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Tillgänglighet och kvalitet 

Tillgänglighet Vuxenpsykiatri - andel väntande inom 90 dgr, 60 dgr och längre än 180 dgr. 

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR 

Urvalet i tabellerna nedan baseras på: Förvaltning: Psykiatri habilitering och hjälpmedel MVO: Allmänpsykiatrisk vård, vuxna,  Narkomanvård och 

Alkoholsjukvård 

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95 % (gäller både första kontakt, utredning och behandling) 

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till första kontakt inom 60 dagar: >= 72 % eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 
Region Skånes mål: Andel väntande inom 60 dagar: >= 72 % (gäller både första kontakt, utredning och behandling, se ID0071 och ID0072 i Indikatorbiblioteket 

2022)  

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till första kontakt över 180 dagar: < 5,0 % eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 

Tillgänglighet BUP – andel väntande inom 30 dgr och andel väntande längre än 180 dgr. Andel 
genomförda inom 30 dgr. (Pat 0-18 år) 
Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR 

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till inom 30 dgr > 72% (gäller både första kontakt, utredning och behandling) 

Region Skånes mål: Andel väntande inom 30 dagar > 80% (gäller både första kontakt, utredning och behandling) 
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Region Skåne  

 

 

Kömiljardens mål: BUP är exkluderad ut kömiljardens uppföljning av 180-dagarsmålet för väntande. Att ha god kontroll över eventuella långväntare bedöms 

trots detta vara centralt och siffror över de som väntat längre än 180 dagar redovisas därför i denna rapport 

 

Kömiljardens mål: Andel av de genomförda första kontakterna,, utredningarna respektive behandlingarna som hade väntat högst 30 dgr ska vara >= 72% eller 

ha en förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 5,0 procenenheter. 

 

Tillgänglighet VO Vuxenhabilitering (HAVUX)– andel väntande inom 90 dgr, 60 dgr och andel 
väntande längre än 180 dgr. Andel återbesök inom medicinskt måldatum. 

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR. 

 

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95%, mål: återbesök inom måldatum > 85% 

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till första kontakt inom 60 dagar: >= 72% eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet  

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till första kontakt över 180 dagar: < 5,0% eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 
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Region Skåne  

 

Tillgänglighet VO Syn, Hörsel och Döv – andel väntande inom 90 dgr, 60 dgr och andel väntande 
längre än 180 dgr. Andel återbesök inom medicinskt måldatum. 

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR. (Siffrorna inkluderar både barn och vuxna) 

 

 

 

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95%, mål: återbesök inom måldatum > 85% 

 

 

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till första kontakt inom 60 dagar: >= 72% eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 

 

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till första kontakt över 180 dagar: < 5,0% eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 

Tillgänglighet VO barn. och ungdomshabilitering (HABOU) – andel  väntande inom 90 dgr, 60 dgr 
och andel väntande längre än 180 dgr. Andel återbesök inom medicinskt måldatum. 

Grundkälla: Automatisk rapportering till SKR 

 

 

Region Skånes mål: Andel väntande inom 90 dagar >95%, mål: återbesök inom måldatum > 85% 
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Region Skåne  

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till första kontakt inom 60 dagar: >= 72% eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 

 

Kömiljardens mål: Andel väntande till första kontakt över 180 dagar: < 5,0% eller förbättring gentemot motsvarande månad 2021 med mer än 1,0 procentenhet 

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  
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Region Skåne  

 

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

 

I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen 

(grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder. 

 

 

 

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 
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Region Skåne  

 

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

Vuxenpsykiatrin når inte upp till målen om tillgänglighet mätt som ”andel väntande som väntat mindre än 90 dagar”. Ej heller nås 
målet om ”andel väntade som väntat mindre än 60 dagar”. För att kunna ta del av kömiljardspengarna ska andelen väntande inom 
60 dagar uppgå till minst 72 procent. Förvaltningen når endast 65 procent vilket är en klar förbättring jämfört med föregående 
månad men sämre än samma period föregående år. Tyvärr nås inte heller målet att mindre än 5 procent av de väntande ska ha 
väntat i mer än 180 dagar.  

Förvaltningens tillgänglighetsarbete leds av en särskilt utsedd grupp med representation från varje verksamhetsområde. Gruppen 
avrapporterar via veckovis utskickade rapporter samt presenterar regelbundet för FLG. Arbete med standardiserade vårdprocesser 
förväntas leda till bättre tillgänglighet på sikt. Ett arbete med att minska administrativ belastning på vårdpersonal har inletts. Arbete 
med digitala lösningar har kommit långt och förväntas ge ytterligare effekt med nytt IT-system som ska underlätta möjligheterna att 
möta patienter på distans. Medarbetare börjar bli bekymrade över hur patienter använder sig av 1177. Att kontakt tas direkt med 

behandlande personal leder till stor arbetsbelastning till väldigt lite nytta.  

På grund av högt remissinflöde och hög personalomsättning klarar förvaltningen inte av att nå upp till majoriteten av kömiljardens 
mål för barn- och ungdomspsykiatri. Väntetiderna till första kontakt ligger väldigt nära de uppsatta målnivåerna medan väntetiderna 
till utredning och behandling ligger längre ifrån godkänd nivå. Det enda kömiljardmåttet som uppnås i oktober är genomförda 
besök inom 30 dagar. Här nås nivån 72,4 procent. 

Samtliga delar inom habiliteringens tillgänglighet är fortsatt mycket god. Så även tillgängligheten till hjälpmedelsverksamheten. 

Produktionsmässigt har trenden från förra året vänt. 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 med 3 respektive 4 
procent.  

Inom den psykiatriska heldygnsvården ökar såväl antal patienter som antal vårddagar. Ökningen ses som en reaktion på slopade 
restriktioner kopplade till pandemin. Beläggningsläget har bitvis varit ansträngt. Helsingborg är det verksamhetsområde som haft 
flest överbeläggningar under perioden. Problem med bemanning har inneburit att vuxenpsykiatrin i Kristianstad tvingats hålla flera 
vårdplatser stängda sedan i början av sommaren. I detta verksamhetsområde har antalet vårddagar sjunkit med 15 procent. De 

stora ökningarna står istället vuxenpsykiatrin i Malmö och rättspsykiatrin för. 

Antalet anställda är i stort sett oförändrat mellan åren. Några fler är anställda men många fler har varit frånvarande vilka har 
behövt ersättas av timanställda och övertidsarbetande. Den ökning av antalet anställda som ägt rum beror i allt väsentligt på den 

rättspsykiatriska avdelning som öppnade i Hässleholm under våren.  

Förvaltningen kan efter tio månader uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 30 mkr bättre än budgeterat. De 
huvudsakliga förklaringarna till denna avvikelse är covidbidrag på 14 mkr, tidigareläggning av bidragsutbetalningar till 

handikappföreningar 8 mkr, hög sjukfrånvaro 12 mkr samt låga kostnader för utbildningar, resor, kurser och konferenser 6 mkr. 
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Region Skåne  

 

En konsekvens av hög frånvaro och hög belastning i heldygnsvården är att övertidskostnaderna skjutit i höjden. Om man jämför 
årets kostnader för övertid med ett genomsnitt de senaste tre åren så är årets kostnader 54 procent högre än snittet. I kronor 
räknat uppgår kostnadsökningen till 57 mkr om sociala avgifter inkluderas.  

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 9 miljoner kronor jämfört med samma period förra året vilket samtidigt 
innebär en negativ avvikelse mot budget med över 45 mkr. Skulle den senaste månaden vara representativ för hur kostnaderna 
kommer att se ut till nästa år så skulle kostnaden landa på över 100 miljoner kronor. Att jämföra med årets budget på 12 miljoner. 

Kostnaderna för inhyrd personal är en annan post som avviker negativt mot budget. Sammantaget för de tio första månaderna 
2022 är kostnaderna i stort sett identiska med vad de var vid samma tid förra året. Trenden med sjunkande kostnader varje år 
sedan 2019 ser ut att vara bruten. 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. 
Det är framför allt vuxenpsykiatrin i Lund och vuxenpsykiatrin i Helsingborg som har såväl behov som möjlighet att få tag i 
sjuksköterskor. Övriga verksamhetsområden saknar antingen det ena eller det andra. 

Vårdval LARO går med underskott med tre miljoner kronor efter tio månader. Samtliga verksamheter utom Malmö är med och 
bidrar till underskottet. Om man bortser från mottagningen i Lund som stängdes innan sommaren så är intäktssidan är i stort sett 
oförändrad men det räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna. 

Även vårdval hörselrehabilitering går med underskott. Läggs auktorisationskansliet samman med kostnaderna för hörapparater 
och rekvisitioner så uppgår underskottet till närmare tio miljoner kronor.   

Uppdelat per verksamhetssområde återfinns det största budgetunderskottet liksom tidigare i rättspsykiatrin. Helårsprognosen 
uppgår till -65 mkr. Prognostiserade underskott återfinns även inom Bup och hjälpmedelsverksamheten. I det senare fallet beror 
underskottet mycket på att leverantörerna aviserat betydande prisökningar under hösten. 

Att det ekonomiska resultatet i oktober månad är så negativt i förhållande till budget som det är beror på att kostnader för 
hjälpmedels CPAP-utbytet bokförts i stor utsträckning. Då förvaltningen inte ska stå för samtliga dessa kostnader är bedömningen 
att resultatet borde varit ett par miljoner kronor bättre än vad det är. 

Prognosen på 6 mkr bättre än budget bygger på att rättspsykiatrins utomlänsköp fortsätter i oförmisnkad takt, att behovet av 
hyrpersonal finns kvar, att hjälpmedelskostnaderna kommer att öka, ett arbetsrättsligt vite på 2 miljoner till följd av för stort 
övertidsuttag och utbetalning av föreningsidrag i december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


