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Mätning och beräkning av tillgänglighet inom specialiserad 

psykiatri 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förvaltar en nationell väntetidsdatabas dit 

regionerna rapporterar sin tillgänglighet inom hälso- och sjukvård. Syftet med den 

nationella väntetidsdatabasen är att ge en samlad bild av tillgängligheten i vården och 

på så sätt skapa möjligheter till en god tillgänglighet och uppfyllnad av vårdgarantin. 

Från och med 1 januari 2021 gäller en ny uppföljningsmodell för den specialiserade 

vårdens tillgänglighet1. Den utökade modellen syftar till att ge en heltäckande bild av 

den specialiserade vårdens tillgänglighet och kommer att ersätta tidigare modeller. 

Precis som för övrig specialiserad vård berörs den specialiserade psykiatrin av 

införandet.  

Detta dokument har tagits fram för att tydliggöra vilken data och vilka beräkningar 

som ligger till grund för den statistik som presenteras för mätningarna inom barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin.  

Det finns 6 tillgänglighetsmätningar inom den specialiserade psykiatrin: 

• Första besök inom BUP 

• Utredning inom BUP (nya definitioner från och med 1 maj 2021) 

• Behandling inom BUP (nya definitioner från och med 1 maj 2021) 

• Första besök inom vuxenpsykiatrin 

• Utredning inom vuxenpsykiatrin (införs från och med 1 maj 2021) 

• Behandling inom vuxenpsykiatrin (införs från och med 1 maj 2021) 

Senast 1 maj 2021 införs nya definitioner för utredning och behandling inom BUP. 

Det sker även ett införande av nya mätningar av tillgänglighet inom Vuxenpsykiatrin 

till utredning och behandling2.  

Inom varje mätning samlas det in väntetider för väntande (de patienter som väntar på 

en åtgärd just nu) och genomförda (de patienter som fått den åtgärd de väntat på).  

 
1 Se dokumentet ”Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård” 

2 Se dokumentet ”Uppföljning av tillgänglighet till utredning och behandling inom den specialiserade 

psykiatrin”. 
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Urval vid presentation av statistik 

Statistiken från de 6 tillgänglighetsmätningarna som presenteras publikt på 

väntetider.se tas fram genom att göra ett urval av information från databasen. Följande 

information finns på kontakterna som visas inom respektive mätning, se tabell. 

 
 

Barn- och ungdomspsykiatri Vuxenpsykiatri 

Variabel Första 
besök 

Utredning Behandling Första 
besök 

Utredning Behandling 

Fas 1 första 
kontakt 

2 
operation/ 
åtgärd 

2 
operation/ 
åtgärd 

1 första 
kontakt 

2 
operation/ 
åtgärd 

2 
operation/ 
åtgärd 

MVO 931 Barn 
och 
ungdomsps
ykiatrisk 
vård 

  
901 
Allmänpsyki
atrisk vård 

  

Aktivitet 
 

93101 
Utredning 
Barn- och 
ungdomsps
ykaitri 

93102 
Behandling 
Barn- och 
ungdomsps
ykaitri 

 
90101 
Utredning 
vuxenpsykia
tri 

90102 
Behandling 
vuxenpsykia
tri 

Vårdgaranti JA JA JA JA JA JA 

 

 

 

 

Beräkning  

Väntetiden för en kontakt beräknas enligt följande: 

• Väntande: tid från mätpunkten Beslut att utföra aktivitet (första besök: beslut 

att framställa vårdbegäran. Utredning och behandling: beslutsdatum för 

aktivitet) till mätdatum/avläsningsdatum (sista dagen i månaden). 

• Genomförda: tid från mätpunkten Beslut att utföra aktivitet (första besök: 

beslut att framställa vårdbegäran. Utredning och behandling: beslutsdatum för 

aktivitet) till mätpunkten Start av aktivitet. 

På väntetider.se presenteras statistik för att hur regionerna uppfyller vårdgarantin 

inom psykiatrin och den särskilda satsningen på 30 dagar inom BUP. Statistiken visar 

hur stor andel av patienterna som fått ett första besök, en utredning eller en behandling 

inom vuxenpsykiatrins tidsgräns 90 dagar och inom BUP:s tidsgräns 30 dagar. 

Andelen beräknas enligt följande. 
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Andelsberäkning BUP 

Patienter som registrerats som Patientvald väntan (PVV), Medicinskt orsakad väntan 

(MOV) och Särskild orsakad väntan (SOV) exkluderas av SKR när det publiceras på 

väntatider.se. PVV exkluderas för patienter som väntat 31 dagar eller längre. MOV 

och SOV exkluderas oavsett väntetid.  

Andel genomförda inom 30 dagar

=
Antal genomförda inom 30 dagar (exkl MOV och SOV) 

Totalt antal genomförda (exkl PVV (> 30 dagar), MOV och SOV)
 

 

Andel som väntat 30 dagar eller kortare

=
Antal som väntat 30 dagar eller kortare (exkl MOV och SOV) 

Totalt antal väntande (exkl PVV (> 30 dagar), MOV, och SOV)
 

 

Andelsberäkning Vuxenpsykiatrin 

Patienter som registrerats som Patientvald väntan (PVV) och Medicinskt orsakad 

väntan (MOV) exkluderas av SKR när det publiceras på väntatider.se. PVV 

exkluderas för patienter som väntat 91 dagar eller längre. MOV exkluderas oavsett 

väntetid. 

Andel genomförda inom 90 dagar =
Antal genomförda inom 90 dagar (exkl MOV) 

Totalt antal genomförda (exkl PVV (> 90 dagar), MOV)
 

 

Andel som väntat 90 dagar eller kortare

=
Antal som väntat 90 dagar eller kortare (exkl MOV) 

Totalt antal väntande (exkl PVV (> 90 dagar) och MOV)
 


