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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


