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Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Andel tel.samtal som besvaras av VC samma 
dag  

 

Andel pat som får medicinsk bedömning inom 
tre dagar  

 

Är under utveckling 

Antal om och avbokade pga covid-19 Antal fysiska besök v 1-8 2019, 2020 och 2021 
Hälsovalet 

 

 

 

Produktion ackrediterad verksamhet  (avvikelse 

jämfört med föregående år, antal och procent) 
Produktion ASiH och Palliativ vård (avvikelse 

jämfört med föregående år, antal och procent) 
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ÖV-Mixpoäng: -14
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ÖV-Unika individer: -60
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Region Skåne  

 

Produktion anslagsfinansierad verksamhet  
(avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent) 

Listning Hälsovalet 

 

 

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. 

 

 

Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total 
personalkostnad 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska 
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Region Skåne  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


