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Division Länssjukvård Produktionsstatistik  

Totalt antal besök 2016-2020 per vårdgivarkategori  

 

 

 

Länk till rapport 

 

Tydlig 

produktions-

nedgång 

under 2020 

pga. Covid-

19 pandemin. 

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AR7QJ4umFyROrg6N.I4arwo
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Antal besök per vårdgivarkategori och besökstyp år 2016-2020 
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Totalt antal läkarbesök per månad och verksamhetsområde år 2016-2020 

           

 

 

Totalt antal Sjukvårdande behandlingar per månad och verksamhetsområde år 
2016-2020 
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Antal besök per besökstyp år 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

Förändringar när det gäller 

planerade och oplanerade 

besök 

 

Nytt arbetssätt prövades för 

registrering och 

dokumentation av besök via 

akutmottagningen i 

Sunderbyn. Besöken reg. på 

klinik akutsjukvård som 

sorterar under division 

närsjukvården) under 

månaderna mars och april år 

2016, sedan återgick besöken 

till att registreras på respektive 

klinik igen. Vilket förklarar en 

stor del av minskningen av de 

oplanerade besöken under den 

perioden. 

 

Förändrade dokumentations-

rutiner för oplanerade besök i 

Kiruna och i Piteå förklarar 

också minskningen av 

oplanerade besök registrerade i 

länssjukvården, besök 

registrerades i stället i 

närsjukvården.  

 

Verksamhetsområde Ob/gyn 

blev länsklinik även i VAS 

under första delen av 2015 och 

Verksamhetsområde. Ögon 

blev länsklinik i maj 2016.  

Det innebär att samtliga besök 

registreras vid samma 

inrättning (Sunderby sjukhus) 

och förklarar ökningen av de 

planerade besöken i 

Sunderbyn till förmån för 

minskningen i Piteå och 

Gällivare, totalt handlar det 

om drygt 2000 besök på ett år. 
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Antal besök per verksamhetsområde år 2016-2020 Exklusive oplanerade besök  

 

 
 
Länk till rapport  

Smärtmottagningen har  

flyttats från 

Länssjukvården  

till Rehabiliteringsmedicin  

 i Närsjukvården under 

2016. 

Dokumentationen görs nu i  

Närsjukvården och 

förklarar minskningen i 

besök 

för An/OP/IVA. 

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AdrgmoauxR1DmNGRdqzaY.Y
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Inkommande remisser 2016-2020 

Antalet inremisser i Länssjukvården under 2020 har minskat med 8 877 remisser (12 

%) jämfört med 2019. Förklaringen till detta är pandemin. 

 

Länk till rapport 

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Aeq_6e.diL5OtNUFsQ4tpb0
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Vårdtillfällen  

 

  

 

Länk till rapport 

 

Allt som åtgärdskodats däribland operationer i öppen- och slutenvård 

Operationer/Åtgärder i öppenvård och slutenvård fördelat på operationer som gjorts på 

centraloperation (C-op, DKE) och andra mindre operationer och samtliga åtgärder 

(KVÅ-kodat) på avdelningar och mottagningar. 

  

Närsjukvården har tagit över 7 

vårdplatser från 

Länssjukvården (Vo Kir/Uro) 

från maj 2017 

 

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARibGdrEnyhCuzQ_OD9ov_E
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Slutenvård 

 

 

 
 



BILAGA TILL ÅRSRAPPORT 2020 
 

9 
 

 
 
Öppenvård 
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*Patienter inneliggande på VO Barn opereras av kirurgen, ortopeden och öron-näsa-hals Till rapport 

 

 

  

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AUr1oTQt11tOowObYgqoEBA
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Beläggning totalt Länssjukvården år 2016-2020 

 

Disponibla vårdplatser Länssjukvården år 2016-2020 

 

 

 

Till rapport 

 

     

  

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Af9gU279u8tOl3mc719JLKU
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 Beläggning per vårdavdelning år 2016-2020 

Beläggning= Antal vårddagar exkl permission]-[Antal utskrivna/utflyttade])/[Antal 

disponibla vårdplatser 

 

 

Till rapport 

 

  

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Af9gU279u8tOl3mc719JLKU
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 Antal vårdtillfällen per verksamhetsområde för Länssjukvårdens patienter 

 

Till rapport 

 

Antal vårddagar för länssjukvårdens vårdavdelningar exkl. permission  

 

 

Till rapport 

Medelvårdtid Länssjukvården 

 

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARibGdrEnyhCuzQ_OD9ov_E
http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AWVapwk2i6ZAqxTVL4SrQ9c
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Medelvårdtid per verksamhetsområde 2016-2020 

 
Till rapport 

Antal disponibla vårdplatser per månad under åren 2016-2020 

 

 

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Aa6a8jKeyn1Ds423hPH3_aw
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Till rapport 

Undersökningar Bild -och Funktionsmedicin 

Det som följs upp inom BFM är främst MR, DT och ultraljud. De är de mest 

resurskrävande modaliteterna. Det är även dessa och då framför allt DT o MR som 

följs upp nationellt. Hälsocentralerna gör undersökningar främst på skelett och lungor 

ca 10 000 undersökningar per år som granskas av BFM. 

Det har skett en minskning av undersökningar under året med ca 12 procent jämfört 

med snittet under åren 2017-2019. Skelett ha minskat med 15,5 procent ultraljud med 

20 procent och lungröntgen med 35 procent. Lungröntgen har minskat varje år sedan 

2016 och beror delvis på ett minskat inflöde av asylsökande som genomgår en 

lungröntgen som en del i hälsoundersökningen för att utesluta ev TBC.   

 

MR-undersökningar har snarare ökat med 7 procent under 2020 jämfört med åren 

2017-2019. 

Mammo- neddragningar  patrik…. 

 

 

 

Till rapport 

  

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Af9gU279u8tOl3mc719JLKU
http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Af9gU279u8tOl3mc719JLKU
http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AdWeQpjVLXhKocdV.GFqF6E
http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AdWeQpjVLXhKocdV.GFqF6E
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Inkommande remisser och antal undersökningar DT i Länet 2016-2020 

Länk 

Inkommande remisser och antal undersökningar MR i Länet 2016-2020 

Länk 

Inkommande remisser och antal undersökningar ULJ i Länet 2016-2020 

Länk

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Aabh0npaHE9Hqft7NZoFf8U
http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AQutDI8h.XhMlWehMdocDEU
http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AU_WO53zWgtPhq5q38iNH4Q
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Antal förlossningar Norrbotten 2016-2020 

 

Antal förlossningar minskar under 2020 med totalt med 156 st i länet jmf 2019 (- 6%). 

I Sunderbyn minskar antalet med 113 st (- 6%) medan antalet minskar i Gällivare med 

43 st (- 1%).  

Till rapport  

  

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Aa6iIpMzMF9IkOjgf1ZKJoU
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Operationsproduktion - Antal genomförda operationer vid Centraloperation 
(COP) + operationer i extern lokal med personal från Centraloperation (EXT)*  
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Antalet genomförda operationer vid centraloperation har under 2020 minskat med ca 

18% (2804 färre) jämfört ifjol med anledning av Covid-19 pandemin. Planerade 

operationer med lägre medicinsk prioritet har fått skjutas på framtiden.  

 

 

 

Produktionen har minskat vid samtliga operationsenheter jämfört året innan. 

Minskningen är som mest påtaglig vid centraloperation i Piteå, 43% (1702 färre 

operationer), med anledning av pausad verksamhet under perioden 23 mars t.o.m. 20 

september då operationsenheten var omvandlad till Covid-IVA-vård. 

För centraloperation i Sunderbyn, där majoriteten av de akuta operationerna 

genomförs, är produktionsminskningen ca 7% (593 färre operationer). För 

centraloperation i Gällivare minskade produktionen redan i februari pga problem med 

operationssteriliteten, dvs innan pandemins start, vilket resulterade i ca 100 inställda 

operationer. Totalt var produktionsnedgången för Gällivare ca 18% (509 färre 

operationer). 

 

 

 

 

 

 

Till rapport 

 

 

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AYf9adQ.e49HmBA8LcoD1xk
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Antal analyser och svarstider på Vo-Laboratoriemedicin 2016-2020 

 

 

Länk till rapport 

http://fsu782.nll.se:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AbFo8ufxDVpImDRr5i8YRvA
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