Region Skåne
Habilitering och hjälpmedel
Sida 1 (3)

Väntetidsrapportering audionommottagningar
Månadsskifte
Vårdgivare
Fyll i uppgifter i nedanstående tabeller och enligt anvisningar under varje rubrik.
För att underlätta för er rapportering och för att säkerställa att de tider som uppges är beräknade på
samma sätt hos alla vårdgivare finns definition och beskrivning under respektive rubrik.

Bedömningsbesök - Första kartläggande besök
Beräknad väntetid vid månadsskiftet (rapporteringsdag), från den dag patienten tog kontakt
(egenanmälan alternativt då remiss ankom till mottagningen) till tiden man beräknar att patienten
kommer få eller faktiskt fått tid. Uppgiften ska spegla den normala verksamheten – inte ev. akuta
besök.
Ange totalt antal väntande patienter till bedömning. Räkna både patienter som inte fått tid och de
som fått tid framåt för bedömning.
Mottagning
Ort

Beräknad väntetid
Mäts i veckor

Totalt antal väntande

Antal som väntat
> 90 dagar
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Faktisk väntetid
Antal avslutade patienter totalt
Notera hur många avslutande rehabiliteringar (kod 24 och 25) ni haft under månaden som gått.
Väntat antal dagar
Hur länge fick de patienter ni avslutade under månaden (kod 24 och 25) vänta på sin bedömning?
Väntad tid räknas från remiss ankom eller patienten tog kontakt med er till faktisk dag för bedömning.
Antal avslutade patienter ska stämma överens med rapporterade enligt kod 24 och 25 rapportering.
Summan av de olika tidsperioderna ska bli totala antalet avslutade kunder.
Mottagning
Ort

Antal avslutade
patienter
Totalt

Väntat
0-30 dagar på
sin bedömning

Väntat 31-60
dagar på sin
bedömning

Väntat 61-90
dagar på sin
bedömning

Väntat > 90
dagar på
bedömning
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Start Behandling - första utprovningsbesök
Avser patienter som kommer till er för rehabilitering och som redan utfört bedömningsbesök hos
annan vårdgivare (eller tidigare hos er och avvaktat).
Beräknas vid månadsskiftet (rapporteringsdag), från den dag patienten tog kontakt (egenanmälan
alternativt då remiss ankom till mottagningen) till tiden man beräknar att patienten kommer få eller
faktiskt fått tid. Uppgiften ska spegla den normala verksamheten – inte eventuella. akuta besök.
Mottagning
Ort

Beräknad väntetid
Mäts i veckor

Totalt antal väntande

Kommentar

