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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – Månadsrapportering 2019

Basenhet: 1129 Psykiatrisk klinik i Skeå

2019-10

Sammanfattande beskrivning
Beskrivning

Orsak

Konsekvens

•

Avsaknad av nödvändiga resurser för uppdraget

Rekryteringsproblem av läkare

Hög grad av hyrläkare på enheten

•

Ökad förskrivning av läkemedel Elvanse (N06B
Psykostimulantia)

Fler diagnoser ställs (adhd) och
läkemedelsbehandling ofta livslång

Diagnoser speglar verkligheten mer
och mer, men till en ökad kostnad

•

Arbete/uppföljning av läkemedelskostnader

Svårigheter att klara budget
(-2,07 mkr ack. jan-sept.)

866 tkr närmare budget i år jmf med
samma period fg år

•

Kliniken genomgår en del flytt av olika mottagningar

Sjuka hus

Upplevs som stökigt för berörda
mottagningar och påverkar
tillgänglighet för patienter. Samt
ökade kostnader för nya möbler etc.

•

Avsaknad av nödvändiga resurser för uppdraget i öppenvård

Rekryteringsproblem för
sjuksköterskor

Lägre produktion i öppenvård, risk att
fler hamnar i slutenvård (= dyrare
kostnader)

•

Avsaknad av nödvändiga resurser för uppdraget i slutenvård

Rekryteringsproblem av
sjuksköterskor

För få vårdplatser med för många
svårt sjuka patienter på liten yta (=
ökad risk för hot och våld)

Den sammanfattande beskrivningen uttrycks i punktform (typsnitt: Calibri 10 punkter)
Det som beskrivs ska rymmas i ovanstående formulär. Rader kan tas bort till förmån för längre beskrivning av
andra tillstånd.
Sammanfattningen ska motsvara de mest väsentliga områdena utifrån verksamhetens uppdrag.
Tonvikt i beskrivningen ska vara på grundorsaken till att det ser ut som det gör.
Beskrivningen kan göras av såväl positiva som negativa tillstånd.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – Månadsrapport 2019

Basenhet: 1129 Psykiatrisk klinik i Skeå
Målområde/Aktivitet
Bättre och jämlik hälsa

Förväntad effekt
•

Attraktiv arbetsgivare

Uppnådd effekt

Öka patienter som får vård (första besök) inom 90
dagar
Ökad patientnöjdhet
Minska vårddygn i slutenvården (jan-okt 2018: 13,7)
Minska kötid för ADHD-diagnoser (2018: 2 år)

•

Ökat med 4 % (jan-juli)

•
•
•

Bra resultat i enkäter, men få svar
Jan-okt 2019: 13,0 medelvårdtid
Ny genomgång/förtydligande av
utredningar

•

Delvis implementerat

•
•
•

Implementera nationella riktlinjer gällande schizofreni,
depression, ångest & ätstörningar
Öka patientbesök på distans (2018 jan-sept.: 0,3 %)
Minska överbeläggning (max 95%)
Införa självinläggningar på Gästhuset för självskadande
patienter med frekventa inläggningar

•
•
•

Knapp ökning (jan-sept. 0,4 %)
Beläggning 98% (jan-okt.)
Färre självskador och korta
planerade inläggningar

•
•

Minska sjukfrånvaro (mål: under 5,6 %)
Öka andel egenanställda läkare

•
•

Sjukfrånvaro ack. jan-aug 6,64 %
+/- 0, men dialog med potentiella
kandidater förs kontinuerligt. Två
färdiga specialister under 2019

•
•
•
God och jämlik vård

2019-10

•

Hållbar ekonomi
Samlad effekt av ekonomiska åtgärdsplaner V-plan 2019

Plan jan-sept. 3 740 tkr (totalt helår 4 624 tkr)

Rapporteringen utgår ifrån respektive basenhets verksamhetsplan och de aktiviteter som är kopplade till respektive målområde.
Återrapportering ska vara en samlad bild av indikatorerna inom respektive målområde.
Övriga aktiviteter kan vara övergripande aktiviteter, aktivitetsområden eller överenskommelser från tidigare möten som beslutats
under innevarande år.
Förväntad/uppnådd effekt kan både beskrivas i text och siffror
Trend = förväntad utveckling framåt beskrivs genom att färglägga röd, grön eller gul

Utfall jan-sept. 3 493 tkr (= klarar
93,4% av plan för jan-sept)

Trend

Vuxenpsykiatrin Skellefteå inför 2020
Utmaningar
✓ Ny organisation- Närsjukvård Skellefteå
✓ God och nära vård i samverkan med andra aktörer.
✓ Kompetensförsörjning. Hyrläkarsituationen
✓ Ekonomi i balans
✓ Färre slutenvårdsplatser. Nya arbetssätt i sluten – och öppenvård.
✓ Ökande psykisk ohälsa och missbruk.
✓ Byggnadsrelaterade ohälsa

