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Inspel till Regionplan och budget 2022-2024
Ärendebeskrivning
Regionplan med budget utgör grunden för Region Jämtland Härjedalens årliga
planering och budgetarbete. Planen fastställs av regionfullmäktige i oktober men
arbetet med planen inleds redan under våren. Arbetet ska kännetecknas av hög
delaktighet på alla nivåer. De inspel som verksamheterna arbetat med under våren
är en viktig del i den fortsatta planeringen. I arbetet med inspelen har ingått att
analysera ekonomiskt resultat. måluppfyllelse 2020 och innevarande års
verksamhetsplan och prognos, identifiera viktiga förändringar och
planeringsförutsättningar samt redovisa behov och satsningar inför kommande
planperiod. En summering av förvaltningsområde hälso- och sjukvårds inspel till
budget 2022-2024 har upprättats.
Hälso och sjukvården befinner sig just nu i en mycket ansträngd situation som
kommer att ha stor inverkan på kommande då pandemin skapar undanträngning av
ordinarie vårdflöde. Det kommer att märkas en ökning av väntande till vård och
behandling vilket kommer ge oss stora utmaningar med att förbättra och minska
köer. Inledningsvis då pandemin klingar av kommer det att finnas ett uppbyggt
vårdbehov som kommer att ta lång tid att återhämta sig ifrån. Kraftiga insatser
kommer att behöva genomföras för att snabbare komma tillrätta med och förbättra
tillgängligheten. Fortsatt satsning på nära vård, utbyggd digitalisering, förändrade
arbetssätt, ompröva nuvarande arbetssätt, lokalförändringar, kunskapsstyrning är
andra fortsatta prioriterade områden. Även kompetensbehovet är fokuserat.
Inspelet till 2022 års budget från Hälso & Sjukvården innefattar dels konsekvenser
av tidigare beslut samt nya inprioriteringar och omdisponeringar.
Resultatförbättrande åtgärder i form av inrättande av:
- Intermediärvårdsavdelning
- Akutvårdsavdelning
- Personalpool
Samt genomförande av:
- Produktions- och kapacitetsplanering
- Ny divisionsorganisation
- Översyn av områdesstruktur

Tjänsteskrivelse

-

Fortsatt förflyttning mot god och nära vård genom bland annat digitalisering
och förändrade arbetssätt.

Regiondirektörens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av förvaltningsområde hälsooch sjukvårds inspel till Regionplan och budget för 2022-2024 och ska
beakta dessa i fortsatt planering.
2. Nämnden skickar vidare inspelet till Regionstyrelsen.
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