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Tertialrapport april 2017
Ärendebeskrivning
En tertialrapport per april 2017 om Region Jämtland Härjedalens verksamhet,
ekonomi, räkenskaper och måluppfyllelse har upprättats.
Rapporten visar att det ekonomiska resultatet per april 2017 uppgick till -32,3
miljoner kronor. Nettokostnadsökningen till och med april var 5,5 procent, vilket är
en försämring jämfört med utfallet i mars som då var 3,4 procent.
Bruttokostnaderna för perioden januari till och med april 2017 har ökat med 4,1
procent jämfört med samma period föregående år, då främst kostnader för
bemanningsföretag och läkemedel. Kostnadsökningen är i princip oförändrade
sedan mars månad. Intäkterna totalt sett har minskat med 2,3 procent jämfört med
samma period föregående år. Det är minskade intäkter för försäljning av hälsosjukvård som sänker totalen, då både patientavgifter exklusive tandvård och
specialdestinerade statsbidrag ökat något.
Helårsprognosen har förbättrats till -170 miljoner kronor, efter besked om ökade
läkemedelsbidrag på totalt 26,4 miljoner kronor. Likviditeten har förbättrats med
33,1 miljoner kronor sedan årsskiftet. Region har tagit upp lån på 40 miljoner
kronor under denna period. Nyttjandet av bemanningsföretag fortsätter att öka för
sjuksköterskor men har minskat marginellt för läkare jämfört med samma period
föregående år.
Sjukfrånvaron hos medarbetarna ligger ackumulerat lägre än tidigare år.
Av regionstyrelsens aktiva mål inom område Samhälle har målet för minskning av
sjukpenningtal uppnåtts men inte målet att barn och unga ska få ett första besök
inom 30 dagar. För Patient har andelen vårdskador minskat och resultatet är bättre
än uppsatt mål medan återinskrivningarna inte riktigt når målet. För Medarbetare
har sjukfrånvaron minskat sedan föregående år och är nära uppsatt mål. Beroendet
av bemanningsföretag fortsätter att öka. För Verksamhetsresultat uppnås varken
målet för nettokostnadsförändringen eller vårdgarantin.
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Regiondirektörens förslag
1. Tertialrapport april 2017 godkänns.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Information om Tertialrapport april 2017 läggs till handlingarna.
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