fasta priser 

Procent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 

Löpande priser 3,2 3,1 5,3 5,7 2,7 1,6 23,6 
Index (löner och priser) 2,1 1,7 3,1 2,7 1,7 1,9 13,9 
Fasta priser 1,1 1,4 2,2 3,0 1,0 -0,3 9,7 
 
Sjukhusens kostnader har under sexårsperioden ökat med 23,6 procent i lö-
pande priser, vilket motsvarar en ökning med 4 554 mnkr. Ökningen har 
varit som störst under de senaste åren.  
 
Indexförändringarnas andel av kostnadsökningen uppgick till 13,9 procent 
under perioden och baseras i huvudsak på de index SKL angivit för respek-
tive år. Störst indexförändring har personalkostnaderna haft medan index för 
läkemedel varit i stort sett oförändrat under perioden.  
 
Kostnadsökningen i fasta priser när index frånräknats uppgick under perio-
den till 9,7 procent. Detta motsvarade en ökning med 1 786 mnkr, vilket är 
den reala ökningen mätt i kronor av sjukhusens faktorinsatser (personal, 
material, läkemedel, lokaler med mera). Det är ökningen i fasta priser som 
ingår när produktivitetsförändringarna mäts i de rapporter som tagits fram 
om sjukhusens produktivitetsutveckling. 
 
Som framgår av diagrammet nedan över de ackumulerade kostnadsökning-
arna i fasta priser har läkemedel och övriga kostnader ökat mest mätt i kro-
nor, 1 525 mnkr, medan ökningen avseende personalkostnader och kostna-
der för bemanningsföretag varit lägre, 261 mnkr, av den totala kostnadsök-
ningen om 1 786 mnkr i fasta priser. 
 
Läkemedel har ökat med cirka 710 mnkr till 2 650 mnkr, viket innebär en 
ökning med 36 procent för perioden. Övriga kostnader har ökat med cirka 
818 mnkr till 6 410 mnkr, vilket innebär en ökning med 16 procent för peri-
oden. Personalkostnaderna har ökat med 1,0 procent, vilket motsvarar cirka 
120 mnkr till 14 400 mnkr och kostnader för bemanningsföretag har ökat 
med 141 mnkr till 250, vilket motsvarar en ökning med cirka 166 procent 
under perioden.  
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Ackumulerad kostnadsutveckling i fasta priser  

 

Ovanstående diagram visar kostnadsutvecklingen i fasta priser. Kostnaderna 
ökade med 1 786 mnkr. I produktivitetsstudier är utgångspunkten att se kost-
nadsutvecklingen i fasta priser för att mäta de reala resursernas faktiska ut-
veckling. Detta innebär att man bortser ifrån kostnadsökningar till följd av 
ökade löneavtal för personal och prisökningar för material med mera, efter-
som detta inte påverkar produktionen.  
 
Utvecklingen i löpande pris ser annorlunda ut och kostnaderna ökade med 
4 554 mnkr. Personalkostnaderna ökar i en mycket högre takt till följd av 
löneavtalsförändringar med mera. Däremot ökar inte läkemedelskostnaderna 
till följd av prisförändringar eftersom prisfaktorn för läkemedel har i stort 
sett varit oförändrad under de gångna åren. Detta förhållande innebär att 
läkemedelskostnaderna endast har ökat sin andel av de totala bruttokostna-
derna i begränsad omfattning i löpande pris. I fast pris har läkemedelskost-
nadernas andel av den reala resursförbrukningen ökat. 
 
När man ser på kostnadsökningar i produktivitetssynpunkt så används fasta 
pris, men oftast jämförs kostnaderna i löpande priser när jämförelser görs 
mot budget, föregående års utfall eller om man jämför kostnaderna mot skat-
teutvecklingen. 
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4 Personal 
 
Metodbeskrivning 

Sjukhusens personaldata baseras på de uppgifter som rapporterats i samband 
med årsredovisning. För 2008 och 2009 rapporterade sjukhusen in data i 
koncernredovisningssystemet Cognos Controller men från och med 2010 
sker en maskinell överföring av uppgifter från Cognos UDP. För att uppnå 
jämförbarhet mellan åren har antal årsarbetare justerats utifrån de överfö-
ringar av personal som skett på grund av verksamhetsförändringar alternativt 
organisatoriska förändringar och andra förändringar under de tre åren.  
 
Den utförda tiden per år har justerats i motsvarande omfattning som antal 
årsarbetare med hjälp av beräknad utförd tid per årsarbetare. Justeringarna 
av årsarbetare och utförd tid har avstämts mot personalkostnadsjusteringar-
na.  
 
Utförd tid och antal årsarbetare för bemanningsföretag har beräknats med 
hjälp av en schablon som omvandlar kostnader till timmar respektive årsar-
betare. Schablonen baserar sig på ersättningarna i avtalen med bemannings-
företagen. 
 
Justering har inte gjorts för kalenderdagseffekter mellan åren som uppstått 
på grund av varierat antal helgdagar. En stor del av sjukhusens verksamhet 
utförs 7 dagar per vecka men är reducerad på helgerna. Antal nettoarbetsda-
gar (måndag-fredag som inte är helgdag) varierar de tre åren mellan 252, 
251 och 254. Differensen mellan åren är -0,4 procent 2008-2009 och 1,2 
procent 2009-2010. Effekten av en 1-procentig ökning av antal arbetsdagar 
har för Västra Götalandsregionen beräknats till att antal arbetade timmar 
ökar med 0,6 procent. 
 

4.1 Aktuella studien 2008-2010 
 
Den utförda tiden inklusive bemanningsföretag minskade med 0,9 procent 
mellan 2008 och 2009 och med 1,7 procent mellan 2009 och 2010. De stora 
sjukhusen förutom Södra Älvsborgs Sjukhus 2009 har minskat den utförda 
tiden medan de mindre sjukhusen ökat sina timmar. Ökningarna av utförd tid 
för de mindre sjukhusen kan till stor del förklaras genom ökningar av antal 
årsarbetare medan de stora sjukhusens minskning 2009-2010 kan förklaras 
av att andelen utförd tid av ordinarie tid minskade 2010. 
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Utveckling av utförda timmar inklusive bemanningsföretag perioden 2008-2010 

 
Antal prestationer per utförd timme inklusive bemanningsföretag ökade med 
1,4 procent mellan 2008 och 2009 och med 1,6 procent mellan 2009 och 
2010. Detta beror på att prestationerna antingen ökat mer eller minskat 
mindre än vad den utförda tiden gjort. Antal prestationer per utförd timme 
har ökat eller är oförändrade för samtliga sjukhus förutom för Frölunda Spe-
cialistsjukhus som 2008-2009 minskade med 2,3 procent.  
 
Utveckling prestationer per utförd tid perioden 2008-2010 
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Kungälv sjukhus, Alingsås lasarett och Frölunda Specialistsjukhus har mel-
lan 2009-2010 ökat sin utförda tid men minskat sina personalkostnader me-
dan de stora sjukhusen minskat både utförd tid och personalkostnader. 
 
Utveckling av utförd tid och personalkostnader 2009-2010  

 
 

4.2 Jämförelser på längre sikt 
 
Antal årsarbetare minskade mellan 2008 och 2009 med 182,2 och ökade 
mellan 2009 och 2010 med 142,5. Trenden med årliga ökningar bröts 2007 
och därefter ha antalet årsarbetare varit relativt oförändrade. Den ackumule-
rade procentuella utvecklingen av antalet årsarbetare från 1998 till 2010 är 
11,37 procent. Se bilaga för förändring per sjukhus. 
 
Ackumulerad procentuell utveckling årsarbetare inklusive bemanningsföretag 
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5 Produktivitetsutveckling 
 

5.1 Perioden 2008-2010 
 
Huvudsyftet med denna studie är att visa produktivitetsutvecklingen för re-
spektive sjukhus och inte att jämföra produktiviteten mellan sjukhusen. Det-
ta är i överensstämmelse med de tidigare genomförda studierna. 
 
I ovanstående kapitel har utvecklingen under perioden 2008-2010 beskrivits, 
det vill säga vad som hände under 2009 och 2010 avseende prestationer, 
kostnader och personal. Totalt för sjukhusen försämrades produktiviteten 
under 2009 med 0,9 procent men förbättrades under 2010 med 0,4 procent.  
 
I denna studie har bearbetningar gjorts för att säkerställa hur utvecklingen 
över tid är för sjukhusen. Däremot har inte på samma sätt bearbetningar och 
analyser gjorts för att kunna jämföra skillnader i absoluta nivåer av kostnad 
per prestation. Exempel på skillnader som inte har bearbetats i denna studie 
är forskning, vårdutveckling och utbildning eller olika uppdrag för sjukhu-
sen. Därför måste jämförelser av absoluta skillnader avseende kostnad per 
prestation göras med försiktighet. 
 
Det är viktigt att notera att som mått på produktivitet har kostnaderna beräk-
nats för ett sammansatt prestationsmått i vilket ingår mått på förändringar i 
vårdens innehåll i form av DRG-poäng. Därmed fångas förskjutningar mot 
mer resurskrävande prestationer inom vården. Däremot tar metoden inte 
hänsyn till förändrade kostnader inom varje DRG-grupp till följd av medi-
cinteknisk utveckling eller andra ökade krav. Sådana förändrade kostnader 
påverkar produktiviteten med den använda metoden. I motsatt riktning ver-
kar en kontinuerlig förbättring i diagnossättning som leder till DRG-glidning 
vars storlek är svår att skatta men vars storlek inte påverkar de trender som 
observeras. I studien har kostnaderna justerats med SKL:s vägda index. I 
den mån Västra Götalandsregionen har en annan kostnadsutveckling än riket 
förändras de produktivitetstal som redovisats i denna studie. SKL:s indextal 
bedöms stämma väl överens med Västra Götalandsregionens kostnadsut-
veckling. 
 

5.2 Jämförelser på längre sikt 
 
Sjukhusens produktivitetsutveckling har varierat under tolvårsperioden 
1998-2010. Under vissa perioder har produktiviteten försämrats och under 
vissa har den förbättrats som framgår av diagrammet nedan som visar den 
ackumulerade produktivitetsutvecklingen 1998-2010. 
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Ackumulerad procentuell produktivitetsutveckling 1998-2010 

 
Utvecklingen under femårsperioden 1999-2003 med 2008 som bas innebar 
en produktivitetsförsämring om 1,9 procent per år eller sammanlagt 9,4 pro-
cent. Försämringen härleddes i princip helt till att kostnaderna ökade medan 
produktionen var i stort sett oförändrad. 
 
Utvecklingen under treårsperioden 2004-2006 med 2003 som bas innebar en 
produktivitetsökning med cirka 2 procent per år eller sammanlagt 6 procent. 
Denna utveckling innebar ett trendbrott jämfört med utvecklingen under 
föregående femårsperiod då sjukhusens produktivitet försämrades. Den för-
bättrade produktiviteten under treårsperioden 2003-2006 hänförs till en på-
taglig ökning av prestationerna samtidigt som kostnaderna endast ökade 
marginellt, vilket var det motsatta förhållandet jämfört med den tidigare 
femårsperioden 1998-2003. 
 
Under treårsperioden 2007-2009 med 2006 som bas försämrades åter pro-
duktiviteten och den uppgick till cirka 1,5 procent per år eller sammanlagt 
cirka 4,5 procent, vilket framförallt hänförs till en ökande kostnadsutveck-
ling. Ökningen hänfördes främst till läkemedel, material och bemanningsfö-
retag. Däremot ökade i stort sett inte personalkostnaderna. 
 
För första gången på sju år minskade sjukhusens kostnader under 2010 i 
fasta priser. Kostnadsminskningen var grunden för produktivitetsförbättring-
en under 2010 på 0,4 procent. Prestationerna var totalt sett nästan oförändra-
de under 2010.  
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5.3 Sammanfattande profil över utvecklingen 2010 
 
En sammanfattande profil har tagits fram där utvecklingen för respektive 
sjukhus jämförs med utvecklingen för genomsnittet för samtliga sjukhus 
under 2010 i så kallat spindeldiagram. Profilen omfattar sex paramet-
rar/jämförelsetal i denna studie. 
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Slutenvårdsprestationer      

exkl köpt vård, inkl utomlänspat.      

2008 och 2009 års DRG-poäng omräknade enl koefficient för 2010 års viktlista   
          Förändring % 
    2008 2009 2010 08 09 09 10 
SU Vårdtillfällen, somatiska* 108 581 107 807 107 528 -0,7 -0,3 
 DRG-poäng** 128 821 127 582 126 639 -1,0 -0,7 
 Casemix 1,186 1,183 1,178 -0,3 -0,5 
 Vårdtillfällen, psykiatriska, inskrivn. 6 624 6 716 6 908 1,4 2,9 
 Vårddagar, rättspsykiatriska (fakturerade) 27 357 24 960 23 524 -8,8 -5,8 
       
NU Vårdtillfällen, somatiska* 37 045 35 847 37 399 -3,2 4,3 
 DRG-poäng** 38 505 38 343 39 075 -0,4 1,9 
 Casemix 1,039 1,070 1,045 2,9 -2,3 
 Vårdtillfällen, psykiatriska 3 142 2 977 2 880 -5,3 -3,3 
 Vårddagar, rättspsykiatriska (fakturerade) 16 777 15 454 13 517 -7,9 -12,5 
       
SÄS Vårdtillfällen, somatiska* 29 505 29 162 27 936 -1,2 -4,2 
 DRG-poäng** 29 066 29 296 28 463 0,8 -2,8 
 Casemix 0,985 1,005 1,019 2,0 1,4 
 Vårdtillfällen, psykiatriska, inskrivn. 1 777 1 767 1 970 -0,6 11,5 
       
SkaS Vårdtillfällen, somatiska* 37 658 37 455 37 283 -0,5 -0,5 
 DRG-poäng** 36 870 36 661 37 132 -0,6 1,3 
 Casemix 0,979 0,979 0,996 0,0 1,8 
 Vårdtillfällen, psykiatriska, inskrivn. 2 015 1 885 1 794 -6,5 -4,8 
 Vårddagar, rättspsykiatriska (fakturerade) 9 803 9 752 10 462 -0,5 7,3 
       
Kungälv Vårdtillfällen, somatiska* 10 066 10 814 11 281 7,4 4,3 
 DRG-poäng** 10 275 10 952 11 260 6,6 2,8 
 Casemix 1,021 1,013 0,998 -0,8 -1,4 
 Vårdtillfällen, psykiatriska, inskrivn. 928 888 1 018 -4,3 14,6 
       
Alingsås Vårdtillfällen, somatiska* 6 418 6 688 7 175 4,2 7,3 
 DRG-poäng** 6 864 7 246 7 628 5,6 5,3 
 Casemix 1,070 1,083 1,063 1,3 -1,9 
       
FSS Vårdtillfällen, somatiska* 765 795 753 3,9 -5,3 
 DRG-poäng** 1 014 1 050 985 3,6 -6,2 
 Casemix 1,325 1,321 1,307 -0,3 -1,0 
              
Totalt Vårdtillfällen, somatiska* 230 038 228 568 229 355 -0,6 0,3 
 DRG-poäng** 251 416 251 130 251 182 -0,1 0,0 
 Casemix 1,093 1,099 1,095 0,5 -0,3 
 Vårdtillfällen, psykiatriska, inskrivn. 14 486 14 233 14 570 -1,7 2,4 
 Vårddagar, rättspsykiatriska (fakturerade) 53 937 50 166 47 503 -7,0 -5,3 
       
       
* inkluderar ej DRG-satta vårdtillfällen      
** inkluderar schablon för ej DRG-satta vårdtillfällen      
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Öppenvårdsprestationer      

Dagkirurgi enligt Socialstyrelsens lista (ej dagmed, ej dagendoscopier)   

Respektive års viktlista. Exkl inskrivningsbesök     

2008 och 2009 års DRG-poäng omräknade enl koefficient för 2010 års viktlista  
        Förändring % 
  2008 2009 2010 08 09 09 10 
SU Läkarbesök, exkl dagkirurgi 571 091 564 681 563 854 -1,1 -0,1 
 Övriga besök, exkl dagkirurg 638 378 647 400 643 803 1,4 -0,6 
 Besök, dagkirurgi 32 194 32 411 31 242 0,7 -3,6 
 DRG-poäng, dagkiruri 5 474 5 677 6 126 3,7 7,9 
 Casemix, dagkirurgi 0,170 0,175 0,196 3,0 11,9 
       
NU Läkarbesök, exkl dagkirurgi 220 935 220 013 196 430 -0,4 -10,7 
 Övirga besök, exkl dagkirurg 192 195 205 410 210 128 6,9 2,3 
 Besök, dagkirurgi 21 263 20 767 18 956 -2,3 -8,7 
 DRG-poäng, dagkiruri 3 375 3 748 3 344 11,1 -10,8 
 Casemix, dagkirurgi 0,159 0,180 0,176 13,7 -2,3 
       
SÄS Läkarbesök, exkl dagkirurgi 167 953 175 924 169 693 4,7 -3,5 
 Övirga besök, exkl dagkirurg 218 156 227 548 225 707 4,3 -0,8 
 Besök, dagkirurg 12 251 12 429 12 275 1,5 -1,2 
 DRG-poäng, dagkiruri 1 833 2 114 2 021 15,3 -4,4 
 Casemix, dagkirurgi 0,150 0,170 0,165 13,6 -3,2 
       
SkaS Läkarbesök, exkl dagkirurgi 193 886 193 306 200 423 -0,3 3,7 
 Övirga besök, exkl dagkirurg 161 134 163 224 160 003 1,3 -2,0 
 Besök, dagkirurg 15 073 15 396 14 472 2,1 -6,0 
 DRG-poäng, dagkiruri 2 424 2 571 2 674 6,1 4,0 
 Casemix, dagkirurgi 0,161 0,167 0,185 3,8 10,6 
       
Kungälv Läkarbesök, exkl dagkirurgi 40 231 43 467 42 322 8,0 -2,6 
 Övirga besök, exkl dagkirurg 37 254 43 040 43 132 15,5 0,2 
 Besök, dagkirurg 2 404 2 289 2 329 -4,8 1,7 
 DRG-poäng, dagkiruri 494 514 549 3,9 6,9 
 Casemix, dagkirurgi 0,206 0,224 0,236 9,1 5,1 
       
Alingsås Läkarbesök, exkl dagkirurgi 42 976 43 602 38 167 1,5 -12,5 
 Övirga besök, exkl dagkirurg 22 562 23 782 21 740 5,4 -8,6 
 Besök, dagkirurg 2 390 2 431 2 297 1,7 -5,5 
 DRG-poäng, dagkiruri 530 554 596 4,4 7,5 
 Casemix, dagkirurgi 0,222 0,228 0,259 2,7 13,8 
       
FSS Läkarbesök, exkl dagkirurgi 39 864 39 375 39 450 -1,2 0,2 
 Övirga besök, exkl dagkirurg 23 766 24 319 26 076 2,3 7,2 
 Besök, dagkirurg 8 108 7 859 8 221 -3,1 4,6 
 DRG-poäng, dagkiruri 956 1 065 1 182 11,4 11,0 
 Casemix, dagkirurgi 0,118 0,135 0,144 14,9 6,1 
              

Totalt Läkarbesök, exkl dagkirurgi 1 276 936 1 280 368 1 250 339 0,3 -2,3 
 Övirga besök, exkl dagkirurg 1 293 445 1 334 723 1 330 589 3,2 -0,3 
 Besök, dagkirurg 93 683 93 582 89 792 -0,1 -4,0 
 DRG-poäng, dagkiruri 15 087 16 243 16 491 7,7 1,5 
 Casemix, dagkirurgi 0,161 0,174 0,184 7,8 5,8 
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Sammanvägda prestationer       
         
 Prestationer Omvandlade till DRG-poäng Förändring % 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 08 09 09 10 
Sluten vård, DRG 251 416 251 130 251 182 251 416 251 130 251 182 -0,1% 0,0% 
Öppen vård, besök 2 570 381 2 615 091 2 580 928 124 594 126 762 125 106 1,7% -1,3% 
Dagkirurgi, DRG 15 087 16 243 16 491 15 087 16 243 16 491 7,7% 1,5% 
Psykiatri, vårdtillfällen 14 486 14 233 14 570 39 151 38 468 39 378 -1,7% 2,4% 
Rättspsykiatri, vårddagar 53 937 50 166 47 503 5 521 5 135 4 862 -7,0% -5,3% 
Summa 2 905 307 2 946 863 2 910 674 435 769 437 736 437 019 0,5% -0,2% 

 
 
 
    Förändring % 
  2008 2009 2010 08 09 09 10 
SU 213 624 212 719 212 382 -0,4% -0,2% 
NU 72 115 72 341 71 293 0,3% -1,4% 
SÄS 54 418 55 743 54 975 2,4% -1,4% 
SkaS 62 953 62 607 63 196 -0,6% 0,9% 
Klv 17 034 18 059 18 703 6,0% 3,6% 
AL 10 572 11 066 11 128 4,7% 0,6% 
FSS 5 054 5 202 5 343 2,9% 2,7% 

Totalt 435 769 437 736 437 019 0,5% -0,2% 
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Sahlgrenska Universitetssjukhuset   
    
  2008 2009 2010 
Bruttokostnader (mnkr) 11 856,9 12 089,3 12 251,5 
Justeringsposter: -299,7 -275,9 -228,6 
Habilitering & hälsa -82,6 -84,0  
Ändrad redovisning varulager -23,6   
Köpt vård -194,7 -191,9 -228,6 
Särnär, ändrad redovisning 1,2   

Summa 11 557,2 11 813,4 12 022,9 

varav personalkostnader 7 198,8 7 227,9 7 324,0 
varav bemanningsföretag 87,1 71,3 64,1 
varav internhyror 560,1 619,6 637,5 
varav finansiella kostnader 16,5 11,5 7,4 

Summa exkl internhyror  10 997,1 11 193,8 11 385,4 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 11 184,1 11 417,6 11 385,4 
Indexjustering  2,0 % 2009-2010 års nivå 11 407,7 11 417,6 11 385,4 
Internhyror 0,9 % 2008-2009 års nivå 565,1 619,0 637,5 
Internhyror -0,1 % 2009-2010 års nivå 564,6 619,0 637,5 

Summa kostnad i fast pris 11 972,3 12 036,7 12 022,9 

Intäkter 11 727,5 12 203,2 12 285,5 
Avgår regioninternt såld vård m m internt -9 530,8 -9 961,5 -9 985,8 
Avgår övrig såld vård externt -820,9 -861,6 -863,2 
Avgår övrig såld vård internt  -126,2 -167,4 -181,8 
Avgår patientavgifter -151,9 -149,3 -146,8 
Avgår finansiella intäkter -21,1 -3,3 -4,4 

Summa intäkter exkl såld vård  1 076,6 1 060,0 1 103,5 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 1 094,9 1 081,2 1 103,5 
Indexjustering 2,0 % 2009-2010 års nivå 1 116,8 1 081,2 1 103,5 

Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 1 116,8 1 081,2 1 103,5 

Kostnadsutveckling i fast pris  10 855,5 10 955,4 10 919,5 

Personalkostnader 7 198,8 7 227,9 7 324,0 
Justeringsposter: -24,9 31,8 0,0 
Habilitering & hälsa -37,9   
Regionservice -18,2   
Strålverksamhet  16,5 16,8  
AT-block, primärvård 14,7 15  

Summa  personalkostn efter justering 7 173,9 7 259,7 7 324,0 

Indexjustering 1,9 % 2008-2009 års nivå 7 310,3 7 462,9 7 324,0 
Indexjustering 2,8 % 2009-2010 års nivå 7 514,9 7 462,9 7 324,0 
Summa personalkostnad i fast pris 7 514,9 7 462,9 7 324,0 
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NU-sjukvården    
    
  2008 2009 2010 
Bruttokostnader (mnkr) 3 835,5 3 909,2 3 908,3 
Justeringsposter: -90,0 -75,8 -55,3 
Habilitering & hälsa -27,3 -27,8  
Ambulans liggande transporter helårseffekt 2,0   
Ändrad redovisning som påverkar jämförbarhe-
ten -9,0   
Köpt vård -55,7 -48,0 -55,3 

Summa 3 745,5 3 833,4 3 853,1 

varav personalkostnader 2 323,9 2 344,6 2 332,5 
varav bemanningsföretag 88,6 88,6 79,9 
varav internhyror 207,1 205,5 210,3 
varav finansiella kostnader 8,1 7,0 8,4 

Summa exkl internhyror  3 538,4 3 627,9 3 642,7 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 3 598,5 3 700,5 3 642,7 
Indexjustering  2,0 % 2009-2010 års nivå 3 670,5 3 700,5 3 642,7 
Internhyror 0,9 % 2008-2009 års nivå 209,0 205,3 210,3 
Internhyror -0,1 % 2009-2010 års nivå 208,8 205,3 210,3 

Summa kostnad i fast pris 3 879,3 3 905,8 3 853,1 

Intäkter 3 697,6 3 816,5 3 879,5 
Avgår regioninternt såld vård m m internt -3 379,6 -3 503,3 -3 551,8 
Avgår övrig såld vård externt -44,8 -47,7 -47,8 
Avgår övrig såld vård internt  -13,3 -17,0 -17,8 
Avgår patientavgifter -63,2 -63,7 -65,0 
Avgår finansiella intäkter -5,1 -0,8 -1,0 

Summa intäkter exkl såld vård  191,4 184,1 196,1 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 194,7 187,8 196,1 
Indexjustering 2,0 % 2009-2010 års nivå 198,6 187,8 196,1 

Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 198,6 187,8 196,1 

Kostnadsutveckling i fast pris  3 680,7 3 718,0 3 656,9 

Personalkostnader 2 323,9 2 344,6 2 332,5 
Justeringsposter: -55,8 3,0 -0,1 
Habilitering & hälsa -9,0   
Regionservice -50,4 -0,7 -0,1 
AT-block, primärvård 3,6 3,7  

Summa  personalkostn efter justering 2 268,1 2 347,6 2 332,4 

Indexjustering 1,9 % 2008-2009 års nivå 2 311,2 2 413,3 2 332,4 
Indexjustering 2,8 % 2009-2010 års nivå 2 375,9 2 413,3 2 332,4 
Summa personalkostnad i fast pris 2 375,9 2 413,3 2 332,4 
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Södra Älvsborgs Sjukhus    
  2008 2009 2010 
Bruttokostnader (mnkr) 2 849,7 2 939,6 3 058,0 
Justeringsposter: -37,1 -39,3 -99,6 
Köpt vård -33,5 -34,5 -93,2 
Cerezyme (2010)    -6,4 
AVC jourcentral (del av 2008 och 2009) -4,8 -4,9  
SÄRNÄR, ändrad redovisning 1,1796   

Summa 2 812,6 2 900,2 2 958,4 

varav personalkostnader 1 754,8 1 791,5 1 783,4 
varav bemanningsföretag 40,7 43,8 61,7 
varav internhyror 191,4 192,8 212,1 
varav finansiella kostnader 5,6 4,6 6,8 

Summa exkl internhyror  2 621,2 2 707,5 2 746,3 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 2 665,8 2 761,6 2 746,3 
Indexjustering  2,0 % 2009-2010 års nivå 2 719,1 2 761,6 2 746,3 
Internhyror 0,9 % 2008-2009 års nivå 193,1 192,6 212,1 
Internhyror -0,1 % 2009-2010 års nivå 192,9 192,6 212,1 

Summa kostnad i fast pris 2 912,0 2 954,2 2 958,4 

Intäkter 2 759,7 2 883,5 2 960,3 
Avgår regioninternt såld vård m m internt -2 488,4 -2 606,4 -2 690,8 
Avgår övrig såld vård externt -15,0 -15,6 -15,5 
Avgår övrig såld vård internt  -20,0 -25,9 -20,8 
Avgår patientavgifter -42,1 -41,0 -43,1 
Avgår finansiella intäkter -7,8 -0,5 -0,4 

Summa intäkter exkl såld vård  186,4 194,3 189,7 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 189,6 198,1 189,7 
Indexjustering 2,0 % 2009-2010 års nivå 193,4 198,1 189,7 

Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 193,4 198,1 189,7 

Kostnadsutveckling i fast pris  2 718,6 2 756,1 2 768,7 

Personalkostnader 1 754,8 1 791,5 1 783,4 
Justeringsposter: -19,9 -8,0 0,0 
Strål (2008 och 2009) -16,5 -16,8  
Ambulans Ulricehamn, Svenljunga o Herrlj 11,8   
Försörjning (kvartal 1 2008)  -15,2   
Faktura-o löneservice (helår 2008) -8,7   
AT-block, primärvård 8,7 8,8  

Summa  personalkostn efter justering 1 734,9 1 783,6 1 783,4 

Indexjustering 1,9 % 2008-2009 års nivå 1 767,9 1 833,5 1 783,4 
Indexjustering 2,8 % 2009-2010 års nivå 1 817,4 1 833,5 1 783,4 
Summa personalkostnad i fast pris 1 817,4 1 833,5 1 783,4 
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Skaraborgs Sjukhus    
  2008 2009 2010 
Bruttokostnader (mnkr) 3 246,7 3 317,2 3 351,9 
Justeringsposter: -89,4 -85,3 -68,4 
Habilitering & hälsa -28,5 -30,5  
Sjukhustandvård -2,0   
Ändrad redovisning som påverkar jämförbarhe-
ten -3,8   
Köpt vård -55,1 -54,8 -68,4 

Summa 3 157,3 3 231,9 3 283,5 

varav personalkostnader 1 931,7 1 951,4 1 958,5 
varav bemanningsföretag 49,8 40,5 33,5 
varav internhyror 151,1 165,8 167,5 
varav finansiella kostnader 8,4 8,9 7,7 

Summa exkl internhyror  3 006,2 3 066,2 3 115,9 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 3 057,3 3 127,5 3 115,9 
Indexjustering  2,0 % 2009-2010 års nivå 3 118,5 3 127,5 3 115,9 
Internhyror 0,9 % 2008-2009 års nivå 152,5 165,6 167,5 
Internhyror -0,1 % 2009-2010 års nivå 152,3 165,6 167,5 

Summa kostnad i fast pris 3 270,8 3 293,1 3 283,5 

Intäkter 3 202,2 3 273,7 3 381,7 
Avgår regioninternt såld vård m m internt -2 951,1 -3 017,1 -3 128,1 
Avgår övrig såld vård externt -32,5 -30,3 -28,0 
Avgår övrig såld vård internt  0,0 -41,8 -17,4 
Avgår patientavgifter -57,5 -53,7 -61,0 
Avgår finansiella intäkter -10,6 -1,3 -1,0 

Summa intäkter exkl såld vård  150,5 129,5 146,2 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 153,1 132,1 146,2 
Indexjustering 2,0 % 2009-2010 års nivå 156,1 132,1 146,2 

Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 156,1 132,1 146,2 

Kostnadsutveckling i fast pris  3 114,6 3 161,0 3 137,3 

Personalkostnader 1 931,7 1 951,4 1 958,5 
Justeringsposter: -19,2 8,6 0,0 
Habilitering & hälsa (syn och hörsel) -9,7   
Regionservice (löneservice) -3,7   
Sjukhustandvården -1,2   
Till regionservice 1/4 2008 försörjning -13,0   
AT-block, primärvård 8,4 8,6  

Summa  personalkostn efter justering 1 912,5 1 960,0 1 958,5 

Indexjustering 1,9 % 2008-2009 års nivå 1 948,8 2 014,8 1 958,5 
Indexjustering 2,8 % 2009-2010 års nivå 2 003,4 2 014,8 1 958,5 
Summa personalkostnad i fast pris 2 003,4 2 014,8 1 958,5 
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Kungälvs sjukhus    
    
  2008 2009 2010 
Bruttokostnader (mnkr) 830,2 899,8 927,0 
Justeringsposter: -0,7 -4,0 -14,2 
Köpt vård -0,7 -4,0 -14,2 

Summa 829,5 895,8 912,8 

varav personalkostnader 546,0 587,5 597,6 
varav bemanningsföretag 10,2 11,1 3,0 
varav internhyror 42,6 43,7 44,7 
varav finansiella kostnader 0,8 0,5 0,4 

Summa exkl internhyror  786,9 852,2 868,2 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 800,3 869,2 868,2 
Indexjustering  2,0 % 2009-2010 års nivå 816,3 869,2 868,2 
Internhyror 0,9 % 2008-2009 års nivå 42,9 43,6 44,7 
Internhyror -0,1 % 2009-2010 års nivå 42,9 43,6 44,7 

Summa kostnad i fast pris 859,2 912,8 912,8 

Intäkter 829,2 906,6 926,4 
Avgår regioninternt såld vård m m internt -754,2 -831,3 -841,9 
Avgår övrig såld vård externt -13,5 -14,7 -15,0 
Avgår övrig såld vård internt  -0,7 -0,6 -0,7 
Avgår patientavgifter -14,4 -15,9 -16,1 
Avgår finansiella intäkter -2,0 -0,4 -0,3 

Summa intäkter exkl såld vård  44,3 43,7 52,4 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 45,1 44,6 52,4 
Indexjustering 2,0 % 2009-2010 års nivå 46,0 44,6 52,4 

Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 46,0 44,6 52,4 

Kostnadsutveckling i fast pris  813,2 868,2 860,4 

Personalkostnader 546,0 587,5 597,6 
Justeringsposter: -5,8 1,1 0,0 
Regionservice -6,9   
Logistiker 0,5 0,5  
Apotekare 0,6 0,6  

Summa  personalkostn efter justering 540,2 588,6 597,6 

Indexjustering 1,9 % 2008-2009 års nivå 550,5 605,1 597,6 
Indexjustering 2,8 % 2009-2010 års nivå 565,9 605,1 597,6 
Summa personalkostnad i fast pris 565,9 605,1 597,6 
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Alingsås lasarett    
    
  2008 2009 2010 
Bruttokostnader (mnkr) 434,0 467,6 477,9 
Justeringsposter: -1,8 0,0 -1,2 
Köpt vård -1,8 0,0 -1,2 

Summa 432,2 467,6 476,8 

varav personalkostnader 268,0 288,0 295,7 
varav bemanningsföretag 4,0 4,7 5,0 
varav internhyror 26,4 26,5 27,1 
varav finansiella kostnader 1,2 1,2 1,0 

Summa exkl internhyror  405,8 441,1 449,7 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 412,7 449,9 449,7 
Indexjustering  2,0 % 2009-2010 års nivå 420,9 449,9 449,7 
Internhyror 0,9 % 2008-2009 års nivå 26,7 26,5 27,1 
Internhyror -0,1 % 2009-2010 års nivå 26,6 26,5 27,1 

Summa kostnad i fast pris 447,5 476,4 476,8 

Intäkter 435,1 476,8 488,8 
Avgår regioninternt såld vård m m internt -390,8 -428,4 -440,0 
Avgår övrig såld vård externt -4,7 -4,8 -4,7 
Avgår övrig såld vård internt  -0,2 -0,2 -5,2 
Avgår patientavgifter -9,5 -9,7 -9,5 
Avgår finansiella intäkter -2,1 -0,4 -0,3 

Summa intäkter exkl såld vård  27,9 33,3 29,0 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 28,4 34,0 29,0 
Indexjustering 2,0 % 2009-2010 års nivå 29,0 34,0 29,0 

Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 29,0 34,0 29,0 

Kostnadsutveckling i fast pris  418,6 442,4 447,8 

Personalkostnader 268,0 288,0 295,7 
Justeringsposter: -2,9 0,0 0,0 
Regionservice -2,9   

Summa  personalkostn efter justering 265,1 288,0 295,7 

Indexjustering 1,9 % 2008-2009 års nivå 270,2 296,1 295,7 
Indexjustering 2,8 % 2009-2010 års nivå 277,7 296,1 295,7 
Summa personalkostnad i fast pris 277,7 296,1 295,7 
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Frölunda Specialistsjukhus    
    
  2008 2009 2010 
Bruttokostnader (mnkr) 193,5 203,5 201,8 
Justeringsposter: -1,8 -1,8 -2,1 
Habilitering & hälsa -1,8 -1,8  
Köpt vård 0,0 0,0 -2,1 

Summa 191,7 201,7 199,7 

varav personalkostnader 102,4 108,2 108,5 
varav bemanningsföretag 3,4 4,1 3,6 
varav internhyror 10,6 11,0 10,9 
varav finansiella kostnader 1,0 0,8 0,6 

Summa exkl internhyror  181,1 190,7 188,8 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 184,1 194,5 188,8 
Indexjustering  2,0 % 2009-2010 års nivå 187,8 194,5 188,8 
Internhyror 0,9 % 2008-2009 års nivå 10,7 11,0 10,9 
Internhyror -0,1 % 2009-2010 års nivå 10,7 11,0 10,9 

Summa kostnad i fast pris 198,5 205,5 199,7 

Intäkter 197,1 207,9 209,2 
Avgår regioninternt såld vård m m internt -169,6 -177,2 -174,8 
Avgår övrig såld vård externt -1,9 -1,6 -1,7 
Avgår övrig såld vård internt  0,0 0,0 -0,1 
Avgår patientavgifter -6,7 -6,6 -7,0 
Avgår finansiella intäkter -0,7 -0,1 -0,1 

Summa intäkter exkl såld vård  18,2 22,4 25,6 

Indexjustering 1,7 % 2008-2009 års nivå 18,5 22,8 25,6 
Indexjustering 2,0 % 2009-2010 års nivå 18,9 22,8 25,6 

Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 18,9 22,8 25,6 

Kostnadsutveckling i fast pris  179,7 182,7 174,2 

Personalkostnader 102,4 108,2 108,5 
Justeringsposter: -3,4 0,0 0,0 
Habilitering & hälsa -1,8   
Regionservice -1,6   

Summa  personalkostn efter justering 99,0 108,2 108,5 

Indexjustering 1,9 % 2008-2009 års nivå 100,9 111,2 108,5 
Indexjustering 2,8 % 2009-2010 års nivå 103,7 111,2 108,5 
Summa personalkostnad i fast pris 103,7 111,2 108,5 
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Kostnadsutveckling i fast pris perioden 2008-2010 mnkr 
      
Nettokostnad      

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 10 855,5 10 955,4 10 919,5 0,9 -0,3 
NU 3 680,7 3 718,0 3 656,9 1,0 -1,6 
SÄS  2 718,6 2 756,1 2 768,7 1,4 0,5 
SkaS 3 114,6 3 161,0 3 137,3 1,5 -0,7 
Klv 813,2 868,2 860,4 6,8 -0,9 
AL 418,6 442,4 447,8 5,7 1,2 
FSS 179,7 182,7 174,2 1,7 -4,7 

Summa 21 780,9 22 083,8 21 964,8 1,4 -0,5 

      
Personalkostnader exkl bemanningsföretag     
      

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 7 514,9 7 462,9 7 324,0 -0,7 -1,9 
NU 2 375,9 2 413,3 2 332,4 1,6 -3,4 
SÄS  1 817,4 1 833,5 1 783,4 0,9 -2,7 
SkaS 2 003,4 2 014,8 1 958,5 0,6 -2,8 
Klv 565,9 605,1 597,6 6,9 -1,2 
AL 277,7 296,1 295,7 6,6 -0,1 
FSS 103,7 111,2 108,5 7,3 -2,5 

Summa 14 658,9 14 737,0 14 400,0 0,5 -2,3 

      
Personalkostnader inkl bemanningsföretag    

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 7 606,2 7 536,3 7 388,1 -0,9 -2,0 
NU 2 468,7 2 504,4 2 412,3 1,4 -3,7 
SÄS  1 860,0 1 878,5 1 845,1 1,0 -1,8 
SkaS 2 055,6 2 056,5 1 992,0 0,0 -3,1 
Klv 576,5 616,5 600,6 6,9 -2,6 
AL 281,9 300,9 300,7 6,8 -0,1 
FSS 107,3 115,4 112,1 7,6 -2,9 

Summa 14 956,2 15 008,6 14 650,9 0,3 -2,4 



 
  

38 

 
Läkemedel      

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 1 255,8 1 330,8 1 367,1 6,0 2,7 
NU 415,1 419,5 451,2 1,1 7,6 
SÄS  286,9 299,3 315,7 4,3 5,5 
SkaS 375,8 394,2 391,8 4,9 -0,6 
Klv 51,8 53,0 56,0 2,4 5,7 
AL 34,6 37,7 39,6 9,1 5,0 
FSS 26,1 25,7 26,2 -1,7 2,1 

Summa  2 446,0 2 560,2 2 647,6 4,7 3,4 

      
Övriga kostnader exkl läkemedel     

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 3 110,4 3 169,6 3 267,7 1,9 3,1 
NU 995,5 981,8 989,5 -1,4 0,8 
SÄS  765,1 776,4 797,6 1,5 2,7 
SkaS 839,4 842,4 899,7 0,4 6,8 
Klv 230,9 243,3 256,2 5,4 5,3 
AL 131,1 137,8 136,6 5,1 -0,9 
FSS 65,1 64,4 61,4 -1,1 -4,7 

Summa  6 137,6 6 215,7 6 408,6 1,3 3,1 
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Personaldata perioden 2008-2010   
      
      
Utförd tid inklusive bemanningsföretag, timmar   

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 22 005 932 21 564 930 21 235 439 -2,0 -1,5 
NU 7 345 254 7 297 493 7 082 323 -0,7 -2,9 
SÄS  5 324 111 5 349 298 5 279 066 0,5 -1,3 
SkaS 6 034 858 5 972 859 5 810 484 -1,0 -2,7 
Klv 1 627 516 1 700 214 1 724 661 4,5 1,4 
AL 814 915 851 937 856 114 4,5 0,5 
FSS 294 224 310 039 313 688 5,4 1,2 

Summa 43 446 810 43 046 769 42 301 775 -0,9 -1,7 

      
Utförd tid exklusive bemanningsföretag, timmar   

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 21 901 074 21 487 904 21 170 954 -1,9 -1,5 
NU 7 245 934 7 205 773 7 005 929 -0,6 -2,8 
SÄS  5 271 801 5 301 587 5 214 395 0,6 -1,6 
SkaS 5 985 160 5 934 724 5 779 675 -0,8 -2,6 
Klv 1 611 617 1 687 187 1 721 612 4,7 2,0 
AL 810 973 847 517 851 615 4,5 0,5 
FSS 290 351 306 208 310 392 5,5 1,4 

Summa 43 116 910 42 770 900 42 054 573 -0,8 -1,7 

      
Årsarbetare inklusive bemanningsföretag   

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 15 429,2 15 013,5 15 093,3 -2,7 0,5 
NU 4 817,1 4 872,5 4 790,8 1,2 -1,7 
SÄS  3 538,4 3 672,3 3 672,7 3,8 0,0 
SkaS 4 085,4 4 007,7 4 079,8 -1,9 1,8 
Klv 1 120,0 1 195,3 1 218,2 6,7 1,9 
AL 544,1 585,8 625,7 7,7 6,8 
FSS 196,1 200,8 210,2 2,4 4,7 

Summa 29 730,3 29 548,1 29 690,6 -0,6 0,5 
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Årsarbetare exklusive bemanningsföretag    

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 15 378,8 14 976,5 15 062,3 -2,6 0,6 
NU 4 769,3 4 828,4 4 754,1 1,2 -1,5 
SÄS  3 513,3 3 649,4 3 641,6 3,9 -0,2 
SkaS 4 061,5 3 989,4 4 065,0 -1,8 1,9 
Klv 1 112,4 1 189,0 1 216,7 6,9 2,3 
AL 542,2 583,7 623,5 7,7 6,8 
FSS 194,2 199,0 208,6 2,5 4,8 

Summa 29 571,7 29 415,4 29 571,8 -0,5 0,5 

      
Bemanningsföretag utförd tid, timmar   

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 104 858 77 025 64 485 -26,5 -16,3 
NU 99 320 91 720 76 394 -7,7 -16,7 
SÄS  52 311 47 711 64 670 -8,8 35,5 
SkaS 49 698 38 134 30 809 -23,3 -19,2 
Klv 15 900 13 027 3 049 -18,1 -76,6 
AL 3 942 4 421 4 499 12,2 1,8 
FSS 3 872 3 831 3 296 -1,1 -14,0 

Summa 329 900 275 869 247 201 -16,4 -10,4 

      
Bemanningsföretag årsarbetare   

  2008 2009 2010 
utveckling 
2008/2009 

utveckling 
2009/2010 

SU 50,4 37,0 31,0 -26,5 -16,3 
NU 47,8 44,1 36,7 -7,6 -16,8 
SÄS  25,1 22,9 31,1 -8,8 35,5 
SkaS 23,9 18,3 14,8 -23,2 -19,3 
Klv 7,6 6,3 1,5 -18,0 -76,6 
AL 1,9 2,1 2,2 12,2 1,7 
FSS 1,9 1,8 1,6 -1,0 -14,0 

Summa  158,6 132,7 118,8 -16,3 -10,5 
 


