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Regionstyrelsen

§ 57 Månadsrapport till regionstyrelsen
(RS/8/2016)
Ärendebeskrivning
Flera områden, bl a akuten har ett fortsatt stort tryck på
verksamheten från ökat patientinflöde och hög beläggning. Arbete
pågår i hälso- och sjukvården för att effektivisera verksamheten och
minska antalet arbetade timmar genom t ex sammanslagning av
vårdavdelningar (Hud Infektion Medicin), hemtagning av viss riksoch regionvård (HNR) mm. Tillsammans med mindre nedlagd tid på
arbete med Cosmic, vakanser och neddragning av tjänster centralt,
bidrog det till att utförd tid i januari 2016 låg på en lägre nivå än 2015.
Flera områden beskriver att man har fortsatta problem med att
bemanna verksamheten. Av detta skäl har anlitande av
bemanningsföretag ökat jämfört med jan-feb 2015.
Inom regional utvecklings verksamhet har utlysningar i de nya
strukturfondsprogrammen gett ny fart i projektverksamheten, där
betydande hävstångseffekter av satsade regionala medel blir tydligt
synliga.
Den snabba ökningstakten för nettokostnaderna inom regionens
hälso- och sjukvård fortsatte under jan-feb 2016. De ökade då med 7
procent jämfört med samma period 2015. Det var framför allt
kostnaderna för bemanningsföretag + 5,6 miljoner kronor (+39
procent), riks- och regionvård +11,2 miljoner kronor (+27,7 procent)
och läkemedel + 6,1 miljoner kronor (+10,6 procent) som drev upp
ökningen av nettokostnaderna. Nettokostnadsökningen för hela
Region Jämtland Härjedalen uppgick till 3,4 procent.
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Mot bakgrund av ovanstående lämnas en helårsprognos för regionen
på -238 miljoner kronor.
Förutom de åtgärder som redan håller på att genomföras i
verksamheten, har områdena fått i uppdrag att arbeta med ytterligare
åtgärder, utifrån en plan med förslag som chefer m fl tog fram den 11
november i fjol.

Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2016 Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Månadsrapport per februari 2016 godkänns.
------------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall till de åtgärdsförslag som
regiondirektören presenterade under sin rapport, dvs följande:
-

Antal utförda timmar under 2016 ska återgå till 2013 års nivå,
vilket motsvarar en minskning med cirka 140 årsarbetare

-

Översyn bör ske av delar av nuvarande jour- och
beredskapsorganisation inom den specialiserade verksamheten
(med beaktande av det uppdrag att se över akutens bemanning
som ingår i LUP-arbetet)

-

För område kirurgi, ögon och öron ska en extra genomlysning
genomföras för att komma tillrätta med det ekonomiska
underskottet.

Bengt Bergqvist (S) yrkar följande:
”Region Jämtland Härjedalen befinner sig i ett mycket besvärligt
ekonomiskt läge. Som en del i en ändrad organisation har
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enhetscheferna fått utökat och förtydligat ansvar vad gäller ekonomi,
personal och verksamhet. Då förändringen infördes den 1 januari
2016 har inte särskilt lång tid gått, men regionstyrelsen vill
säkerställa att organisationen har förändrats och uppdrar därför till
Utskottet för personal att kartlägga enhetschefernas förutsättningar
att fullgöra sitt nya uppdrag. Utskottet får också i uppdrag att vid
behov föreslå åtgärder för att komma tillrätta med eventuella hinder.”
Eva Hellstrand (C) yrkar följande:
”Den ekonomiska situationen för Region Jämtland Härjedalen är
alarmerande och vi ställer oss bakom de förslag regiondirektören lagt.
Dessutom föreslår vi att beslut om tillsvidareanställningar flyttas upp
en nivå i beslutsfattandet.
Det är glädjande att sjukskrivningstalen gått ner. Men när man
skärskådar siffrorna ser man att det gäller enbart män. Kvinnors
sjukskrivningstal är fortfarande lika höga. Det bekymrar oss mycket,
förutom det mänskliga, som naturligtvis är viktigast, är det också en
onödig kostnad. Arbetet med att minska sjukskrivningarna måste
intensifieras, särskilt vad gäller kvinnor.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande:
1. Att regiondirektörens första åtgärdsförslag ändras till: ”Att höga
arbetskostnader bemästras genom intensifierad rekrytering av
fast personal och minimering av övertidstimmar.”
I enlighet med våra långsiktiga utvecklingsplaner tillika genomförd
strukturanalys och genomlysning från 2015 är det nu viktigt att växla
upp takten i strukturomställningen av hela hälso- och
sjukvårdssystemet. Fokus för verksamheterna ska vara riktat på
patientsäkerhet och tillgänglighet - med personcentrering, kontinuitet
och förebyggande arbete som genomgående angreppssätt. Utan
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åtgärder som angriper kvalitetsbristkostnader kommer
nettokostnadsökningen inte minska avsevärt.
Distanslösningar ska breddinföras och alltjämt vidareutvecklas,
samtidigt som nya användningsområden utökas löpande. Vi vet att
vårdskador uppgår till 95-105 mkr per år och att sjuktalen för
anställda motsvarar 32 mkr. Vi vet att länssjukhuset är trångbott och
förhindrar optimal logistik för olika vårdkedjor. Vidare vet vi att
barnhälsovården liksom de psykosociala enheterna är ojämlik i
regionen. Vi vet också att 7 500 länsinvånare vill ha hjälp med att
ändra sin fysiska aktivitet, 30 % vill minska sin alkoholkonsumtion,
2 000 vill ha hjälp att sluta röka, och 3 000 vill ha hjälp med sina
kostvanor. Vi vet dessutom att Jämtland Härjedalens unika struktur
medför en merkostnad för hälso- och sjukvården om drygt 200 mkr i
jämförelse med andra regioner/landsting.
2. Yrkar på att förändringsarbetet i primärvården åtföljs av följande
insatser och igångsätts skyndsamt;
a.) Rekrytera och attrahera nya medarbetare genom tjänstgöring
innehållande forsknings- och verksamhetsutveckling - vid
primärvårdens kompetenscentrum för funktionsnedsättning
resp samisk kultur, samt hälsocentralerna med särskilt
utvecklings- och forskningsuppdrag.
b.) Involvera Tillgänglighetsrådet och andra brukarråd för
träffsäkerhet i det operativa förändrings- och
förbättringsarbetet i primärvården.
c.) Stimulera anställda i primärvården till övertagande av en
hälsocentral genom att bilda personalkooperativ - för möjlighet
till att fånga upp nya medarbetare, en snabbare omställning av
verksamheten, och ett utökat utbud av tjänster.
d.) Upprätta samverkansavtal med andra aktörer i likhet med
modellen på Vemdalsskalet.
e.) Bjud in och engagera Mittuniversitetets
sjuksköterskestudenter i primärvården inom ramen för deras
studentarbete med innovationer.
f.) Locka innovatörer, entreprenörer och UF-företag till att bidra
med uppslag till ny teknik/nya testmiljöer.
g.) Uppdra åt folkhälsostrateg/er och övrig ”folkhälsostab” att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(7)

Utdrag sammanträdesprotokoll

Regionstyrelsen
2016-03-22--23

påskynda implementering av sjukdomsförebyggande metoder i
primärvården.
h.) Inrätta en mobil Familjecentral för anpassning av
barnhälsovård i områden med, och perioder av, hög belastning
i.) Prioritera stöd till primärvården för LEAN-processarbetet, som
exempelvis t ex daglig målstyrning.
j.) Se över samarbetsvinsterna med en personalpool tillsammans
med samtliga åtta kommuner.
k.) Nyttja statsbidraget för Ungdomsmottagningen till att arbeta
uppsökande och förebyggande - kring sexuell hälsa,
jämställdhet och normkritik.
3. Vidare yrkar jag också att;
a.) Efterlevnad av resepolicyn följs upp och orsaksproblem till
avvikelser åtgärdas.
b.) Vårdnära service utökas till att gälla även kvälls- och helgtid.
c.) Uppvaktningen av regeringen återupptas med den framställan
som gjordes 2015.
Monalisa Norrman (V) yrkar bifall till punkterna 1 och 2a, b, e, f, g, i, j,
k i Anna Hildebrands yrkande.
Bengt Bergqvist (S) yrkar avslag på Eva Hellstrands yrkande om
tillsvidareanställningar och sjukskrivningar och bifall till Ann-Marie
Johanssons yrkande.
Jan-Olof Andersson (M) yrkar avslag på Anna Hildebrands samtliga
yrkanden.
Susanné Wallner (M) yrkar bifall till Ann-Marie Johanssons och Bengt
Bergqvists yrkanden.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands
ändringsyrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens och finner det
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antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Eva Hellstrands yrkande och
finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande punkt
2a, b, e, f, g, i, j, k och finner dem avslagna.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande punkt
2c, d, h och 3a-c och finner dem avslagna.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Månadsrapport per februari 2016 godkänns.
2. Antal utförda timmar under 2016 ska återgå till 2013 års nivå,
vilket motsvarar en minskning med cirka 140 årsarbetare.
3. Översyn bör ske av delar av nuvarande jour- och
beredskapsorganisation inom den specialiserade verksamheten
(med beaktande av det uppdrag att se över akutens bemanning
som ingår i LUP-arbetet).
4. För område kirurgi, ögon och öron ska en extra genomlysning
genomföras för att komma tillrätta med det ekonomiska
underskottet.
5. Utskottet för personal får i uppdrag att kartlägga enhetschefernas
förutsättningar att fullgöra sitt nya uppdrag. Utskottet får också i
uppdrag att vid behov föreslå åtgärder för att komma tillrätta med
eventuella hinder.
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Reservationer
Elin Lemon (C) och Eva Hellstrand (C) reserverar sig till förmån för
sitt eget yrkande.
Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för sina egna
yrkanden.
Monalisa Norrman (V) reserverar sig till förmån för Anna Hildebrands
yrkande i punkterna 1 och 2a, b, e, f, g, i, j, k.

Utdrag till
Ekonomidirektör
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