
Månadsuppföljning jan-maj 2021 
3181 Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd 

 
 

 

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Tillgänglighet Vuxenpsykiatri - andel väntande inom 90 dgr 

 

Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %,  

Tillgänglighet BUP – andel väntande inom 30 dgr 

 

Mål: andel väntande inom 30 dagar >95 %, 

Tillgänglighet Vuxenhabilitering – andel väntande inom 90 dagar - återbesök 

 

 

Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70% 

Tillgänglighet Barnhabilitering – andel väntande inom 60 dgr - återbesök 

 

 

Mål: andel väntande inom 60 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70% 
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Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent) 

Psykiatrisk vård inklusive vårdval Habilitering inklusive vårdval 

  

 

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 

Mål: Antal anställda ej fler än budget  

Inhyrd bemanning i relation till personalkostn Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 

 

I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen 

(grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder. 
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Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total 
personalkostnad 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent 

 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

Produktionsmässigt följs mönstret från det första pandemiåret. De fysiska besöken minskar i antal medan de kontakter som utförs 
på distans ökar. Skillnaden mot tidigare uppföljningsperioder är att nu är ökningen av distanskontakter betydligt större än 
minskningen av de fysiska kontakterna. Denna förändring är påtaglig både inom psykiatrin och inom habiliteringen och får till följd 

att antalet unika patienter som fått möjlighet att få kontakt med förvaltningen har ökat. 

Inom den psykiatriska heldygnsvården har det fortfarande ”producerats” färre vårddagar i år än under samma period förra året. 
Även antalet unika patienter i heldygnsvården är färre i år. Däremot ser vi även här att den senaste månaden inneburit ett 

trendbrott. Minskningen av såväl antal vårddagar som antal patienter var större efter april än vad den var efter maj. 

När det gäller tillgängligheten inom 90 dagar för vuxenpsykiatrin ser vi en försämring och vi når inte upp till målet >95% inom 90 
dagar. Detta är en direkt följd av ett ökat inflöde. Antalet inkommande remisser i januari 2021 var knappt 2000 och i mars drygt 
2800. Under 2020 såg vi ett minskande remissinflöde, nu ökande. Vi ser också en ökning av antalet unika patienter. Om detta är 
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en trend är svårbedömt i nuläget, men en trend i samhället visar på ökad psykisk ohälsa till följd av covid 19 varför det är av största 
vikt att följa detta framöver. 

När det gäller barn- och ungdomspsykiatrin når vi inte heller målet >95% inom 30 dagar. Även här ökar remissinflödet, januari 
2021 inkom knappt 2100 remisser och i mars 2800. Här ser vi en ökning med drygt 1200 remisser jämfört med föregående år för 
de första tre månaderna. Vi ser också en ökning av antalet unika patienter. Trenden i samhället för barn- och ungar visar även den 
på ökad psykisk ohälsa till följd av covid 19. 

För såväl barn- som vuxenhabiliteringen har vi en fortsatt hög tillgänglighet..  

Det ekonomiska resultatet efter fem månader är 37 mkr bättre än budgeterat. Det är ett resultat som inte är helt rättvisande då det 
innehåller ett antal engångsposter som inte per automatik ska räkans upp med helårsvärden i prognosen. Retroaktiva löner för 
2020 har förbättrat årets resultat högst märkbart. En  felaktig uppbokning i december vändes i januari med en positiv effekt på 9 
mkr. I april stod det klart att även resterande retroaktiva löner var för högt värdetade i förhållande till det verkliga utfallet. Effekten 
av detta blev sänkta kostnader med 6 mkr. Resultatet innehåller även ett antal intäktsposter som borde periodiserats annorlunda. 
Intäkter som bokfördes i mars borde ha fördelats ut över året på ett annat sätt än vad som gjordes. Uppskattningsvis förbättrar 
detta det ackumulerade resultatet med ca 4 mkr. Vidare har förvaltningen erhållit statligt bidrag för att täcka kostnader för ökad 
sjukfrånvaro till följd av covid-19 med nästan 9 mkr. Prognosen innehåller covidbidrag t o m juni då vi fått besked om att vi inte 
kommer erhålla statliga bidrag längre än så. . 

Sammantaget ligger intäkterna 12 mkr över budget. Anledningen till att intäktsprognosen på helår stannar vid ett överskott på 9 
mkr är att när covidbidraget slutar komma det andra halvåret. Då kommer de poster som avviker negativt mot budget att synas på 
ett tydligare sätt än vad de gör idag. Exempel på sådana intäkter är asylbidraget som ser ut att landa på 10 mkr. En siffra som är 4 
mkr lägre än budget och nästan 50 mkr lägre än toppåret 2016. Ett annat exempel på intäkter som är lägre än budget är intäkterna 
kopplade till vårdval LARO. En prissänkning som beslutades i december 2020 ser ut att leda till ett intäktsbortfall på i 
storleksordningen 10 mkr jämfört med förra året. En minskning som i så fall blir 4 mkr lägre än budget. 

Personalkostnaderna ligger för tillfället 9 mkr lägre än budget men då bör man ha i åtanke, dels  att det finns engångsposter som 
sänker det ackumulerade utfallet, dels att kostnaderna hittills är lägre än ett normalår till följd av hög frånvaro i pandemins 
kölvatten. På helårsbasis är bedömningen att personalkostnaderna kommer ligga 15 mkr över budgeterad nivå. Det är framför allt 
inom barn- och ungdomspsykiatrin som personalkostnaderna är höga i förhållande till budget. 

Omkostnaderna är på det hela taget något lägre än budgeterat. Den huvudsakliga anledningen till det är en något lägre aktivitet i 
framför allt slutenvården till följd av pandemin. Ett annat exempel på verksamhet med låga kostnader är tolkcentralen som 
uppvisar ett resultat som är väsentligt bättre än budget till följd av färre uppdrag. 

Lägre kostnader för resor, utbildningar och kurser/konferenser bidrar också de till ett positivt ekonomiskt resultat. 

Läkemedelskostnaderna uppvisar för första gången på ganska länge en sjunkande utveckling. Den huvudsakliga förklaringen till 
det stavas melatonin. Ändringar i regelverket för prissättningen på lagerberedningar medförde en drastisk prissänkning på 
läkemedlet i början av januari. Leverantören har sedan dess valt att registrera produkten som registrerat läkemedel och önskar i så 
fall återgå till den gamla prisnivån. Det utreds för tillfället om preparatet kommer att ingå i högkostnadsskyddet eller om patienterna 
får betala själva framöver. 

De poster som avviker mest negativt från budget är precis som förra året kostnader för köpt vård och kostnader för inhyrd 
personal. Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att utvecklas i rätt riktning dvs kostnaderna sjunker något jämfört med förra 
året. Efter fem månader är kostnaderna nästan 3 mkr lägre än samma period ifjor. Det är dock samtidigt 5 mkr sämre budgeterat.  

Tvärtom utvecklas kostnaden för köpt vård som fortsätter att öka. Ökningen av köpt rättspsykiatrisk vård har hittills i år ökat med 
drygt 4 mkr eller 21 procent jämfört med förra året. Som tur är vägs en del av denna ökning upp av att övrig psykiatri sänker sina 
kostnader för externa placeringar. Sänkningen uppgår till och med maj till 3 mkr. Trots att det kommer att öppnas en 
rättspsykiatrisk vårdavdelning med 8 vårdplatser till hösten så räknar förvaltningen med att kostnaderna för köpt vård kommer att 
överstiga budget med 25 mkr. 

Vårdval hörselrehabilitering ligger för tillfället ungefär som budgeterat. Det bör dock poängteras att det finns en förväntan om att 
efterfrågan på de tjänster som mottagningarna tillhandahåller kommer att öka kraftigt den dag pandemin inte längre lägger en våt 
filt över verksamheten. Kostnaderna riskerar i så fall att stiga en hel del.   

Hjälpmedelsverksamheten redovisar ett sammanlagt överskott på närmare 6 mkr efter 5 månader. På helår prognostiseras doch 
ett underskott på 3 mkr. Det råder viss osäkerhet kring fakturering av transportkostnader som borde varit kostnadsförda men som 
inte är det. Det har även identifierats att kostnader för ortopedtekniska produkter kostnadsförts på SUS när de borde kostnadsförts 
på hjälpmedel. Dessa båda poster uppskattas till ungefär 2 mkr. 

Kostnadsutvecklingen är fortsatt låg i förvaltningen. Håller man sig till externa kostnader så är utvecklingen strax över 1 procent. 
De flesta orsakerna till det har redan berörts ovan. Den interna kostnadsutvecklingen uppgår till ca 5 procent och kommer främst 
från ökade IT-kostnader och ökade lokalkostnader. 
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Sammantaget lämnar förvaltningen en prognos som uppgår till +10 mkr för helår 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


