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Månadsrapport mars 2018
Ärendebeskrivning
Årets första kvartal visar en ökning av nettokostnadsutvecklingen som efter mars
uppgick till 7,7 procent (i februari 2018 6,7 procent). Resultatet per mars uppgick
till -60,9 miljoner kronor.
Region Jämtland Härjedalens bruttokostnader har efter första kvartalet ökat med
6,9 procent, motsvarande 82,2 miljoner kronor jämfört med samma period 2017.
Ökningstakten har dock avtagit något sedan föregående månad då ökningen var 7,2
procent.
Personalkostnaderna är betydligt högre under årets första tre månader jämfört med
föregående år och har ökat med 65,7 miljoner kronor. Kostnaden för
bemanningsföretag minskar och efter mars var minskningen 6,1 miljoner kronor.
Utförda tiden rullande 12 månader har ökat med 24 årsarbetare. Sjukfrånvaron
fortsätter minska, framförallt i den längre frånvaron.
Kostnader för läkemedel har ökat med 12,9 miljoner kronor jämfört med
föregående år, motsvarande 12,6 procent.
Likviditeten förstärktes under februari med ytterligare lån på 50 miljoner kronor
från Kommuninvest. Efter mars har likviditeten har minskat med 17,6 miljoner
kronor sedan årskiftet, och i mars består hela likviditeten av lån. Mars är varje år
likviditetsmässigt årets tyngsta månad pga utbetalning av en stor
pensionsutbetalning. I år var den utbetalningen 80 miljoner kronor.
Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -200 miljoner kronor. Regiondirektören
konstaterar efter analys av månadsresultatet per mars att det måste gå betydligt
snabbare att förbättra regionens ekonomi. Därför läggs följande förslag om åtgärder
fram för ställningstagande i Regionstyrelsen.



En ekonomisk krisledning tillsätts där allt fokus ligger på
ekonomiska åtgärder så att processen för kostnadsminskningar
kan snabbas upp.
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Antalet anställda i regionen ska minska med ca 100 personer dvs
till samma antal som i mars förra året. I första hand gäller
minskningen tidsbegränsade anställningar.



Samtidigt införs anställningsstoppför hela regionen, med undantag
för att ersätta inhyrd personal.



En enhetlig schemamodell införs med arbete varannan helg på
hela sjukhuset, tills verksamheten kan visa kostnadseffektivitet
även med andra typer av scheman.



Asylhälsan och flyktingsamordning avvecklas och att deras
uppdrag fullföljs inom andra verksamheter.



Torvalla hälsocentral stängs till sommaren



Kälarne hälsocentral förändras till en filial



Distriktssköterskemottagningen i Ås avvecklas.



De tomma lokalerna på Göviken ska nyttjas för annan befintlig
verksamhet



Restriktivitet för regionstaben att engagera vårdens medarbetare i
utbildnings/informationsaktiviteter.

Samtidigt som ovanstående föreslagna åtgärder kommer redan beslutade planer på
Nära vård i samverkan och andra förbättringsarbeten och kostnadsminskningar att
genomföras.
Alla åtgärder ska ske på ett sätt som gör att patientsäkerheten hela tiden
upprätthålls.
De ekonomiska effekterna av ovanstående är ännu inte beräknade men kan
uppskattas till minst 100 miljoner kronor men är inte ytterligare kostnadsminskningar utan ett sätt att påskynda redan beslutade kostnadsminskningskrav.

Regiondirektörens förslag
1. Månadsrapport mars 2018 godkänns.
2. Regiondirektörens förslag till åtgärder godkänns
3. Regiondirektörens får i uppdrag att återkomma till Regionstyrelsen i maj
med rapport om risk- och konsekvensanalyser, tidplan för genomförandet
och ekonomiska effekter av förslagen
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