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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 >72% 

Tillgänglighet Barnhabilitering – andel väntande inom 60 dgr - återbesök 

 

 

Mål: andel väntande inom 60 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72% 
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Region Skåne  

 

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. Ökningen av distanskontakter är 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 kommit i kontakt med 
förvaltningen ökat. Den största ökningen har skett inom BUP där antalet unika patienter ökat med 13 procent jämfört med förra 
året. 

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. Den senaste tiden ser det ut som om trenden har vänt då antalet 
vårddagar i oktober i år var fler än vad de var vid samma tid förra året. 

När det gäller tillgängligheten inom 90 dagar för vuxenpsykiatrin har en kraftig förbättring skett de senaste månaderna även om 
målet fortfarande inte är nått. Förvaltningen har stort fokus på tillgängligheten för tillfället. Tillgänglighetssiffror skickas ut varje 
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vecka och på ledningsgruppen analyseras läget vid varje tillfälle. Åtgärderna är både inriktade på att träffa fler patienter och på att 
säkerställa att statistiken är rättvisande. 

Inte heller när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin når förvaltningen tillgänglighetsmålet >95% inom 30 dagar. Den stora 
utmaningen för verksamheten är det kraftigt ökade inflödet av patienter. Antalet vårdkontakter har ökat med 17 procent jämfört 
med förra året och antalet unika patienter har ökat med 13 procent. Trots att antalet patienter som samordnas till andra vårdgivare 
för neuropsykiatriska utredningar redan i år är uppe i 2 069 stycken så minskar inte antalet väntande. Köerna fylls på i samma takt 
som verksamheterna hinner beta av dem. På hela förra året samordnades 1 700 patienter. Året innan dess samordnades 650 

patienter.  

Habiliteringsverksamheten, syn- hörsel och dövverksamheten och hjälpmedelsverksamheten har en fortsatt mycket god 
tillgänglighet. 

Det ekonomiska resultatet efter tio månader är 59 mkr bättre än budgeterat. Detta resultat innehåller ett antal engångsposter som 
inte per automatik kan räknas upp i helårsprognosen. Bedömningen är att resultatet kommer avvika negativt mot budget de två 
kvaravarande månaderna på 2021 och därmed landar den rapporterade prognosen på 31 mkr bättre än budget. Isolerat blev 
oktoberresultatet aningen sämre än budgeterat dock inte så mycket sämre som tidigare befarats vilket innebär att årsprognosen 
justeras upp från +25 mkr till +31 mkr.  

Oktober blev den första månaden i år som var helt utan ekonomiska tillskott i form av bidrag för covid-19. Förvaltningen räknar inte 

med att få några ytterligare sådana bidrag i år.  

Det kvarstår en liten del osäkerhet kring lönerevisionen 2021 då läkarna fortfarande inte fått sina nya löner. Denna osäkerhet är 

dock mindre än tidigare då alla andra förbund nu fått sina löner reviderade. 

Sammantaget ligger intäkterna 36 mkr över budget. Anledningen till att intäktsprognosen på helår trots det stannar vid ett överskott 
på 18 mkr är att en stor del av överskottet beror på bidrag kopplade till covid-19 

Personalkostnaderna ligger för tillfället 2 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. Minskade bidragsutbetalningar och låga 
kostnader för klimatresor är andra faktorer som bidrar. 

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. Detta beror i allt väsentligt på att 
melatonin försvunnit som förskrivningsbart läkemedel till vuxna. 

De poster som avviker mest negativt från budget är precis som tidigare 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 tio 
månader är kostnaderna drygt 5 mkr lägre än vid samma tidpunkt ifjor. Det är dock samtidigt 13 mkr sämre budgeterat. Målet att 

vara oberoende av hyrpersonal klaras med råge även om förvaltningen fortsätter att sträva efter att klara sig helt utan.  

I den andra riktningen utvecklas kostnaden för köpt vård. Dessa kostnader fortsätter att öka. Ökningen av köpt rättspsykiatrisk vård 
har hittills i år ökat med nästan 10 mkr eller 23 procent jämfört med förra året. Trots att det öppnats en tillfällig rättspsykiatrisk 

avdelning i höst så fortsätter kostnaderna för köpt vård att månatligen ligga ca 2 mkr över förra årets nivå.  

Vårdval hörselrehabilitering ligger för tillfället ungefär som budgeterat. Bedömningen är att resultatet kommer att landa på ett 

underskott i förhållande till budget på drygt 5 mkr då tillströmningen av patienter tilltagit efter sommaren. 

Hjälpmedelsverksamheten redovisar ett sammanlagt överskott på närmare 13 mkr efter tio månader. På helår prognostiseras dock 
ett överskott på 3 mkr.  

Kostnadsutvecklingen är fortsatt låg i förvaltningen. Håller man sig till externa kostnader så är utvecklingen strax under 2 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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