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Uppdrag till regiondirektören om resultatförbättrande
åtgärder 2018-2020
Ärendebeskrivning
Den svenska ekonomin har varit inne i en lång obruten produktionstillväxt, som
inleddes efter finanskrisens dagar 2009. Denna period bedöms nu försvagas och
den svenska ekonomin går därmed in i ett mer normaliserat konjunkturläge. Det
innebär att skatteunderlaget från 2018 men framför allt från 2019 och framåt
gradvis kommer försvagas.
Denna situation får till följd att regionens redan hårt ansträngda ekonomi blir än
mer utsatt. Hittills beslutade resultatförbättrande åtgärder kommer därför inte att
räcka till för att nå en långsiktig stabil ekonomi. Bedömningen är baserat på SKL: s
senaste skatteunderlagsprognos (febr 2017) att regionen står inför betydande
underskott redan inför 2019. I detta har då beaktat full effekt av hittills beslutade
åtgärder.
Det är därför helt avgörande och nödvändigt för regionens ekonomi att skyndsamt
inleda arbete med att utreda och värdera nya möjliga resultatförbättrande områden.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2017-03-01 presenterade regiondirektören
därför följande nya tänkbara områden.
1. Utreda förutsättningarna till ökad samverkan med länets kommuner inom
områdena administration (ffa transaktionstunga funktioner) och olika tekniska
servicefunktioner, såsom hjälpmedelscentral, centralförråd, transport,
kostenhet (exkl. produktionskök) samt eventuellt ytterligare något teknisk
serviceområde som under utredningen uppvisar bra förutsättningar att förändra
driftsform. Beträffande de tekniska serviceverksamheterna ska även beakta
möjlighet till drift i annan regi (s.k. outsourcing)
2. Fortsatt driva och framför allt intensifiera arbetet med att tillskapa
samverkansmöjligheter inom den laboratoriemedicinska verksamheten med
övriga landsting/regioner i norr. Detta kan ske såväl med samtliga som
inledningsvis med ett landsting/region.
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3. Nuvarande regelverk för primärvårdens hälsoval avseende konkurrensneutral
verksamhet är i grunden från 2009. För att se över möjligheterna att ytterligare
vässa hälsovalet skall nuvarande regelverk ses över. Översynen ska även omfatta
ersättningssystemet.
4. Pågående förändringsarbete (OPUS 2020) inom kirurgi/ögon/öron initierat av
den externa genomlysningen hösten 2016 skall kompletteras med en pilotstudie
i att utforma produktionsuppdrag för verksamheten. Piloten skall genomföras
2018.
5. Sterilcentralen inom akutområdet står inför omfattande reinvesteringsbehov.
Det är därför lämpligt att innan dessa investeringar genomförs utreda
alternativa möjligheter. Finns förutsättningar att samverka med annan part, kan
vissa gods steriliseras av annan part mm?
6. Inom flertalet medicinska servicefunktioner (lab, radiologi) tillämpas köp/sälj
mellan utförare och beställare. Nuvarande modell har inte varit föremål för
någon djupare utvärdering sedan införandet. För att ekonomiska styrmodeller
ska ge god effekt är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och komplettera dessa
så att de inte övergår i en ren rutinbaserat hantering. Regionens internhandel
bör därför bli föremål för en analys.
7. Många av regionens verksamheter har svårt att säkerställa en god kompetensförsörjning och blir till och från därmed sårbara för mindre störningar.
Volymerna är även i vissa fall relativt små, vilket leder till dyr produktion med
avsaknad av skalfördelar. Grannlandstingen brottas i mångt och mycket med
samma problem. Det är därför återigen nödvändigt att utreda möjligheter och
förutsättningar att kunna driva verksamhet gemensamt med annat landsting.

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra
nödvändiga utredningar enligt ovan och till styrelsen i maj återkomma med en
detaljerad tidplan och uppdragsbeskrivning för varje enskilt utredningsområde.
2. De detaljerade uppdragsbeskrivningarna skall särskilt beakta regionens
pågående arbete med att utnyttja ny teknik, digitalisering och distansoberoende
lösningar och arbetsmetodiken Lean.
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