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Månadsrapport oktober 2017
Ärendebeskrivning
Det ackumulerade resultatet efter oktober uppgick till -118,0 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen till och med oktober 2017 har försämrats ytterligare och är nu
5,8 procent. De största kostnadsökningarna förutom personal avser bemanningsföretag och
läkemedel.

Sammantaget är därför helhetsbedömningen att helårsprognosen kraftigt
försämrats från -170 miljoner kronor till -220 miljoner kronor. Orsakerna till den
kraftigt försämrade helårsprognosen är flera.
Intäkterna har minskat med 4,3 procent jämfört med föregående år.
Bruttokostnaderna för perioden januari till och med oktober har ökat med 4,2
procent, motsvarande 159,2 miljoner kronor jämfört med samma period 2016.
Personalkostnaderna har ökat med 89,9 miljoner kronor (5,3 procent). Kostnaden
för bemanningsföretag fortsätter att öka, till och med oktober var ökningen 16,8
miljoner kronor (12,6 procent). Det är främst kostnader för inhyrda sjuksköterskor
som ökar.
Regionstyrelsen har tidigare tagit beslut om resultatförbättrande åtgärder. Trots ett
omfattande pågående förändringsarbete i verksamheterna kan nu konstateras att
detta ännu inte gett nödvändiga kostnadsreducerande effekter. Den uppkomna
situationer har därför diskuteras i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
ledningsgrupp där ett antal akuta åtgärder har tagits fram. Utifrån dessa åtgärder
har Regiondirektör beslutat om följande åtgärder som ska gälla all verksamhet fram
till och med sista januari 2018:
 Inköp – stopp av alla inköp bortsett från sjukvårdsmaterial.
 Resor – se över och stoppa de resor som är möjliga resten av året.
 Anställningar – restriktivitet kring alla anställningar.
 Hyrpersonal – stoppa det som är möjligt.
 Utbildningar – restriktioner gäller, skjut fram och gör kostnadseffektiva
lösningar.
Likviditeten har under oktober förstärkts med ytterligare lån på 20 miljoner kronor
från Kommuninvest. Den totala lånesumman uppgår nu till 100 miljoner kronor,
vilket innebär att likviditeten utan den åtgärden skulle ha minskat med 59,8
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miljoner kronor. Inklusive lån har likviditeten trots allt förbättrats med 40,2
miljoner kronor sedan årsskiftet.
Sjukfrånvaron bland Region Jämtland Härjedalens medarbetare fortsätter att minska. Andel
barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar var under oktober 91 procent, vilket är
betydligt bättre än föregående år. Målen för tillgänglighet till vård nås fortsatt inte.
Återinskrivningar har ökat de senaste månaderna.

Regiondirektörens förslag
1. Månadsrapport per oktober 2017 godkänns.
2. Regionstyrelsen står bakom de åtgärder som regiondirektören har vidtagit
för att minska kostnadsökningarna.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
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