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Ärendebeskrivning
Regiondirektören arbetar med fyra större resultatförbättrande åtgärder (HSNbeslut 2019-06-12 § 62:
- personalminskning med 100 befattningar,
- nedläggning Lättvårdsavdelningen LÄVA,
- utredning av flytt av Remonthagens verksamhet till sjukhuset,
- utredning av närvårdsavdelning Strömsund.
Nuläge för alla fyra åtgärderna rapporterades till HSN i september.
Vid HSNs möte i oktober redovisades att beslut om nedläggning av
Lättvårdsavdelningen är fattat och nuläget i arbetet med personalminskning 100
befattningar beskrevs.
Vid HSNs möte i november presenterades utredningen av flytt av Remonthagens
verksamhet till sjukhuset med resultatet att flytt av verksamheten inte ska ske, men
att Remonthagens lokaler kan förtätas med att annan verksamhet förläggs dit.
Utredningen av närvårdsavdelningen Strömsund är ännu inte klar, diskussioner
med Strömsunds kommun pågår.
Med anledning av Regionstyrelsens beslut 2019-09-25 § 151 beslutade HSN 201910-24, §97 om ytterligare tre åtgärder:
- alla behovsanalyser överprövas inför anställningar
- ytterligare skärpa bemanningsnormerna för vårdavdelningarna och skapa
bemanningsnormer för mottagningarna,
- genomlysning av administrativa tjänster inom hälso- och sjukvården är
genomförd och rapport föreligger,
Vid nämndens möte i november informerade Regiondirektören om att
överprövningen av behovsanalyser fortsätter som tidigare varje vecka. Den ger inga
stora direkt personalminskningar, men garanterar att uppdraget med 100 färre
befattningar kan verkställas. Dessutom ger det möjligheter att ytterligare styra
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samverkan mellan områdena och identifiera förbättringsbehov i olika enheters
arbetssätt kring behovsanalyser/rekrytering.
Vidare beskrev Regiondirektören att normer för uppföljning av efterlevnad av redan
beslutade bemanningsnormer har utarbetats och ekonomisk effekt mellan nuläge
och 100%ig efterlevnad av bemanningsnormerna har beräknats till 18,6 mkr för
helår totalt för slutenvårdsavdelningarna.
Vid dagens möte presenteras följande rapporter i egna ärenden
- Genomlysning av läkarbemanning Östersunds sjukhus
- Kartläggning och uppföljning av inhyrda läkare Östersunds sjukhus
- Genomlysning av administration inom hälso- och sjukvården
- Bemanningsnorm somatisk slutenvård
Regiondirektören har utifrån beslutade Regionplan konstaterat att ytterligare
åtgärder för minskning av personalkostnader med 90 miljoner kronor behöver
vidtas. Det motsvarar ca 160-180 befattningar. Uppdrag har lagts till HS-direktör,
områdeschefer och enhetschefer att ta fram förslag på hur detta kan verkställas.
Varsel kan inte uteslutas. Information till fackliga företrädare har skett.

Regiondirektörens förslag
1. Regiondirektörens information om vidtagna och pågående åtgärder
noteras.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom Regiondirektörens
beslut om ytterligare minskning av personalkostnaderna med 90
miljoner kronor.
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