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Ärendebeskrivning
Resultatet för Region Jämtland Härjedalen uppgick till -66,0 miljoner kronor efter
april månad och nettokostnadsutvecklingen uppgick till 5,6 procent vilket var en
minskning jämfört med föregående månad (i mars 2018 7,7 procent).
Bruttokostnaderna fortsätter att öka och har efter april ökat med 5,8 procent,
motsvarande 93,3 miljoner kronor jämfört med samma period 2017. Ökningstakten
har dock avtagit något sedan föregående månad då ökningen var 6,9 procent.
Personalkostnaderna är betydligt högre under årets första tertial jämfört med
föregående år och har ökat med 78,6 miljoner kronor. Kostnaden för
bemanningsföretag minskar och efter april var minskningen 9,3 miljoner kronor.
Kostnader för läkemedel har ökat med 13,6 miljoner kronor jämfört med
föregående år, motsvarande 9,9 procent.
Intäkterna har under perioden ökat med 18,7 miljoner kronor, det är främst
statsbidrag och övriga bidrag som ökat jämfört med föregående år.
Likviditeten är fortfarande mycket ansträngd men har förbättrats med 9,8 miljoner
kronor sedan årsskiftet.
Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -200 miljoner kronor. Ännu syns inga
tydliga effekter på de åtgärder som genomförs förutom att kostnader för
bemanningsföretag har minskat något.
Från och med maj månad har regiondirektören tillsatt en ekonomisk
krisledningsgrupp för att snabbt åstadkomma kostnadsminskningar i
organisationen. Den ekonomiska krisledningsgruppen ska säkerställa att en rad
beslutade åtgärder genomförs.
Andelen barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar uppnås inte.
Däremot uppnås målet för minskning av sjukpenningtal hos länets medborgare.
Andelen vårdskador har inte minskat och återinskrivningar har inte heller uppnåtts
till fullo men närmar sig målvärdet.
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Den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 6,5 till 6,2 procent, främst bland
kvinnorna. Beroendet av bemanningsföretag ska minska, vilket det gör men inte i
samma nivå som 2015.
Nettokostnadsförändringen ska minska, men ökar jämfört med föregående år.
Tillgängligheten ligger fortsatt under målnivån med förväntad variation över tid.

Regiondirektörens förslag
Tertialrapport april 2018 godkänns.
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