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Fördjupning utifrån SKLs analys av regionens ekonomi och styrning
(RS/785/2017)
Sammanfattning
Vid styrelsen i augusti beslutades om en fördjupning, med fokus på den specialiserade vården
på Östersunds sjukhus, av den analys av regionens hälso- och sjukvård samt ekonomi som
SKL presenterade i juni.
Med SKL som bollplank har en arbetsgrupp på regionen arbetat vidare med analyser. För att
få svar på frågor kring utvecklingen av hälso- och sjukvårdens kostnader, har
områdescheferna på Östersunds sjukhus lämnat rapporter till arbetsgruppen. Den 29
november hölls sedan en workshop med HS ledningsgrupp, där förslag till åtgärder togs fram.
Åtgärderna bearbetas och kompletteras nu av arbetsgruppen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsdirektören och kommer att stämmas av med HS ledningsgrupp den 14 december för
att därefter presenteras på det inplanerade mötet den 15 december med den politiska
ledningen.
För övrigt föreslås fördjupningar på två områden: En analys av orsakerna till den stora
andelen ytterfall (188 mkr) 2016 och en pilotstudie på KPP för ortopeden. Pilotstudien
planeras ske genom att ortopeden tillsammans med samma verksamhet i annat landsting
jämför sina KPP-siffror. Syftet är både att utveckla en analysmodell för användning på andra
områden och att finna orsaken till skillnaderna mellan annat landsting och Region Jämtland
Härjedalen.

Förslag till beslut
1. Ytterfallsanalys ska göras och återrapporteras till regionstyrelsen våren 2018.
2. Fördjupad analys av ortopedens kostnader ska göras med hjälp av kostnad per patientdata och jämförelse med annat landsting.
3. Analys av fallolyckor i Jämtlands län som pågår på uppdrag av SVOM ska redovisas
till styrelsen efter hantering i SVOM.
4. Åtgärder utifrån resultat av HS-ledningsgrupps workshop kring SKL-analysen ska
presenteras den 15 december för regionstyrelsen m fl efter ytterligare en förankring i
HS ledningsgrupp den 14 december.
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Beslut
1. Ytterfallsanalys ska göras och återrapporteras till regionstyrelsen våren 2018.
2. Fördjupad analys av ortopedens kostnader ska göras med hjälp av kostnad per patientdata och jämförelse med annat landsting.
3. Analys av fallolyckor i Jämtlands län som pågår på uppdrag av SVOM ska redovisas
till styrelsen efter hantering i SVOM.
4. Åtgärder utifrån resultat av HS-ledningsgrupps workshop kring SKL-analysen ska
presenteras den 15 december för regionstyrelsen m fl efter ytterligare en förankring i
HS ledningsgrupp den 14 december.

Expedieras till
Planeringschef

Beslutsunderlag



Fördjupning utifrån SKLs analys av Region Jämtland Härjedalen
Återrapportering av fördjupning utifrån SKLs analys av regionens ekonomi och
styrning
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