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åtgärder
Ärendebeskrivning
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2019-05-15—16, § 48 fick
regiondirektören i uppdrag att vid nästa nämnd informera om vilka åtgärder som
kommer vidtas för att nå effekt, enligt regionplanen 2019, gällande
förbättringsåtgärder.
Som ett resultat av de resultatförbättrande åtgärderna har en neddragning av 50
befattningar från 1 oktober 2019 beslutats av Regiondirektören och arbetet har
inletts inom hälso- och sjukvårdsförvaltningsområdet.
I det fortsatta analysarbetet presenterar regiondirektören nu ytterligare åtgärder
som bedömts intressanta att utreda vidare och som kan beslutas efter sedvanlig
facklig samverkan inkl. risk- och konsekvensanalyser.


Nedläggning av Lättvårdsenheten (LÄVA).
Regionfullmäktige beslutade 2018-02-14 § 30, (RS/785/2017) godkänna
åtgärder enligt 6-punktsprogrammet utifrån fördjupade analyser efter SKLs
analyser av Region Jämtland Härjedalen. I beslutsunderlaget framgår
under punkt 2 att ”1 juni 2018 ska åtgärder vara genomförda,
lättvårdsavdelning i drift samt förslag hur den nya vårdplatsstrukturen i
övrigt ska se ut så att inhyrning av sjuksköterskor så snart möjligt kan
upphöra.” Lättvårdsavdelningen har nu varit igång ett år och den har under
den perioden fyllt sin funktion för att kunna hantera
hyrsjuksköterskesituationen. Nu startar nästa steg med ytterligare
förändringar av vårdplatsstrukturen inom sjukhuset som gör att nu bedöms
Lättvårdsavdelningen med nuvarande bemanningsstruktur inte längre vara
optimal. Därför bedömer Regiondirektören att den bör kunna avslutas.



Flytt av remonthagens verksamhet till sjukhuset.
Regiondirektören föreslår att verksamheterna som idag finns på
Remonthagen ska utredas för att se vilka effektiviseringar som kan göras
om de flyttas till sjukhuset. De effektiviseringar som förväntas är samordnat
vårdflöde mellan avdelningar på sjukhuset och
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rehabiliteringsverksamheterna, samlade rehabiliteringsresurser utan
geografiskt skilda platser, samverkan kring reception, mathantering,
cafeteria mm.


Minskning med ytterligare 50 befattningar från 1 januari 2020.
Personalkostnaderna måste ytterligare minska varför Regiondirektören
fattat ett inriktningsbeslut med avsikt att minska ytterligare 50 befattningar
från 1 januari 2020. Detta ska främst ske genom analyser av möjligheterna
att skapa större avdelningar och granskningar av att beslutade
bemanningsnormer efterlevs eller andra effektiviseringar.

Dessa tre förslag till åtgärder ingår i Regiondirektörens beslutsmandat
enligt gällande delegationsbestämmelser och ges därför endast som
information till Hälso- och sjukvårdsnämnden som svar på det uppdrag
nämnden gett om att vidta åtgärder.
Utöver detta föreslår Regiondirektören att en utredning görs kring
Strömsunds Närvårdsavdelning (NÄVA).
Region Jämtland Härjedalen driver idag en vårdavdelning i Strömsund
med 18 vårdplatser. 2018 var bruttokostnaden ca 19 miljoner kronor.
Strömsunds kommun köper via avtal 9 platser, dvs hälften av platserna,
för kommunal korttidsvård för ca 5,3 miljoner kronor. 5,3 miljoner för 9
platser 365 dagar ger en dygnskostnad på ca 1600 kronor, vilket är en
mycket låg dygnskostnad för korttidsplatser. Befintligt avtal med
Strömsunds kommun gällde perioden 20160101-20181231,
avtalsdiskussion för 2019 och framåt pågår.
Regiondirektören föreslår utifrån denna fakta att en utredning görs om
verksamhetsinnehållet, bemanningsnormer utifrån patientkategorier och
upptar diskussioner med Strömsunds kommun om formerna för
Närvårdsavdelningen i Strömsund.

Regiondirektörens förslag
1. Regiondirektörens information om vidtagna och pågående åtgärder
noteras.
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2. Regiondirektören får i uppdrag att göra en utredning om formerna för
Närvårdsavdelningen i Strömsund.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

