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Ändring av regionstyrelsens beslut 2016-03-23, § 57 punkt 2
om återgång till antalet utförda timmar 2013
Ärendebeskrivning
Vid regionstyrelsens sammanträde 2016-03-22--23 § 57 beslutades i anslutning till
månadsrapport februari om ytterligare resultatförbättrande åtgärder. En av dessa
åtgärder var att antal utförda timmar under 2016 skulle återgå till 2013 års nivå,
vilket motsvarade en minskning med cirka 140 årsarbetare.
Efter ett års arbete med åtgärder och förberedelser för verkställande av beslutet kan
konstateras att för ett genomförande krävs så stora ingrepp i verksamheten att
dessa kan riskera patientsäkerheten. Verksamheten har förändrats under åren med
bl a introduktion av nya behandlingsmetoder och införandet av helt ny verksamhet
(ex PCI).
Parallellt till detta har under de två senaste åren kostnaderna för köp från
bemanningsföretag ökat från ca 84 mkr 2014 till ca 175 mkr 2016, d v s en ökning
med > 100 %. För att regionen ska lyckas nå en ekonomi i balans är det därför blivit
helt avgörande att kostnaderna för bemanningsföretag snabbt minskas. Enligt det
nationella projektet som drivs av SKL är det långsiktiga nationella målet att
landstingen/regionerna skall vara oberoende av bemanningsföretag 2019. Inom
regionen har det lokala arbetet startat. Fokus 2017 är att kraftigt reducera
kostnaderna för köp av distriktsläkare och allmän sjuksköterskor. För att nå
slutmålet 2019 är det därför nödvändigt att ange ett tydligt etappmål 2017
innebärande en återgång till 2015 års kostnad för köp från bemanningsföretag.
Målet innebär en kostnadsreducering om 49 mkr.
Sammantaget är därför bedömningen att beslutet om återgång till antal arbetade
timmar 2013 inte är lämplig. Ett mer dynamiskt och hanterbart uppdrag är därför
att beslutet korrigeras till att motsvara ett tydligt ekonomiskt beting. Beslutet
innebar ursprungligen 140 årsarbetare, vilket motsvarar ca 70 mkr.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsens beslut 2016-03-22--23 § 57, punkt 2 om att antal utförda
timmar under 2016 ska återgå till 2013 års nivå, vilket motsvarar en minskning
med cirka 140 årsarbetare skall ändras till att innebära ett ekonomiskt mål om
att reducera kostnaderna med 70 miljoner kronor.
2. En central åtgärd för att nå detta är att regionens kostnader för
bemanningsföretag kraftigt reduceras.
3. Som etappmål fastställs därför att regionens kostnader för köp från
bemanningsföretag under 2017 ska reduceras minst till samma nivå som 2015,
d.v.s. en kostnadsminskning om 49 mkr.
4. Lägesrapportering skall kontinuerligt ske till regionstyrelsen i samband med
regiondirektörens rapport.
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