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Tillgänglighet och kvalitet 

Tillgänglighet Vuxenpsykiatri - andel väntande inom 90 dgr 

 

Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %,  

 

Uppföljning enligt kömiljarden 

 

Tillgänglighet BUP – andel väntande inom 30 dgr 

 

Mål: andel väntande inom 30 dagar >95 %, 

 

Uppföljning enligt kömiljarden 
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Tillgänglighet Vuxenhabilitering – andel väntande inom 60 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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Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent) 

Psykiatrisk vård inklusive vårdval Habilitering inklusive vårdval 

  

 

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

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 

Även om tillgängligheten till vuxenpsykiatrin har förbättrats något jämfört med förra månaden är den fortfarande inte i nivå med 
målsättningarna. Andelen av de väntande som väntat mindre än 90 dagar uppgår till 79 procent. Målet är 95 procent. Däremot har 
antalet som väntat i 90 dagar eller mer sjunkit till den lägsta nivån på de 13 månader som mätperioden omfattar.  

Inte heller kömiljardens mål om att maximalt 5 procent av alla väntande får ha väntat i 180 dagar eller mer, uppnås efter februari. 
Förvaltningens tillgänglighetsarbete leds av en särskilt utsedd grupp med representation från varje verksamhetsområde. 
Avrapporteras via veckovis utskickade rapporter samt tas upp regelbundet på FLG. De senaste veckorna har antalet väntande 

över 180 dagar sjunkit en hel del. Sannolikt kommer målet nås i mars eller april. 

Inte heller BUP klarar kraven för kömiljarden i februari. Åtminstone inte när det gäller väntande till första besök och väntande till 
behandling. Däremot klarar man målet för väntande till utredning. Anledningen till att man inte fullt ut når målen är dels högt inflöde 
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av nya patienter och dels hög sjukfrånvaro. Senare rapporter visar att motsvarande siffror i mars och början av april ser betydligt 
bättre ut. 

Habiliteringens tillgänglighet är fortsatt mycket god. Så även tillgängligheten till hjälpmedelsverksamheten. 

Produktionsmässigt har trenden från förra året vänt en aning. De fysiska besöken ökar på distanskontakternas bekostnad. 
Sammantaget minskar produktionen mätt i antal kontakter såväl inom psykiatrin som inom habilitering. Detta bedöms som fullt 
naturligt då ett fysikt besök tar mer tid och resurser i anspråk än vad ett besök på distans gör. Minskningen i antal kontakter har 

inte inneburit att färre patienter kommer till. Tvärtom har antalet unika individer inom såväl psykiatri som habilitering ökat.  

Inom den psykiatriska heldygnsvården ökar såväl antal patienter som antal vårddagar. Ökningen ses som en reaktion på slopade 
restriktioner kopplade till pandemin. 

Antalet anställda har ökat med 29 medarbetare jämfört med samma period förra året. Att antalet arbetade timmar inte har ökat 
beror på ökad frånvaro. Ökningen återfinns i första hand inom BUP och inom rättspsykiatrin. För rättspsykiatrins del hänger 
ökningen samman med den nya avdelning som öppnar i Hässleholm de närmaste dagarna. Vad gäller BUP beror ökningen på 
högt tryck och stort inflöde av patienter. 

Under 2021 har personalrörligheten för arbetsterapeuter (16 %) och psykologer (15 %) varit hög inom förvaltningen, främst inom 
habiliteringens verksamheter (arbetsterapeuter 20 % och psykologer 26 %). Rörligheten avseende specialistläkare har legat högt i 
vuxenpsykiatrin i Lund (21,62 %). Vad gäller sjuksköterskor är personalrörligheten högst inom vuxenpsykiatrin i Lund (15,10 %) 
och Helsingborg (16,78 %) 

Förvaltningen kan efter tre månader uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 36 mkr bättre än budgeterat. De 
huvudsakliga förklaringarna till denna avvikelse är covidbidrag på 14 mkr, tidigareläggning av bidragsutbetalningar till 
handikappföreningar 8 mkr, hög sjukfrånvaro 15 mkr samt låga kostnader för utbildningar, resor, kurser och konferenser 6 mkr. 

I resultatet döljer sig även poster som avviker negativt mot budget. Den största avvikelsen står köpen av rättspsykiatriska platser i 
andra landsting för. Denna kostnad har ökat med ytterligare två miljoner kronor jämfört med samma period förra året vilket 
samtidigt innebär en negativ avvikelse mot budget med över 12 mkr.  

Kostnaderna för inhyrd personal är en annan post som avviker negativt mot budget. Sammantaget för de tre första månaderna 
2022 är kostnaderna något lägre än de var vid sammma tid föregående år. Däremot var kostnaderna i mars för första gången 
sedan 2019 högre än sin referensmånad ett år tidigare. Behovet av hyrsjuksköterskor i heldygnsavården bedöms vara högre än 
vad kostnaderna antyder. Svårigheter med att få tag i personal från hyrbolagen är en viktig förklaring till att kostnaderna är så pass 

låga som de är. 

En tredje post som avviker negativt mot budgeterade värden är intäkterna för vårdval LARO. Intäkterna fortsätter att sjunka och är 
efter tre månader 3 mkr lägre än den budgeterade nivån. Ungefär hälften av såväl minskningen som av budgetavvikelsen kommer 
från mottagningen i Lund som är under avveckling. Även om mottagningen i Lund exkluderas så går vårdvalet med underskott. 

Fördelat per verksamhetsområde så är det för tillfället endast rättspsykiatrin som dras med ett underskott i förhållande till budget. 
Detta underskott är i sin helhet kopplat till behovet av utomlänsplatser. Verksamheten på hemmaplan ligger väl i balans med sin 
budget.  

BUP som drogs med stora underskott föregående år ligger just nu i balans men räddas till viss del av statliga bidrag för ett 
utvecklingsprojet tillsammans med SIS (statens institutionsstyrelse) och till viss del av hög sjukfrånvaro. Bedömningen framöver är 
att den lagda budgeten för BUP inte kommer att hålla. 

Prognosen på 6 mkr bättre än budget bygger på att det inte kommer att komma fler covid-bidrag, att sjukfrånvaron går ner, att 
rättspsykiatrins utomlänsköp fortsätter i oförmisnkad takt, att behovet av hyrpersonal finns kvar, att kostnader för utbildningar och 
resor successivt kommer att återgå till nivåer som var normala före pandemin, att kostnaderna för hörselvårdvalet kommer att öka i 
takt med att patienterna vågar sig tillbaka till mottagningarna samt att personalkostnaderna på BUP kommer att öka för att kunna 
hålla den ökade efterfrågan stången.  
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