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Åtgärdsförslag utifrån fördjupad analys baserad på SKLs
analys av Region Jämtland Härjedalen
Ärendebeskrivning
Östersunds sjukhus har efter 2012 haft en hög nettokostnadsutveckling. Över tid
har en allt större andel av länsbefolkningen blivit patienter samtidigt som besöken
per patient blivit fler. Detta har sjukhuset hanterat genom mer anställd och inhyrd
personal, vilket medfört stora kostnadsökningar.
De sex åtgärdsförslagen i bifogade rapport är ett resultat av fördjupningen av SKLs
analys från juni 2017, som regionstyrelsen informerades om i december samma år.
Nära vård i samverkan innebär ett utökat samarbete mellan primärvård,
ambulanssjukvård m fl för att bl a undvika inläggning på sjukhuset. Tillsammans
med åtgärden ny struktur för vårdplatser bedöms effekten bli färre vårdplatser och
minskat behov av inhyrda sjuksköterskor till en kostnad av 35 miljoner kronor per
år. För att bryta utvecklingen med fler besök per patient, ändra kompetensmixen
och uppnå ett mer resurseffektivt nyttjande av mottagningstid ska en genomgång
göras av mottagningsverksamhet och läkarstrukturen på Östersunds sjukhus. I
den senare åtgärden, som beräknas sänka kostnaderna för inhyrda läkare med 20
miljoner kronor per år, ingår även att se över utbudsbegränsningar och planeringen
av ST-läkare. Åtgärder som rör inhyrda läkare i primärvården är bl a minskat
antal hyrda läkarveckor, pristak och stopp för att hyra in ej färdiga specialister. Till
sist föreslås åtgärder inom vårdadministration, t ex rörande registrering för
korrekt debitering av utomläns- och utlandsvård, samt införande av ett
egenkontrollprogram och proaktiv uppföljning.
Total beskrivs åtgärder för minskade kostnader med ca 50 miljoner kronor 2018
och helårseffekt med ca 70 miljoner kronor.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Åtgärdsförslag utifrån fördjupad analys av Region Jämtland Härjedalen
godkänns.
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2. Regionstyrelsen får i uppdrag att verkställa åtgärderna samt löpande bedöma
om några av åtgärderna kan komma att kräva särskilda politiska beslut.
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