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Ärendebeskrivning
En delårsrapport per augusti 2017 om Region Jämtland Härjedalens verksamhet,
ekonomi, räkenskaper och måluppfyllelse har upprättats.
Rapporten visar att det ekonomiska resultatet per augusti 2017 uppgick till -36,4
miljoner kronor. Nettokostnadsökningen till och med augusti var 5,0 procent, vilket
är en försämring jämfört med juni då utfallet var 4,2 procent.
Bruttokostnaderna för perioden januari till och med augusti 2017 har ökat med 3,9
procent jämfört med samma period föregående år men med en lägre ökningstakt
jämfört med 2016. Det är främst personalkostnader och kostnader för
bemanningsföretag som ökar. Nyttjandet av bemanningsföretag fortsätter att öka
för sjuksköterskor men har minskat för läkare jämfört med samma period
föregående år.
Intäkterna totalt sett har minskat med 1,7 procent jämfört med samma period
föregående år. Det är minskade intäkter från patientavgifter medan försäljning av
hälso- sjukvård och specialdestinerade statsbidrag är i nivå med föregående år.
Nettokostnadens ökningstakt samt att bruttokostnaderna har ökat samtidigt som
intäkterna har minskat, gör att prognosen därför ligger kvar på -170 miljoner
kronor. Regionstyrelsen har under året fattat en rad beslut om resultatförbättrande
åtgärder.
Likviditeten har försämrats med 3,4 miljoner kronor sedan årsskiftet. Likviditeten
har under denna period även förstärkts med lån från Kommuninvest på 80 miljoner
kronor. Investeringarna till och med augusti uppgick till 57,2 miljoner kronor
exklusive hjälpmedel.
En summering av regionfullmäktiges 21 strategiska mål visar att totalt 52 procent av
framgångsfaktorerna är uppnådda, 43 procent är pågående, 3 procent beräknas
vara svåra att nå innan årets slut och 2 procent kan inte mätas förrän vid årsskiftet.
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Samhällsperspektivet: Andelen barn och unga som får ett första besök inom 30
dagar uppnås inte. Målet för minskning av sjukpenningtal hos länets medborgare
uppnås.
Patientperspektivet: Andelen vårdskador har minskat och målet uppnåtts.
Minskade återinskrivningar har inte uppnåtts till fullo men närmar sig målvärdet.
Medarbetarperspektivet: Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till 5,7 procent,
främst bland kvinnorna. Bemanningskostnaderna för läkare minskar men fortsätter
öka för sjuksköterskor, men i lägre ökningstakt än tidigare.
Verksamhetsresultat: I perspektivet verksamhetsresultat uppnås varken målet för
nettokostnadsförändringen eller vårdgarantin.
I delårsrapporten finns också en uppföljning av mål och aktiviteter i övergripande
handlingsplaner för 2017. Sammantaget visar den uppföljningen att för de flesta
handlingsplaner pågår arbete enligt plan.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Delårsrapport augusti 2017 godkänns.
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