Tjänsteskrivelse
Hälso- och
sjukvårdsnämnden
2021-02-08
Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

HSN/190/2021
Vårdplatsutredning 2020
Ärendebeskrivning
Under hösten 2020 har uppdraget Vårdplatsutredning genomförts i syfte att ta
fram ett underlag gällande fastställda somatiska slutenvårdsplatser på Östersunds
sjukhus. Rapportens syfte är att ge underlag och slutsatser kring antalet vårdplatser
för respektive område. Rapporten innehåller kartläggning med analyser och
slutsatser, samt förslag avseende vårdplatsantal, vårdnivåer och utvecklingsförslag
från verksamheterna.
Beläggningen av regionens vårdplatser är stabil över tid, trots förändringar i
disponibla vårdplatser. På områdes-/kliniknivå finns dock stora variationer i hur
vårdplatserna nyttjas. Medelvårdtiden totalt har minskat från 6,4 dagar 2003 till
4,56 dagar 2019. Medelvårdtiderna sjunker över tid, dagvård/öppenvård har ökat,
mobila team har tillkommit. Det tillsammans med digitala lösningar för vissa
patientgrupper gör att vårdplatsbehovet minskar. Samtidigt som det på sikt måste
beaktas hur den demografiska utvecklingen för regionen ser ut.
Bemanningsmål/dygn/vårdplats både i reella tal och i förhållande till beläggning
varierar stort mellan områden/kliniker. För effektivare utnyttjande av vårdplatser
föreslås att ingen avdelningsenhet för vårdplatser är mindre än 16. Enda undantag
är de tekniska vårdplatserna.
Vårdplatserna föreslås reduceras med olika antal platser per område, jämfört med
budget 2020, förutom vid barn- och ungdomskliniken och inom Intensivvården.
Dock föreslås plasterna öka jämfört med dagens öppna disponibla.
Vidare föreslås att en Intermediärvårdsavdelning (IMA) öppnas på sjukhuset med 4
vårdplatser. När denna enhet är i full drift behöver utvärdering ske gällande antalet
intensivvårdsplatser.
Utredning kring en samlad palliativ avdelning – Stor-PONK har pågått under ett
par år. Denna föreslås nu att tas i drift där patienter från olika kliniker kan få
jämlik vård.
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Inom verksamheterna föreslås ett antal åtgärder som behöver arbetas vidare med.
Det är verksamheterna själva som lyft fram dessa förslag.
Rapporten avslutas med utdata från Hälso- och sjukvårdens rapport 2020 från SKR
samt bilagor med kompletterade data.

Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
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