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Månadsrapport mars 2021 hälso- och sjukvårdsnämnden
Ärendebeskrivning
Avvikelsen Avvikelsen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgick för perioden
ack mars 2021 till -40,0 Mkr.
Största avvikelserna mot budget avser personal inkluderad inhyrd personal som
avviker negativt med 37,7 Mkr samt sjukvårdsmaterial med 1,7 Mkr. Även köpta
tjänster avviker negativt med 15,7 Mkr, men här har vi vidarefakturerade kostnader
på 17,4 Mkr som också finns intäktsförda. Positiva avvikelser på kostnadssidan ses
främst för läkemedel och sjukresor.
Intäkterna exkluderat den enligt ovan vidarefakturerade intäkten om 17,4 Mkr
uppvisar ett intäktstapp mot budget på 5,5 Mkr. Huvudsakliga orsaken är att
försäljningen av öppen och slutenvård minskat kraftigt.
I utfallet finns även under 2021 merkostnader som kan hänföras till
Coronopandemin, men även kostnader för provtagningar och vaccinationer som är
pandemirelaterade. I vår redovisning finns dessa upptagna till en kostnad av 26,4
Mkr, vilket medför ett justerat resultat på minus 13,7 Mkr. Regionen har dock
erhållit mer 8,3 Mkr mer i intäkter än vad HSN redovisar i kostnader för
provtagningar, vaccinationskostnader etc. Korrigerat för denna skillnad är HSN:s
resultat ack mars minus 5,4 Mkr.
Nationella satsningar ingår i 2021 års budget för HSN och har fram till och med
mars redovisats som kostnader på 7,0 Mkr.
Prognosen exkluderande corona och andra ersättningar som bokas mot
Regionstyrelsen är lagd till -150,8 Mkr.
Produktionen har minskat inom öppenvården, till stor del beroende på
Coronapandemin. De indirekta vårdkontakterna har ökat med ca 47 000 st mot
föregående år, och kan ses som en fortsatt trend som inleddes under 2020. Vi ser
även att kostnaden för web doktorer ökar, och är ack mars 0,8 Mkr högre än
föregående år. Produktionen inom slutenvården minskar även den något. Även
antalet vårddagar minskar, medan medelvårdtiden ökar något mot föregående år.
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Den utförda tiden har ack ökat motsvarande 12 ÅA medan antalet månadsavlönade
har en minskning mot ack mars föregående år med 30 månadsavlönade. Ökningen
av den utförda tiden har direkt koppling till vaccinationerna.
Sjukfrånvaron är ack mars 2020, 5,9 % totalt vilket är 0,9 % lägre jämfört med
motsvarande period 2020. Totalt har antalet sjuktimmar sjunkit med 15 400
timmar mot föregående år.

Regiondirektörens förslag
Månadsrapport mars 2021 godkänns.
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