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Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat efter augusti 2018
var – 71,3 miljoner kronor, vilket var 34,8 miljoner kronor sämre än
föregående år. Kraftigt ökade personalkostnader, fortsatt ökade
kostnader avseende riks- och regionvård samt ökade
läkemedelskostnader är de huvudsakliga orsakerna till underskottet.
Kostnader för bemanningsföretag har minskat jämfört med förgående år,
både för läkare och sjuksköterskor.
Nettokostnadsutvecklingen har under första halvåret visat på en betydligt
högre ökningstakt 2018 jämfört med 2017, men har bromsats något under
de sista månaderna och var efter augusti 4,6 procent jämfört med 5,0
procent föregående år. Dock är det långt kvar till målet på -2,5 procent.
Bruttokostnaderna fortsätter att öka och har efter augusti ökat med 5,6
procent, motsvarande 176,3 miljoner kronor jämfört med samma period
2017. Ökningstakten har dock avtagit något sedan juni månad då
ökningen var 6,1 procent. Personalkostnaderna inklusive
pensionskostnader är betydligt högre jämfört med föregående år och har
ökat med 123,1 miljoner kronor. Kostnader för läkemedel har ökat med
23,4 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 8,5
procent. Även kostnader för riks- och regionvård har ökat med 21,4
miljoner kronor. Kostnaden för bemanningsföretag minskar och efter
augusti var minskningen 29,8 miljoner kronor.
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Intäkterna har under perioden ökat med 53,7 miljoner kronor, det är
främst statsbidrag och övriga bidrag som ökat jämfört med föregående år.
Likviditeten har under 2018 försämrats med 31,5 miljoner kronor till 164
miljoner kronor. Under 2018 har regionen tagit upp lån från
Kommuninvest på 100 miljoner kronor. Ytterligare upplåning kommer att
ske både under 2018 och de efterföljande åren enligt beslutad finansplan.
Fortsatt ökade bruttokostnader och en hög nettokostnad indikerar att de
resultatförbättrande åtgärderna inte hinner få önskad effekt under 2018.
Intäkterna har hittills ökat jämfört med föregående år, men detta har
samtidigt genererat ökade kostnader. Prognosen försämras därför till 250 miljoner kronor.
För regionfullmäktiges strategiska mål finns totalt 106 framgångsfaktorer
som ska bidra till att målen ska uppnås. Av dessa är 32 procent
uppnådda, 58 procent är pågående 6 procent beräknas vara svåra att nå
innan årets slut. 5 procent kan inte mätas förrän vid årsskiftet.
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 minskat något men når inte målet och
återinskrivningar har inte heller uppnåtts till fullo men närmar sig
målvärdet.
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till 5,2 procent och når målet.
Beroendet av bemanningsföretag ska minska, och en minskning har skett
med 29,8 miljoner kronor jämfört med föregående år men når ännu inte
samma nivå som 2015.
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Nettokostnadsförändringen ska minska, men ökar jämfört med
föregående år. Tillgängligheten ligger fortsatt under målnivån men
primärvården närmar sig målen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Delårsrapport augusti 2018 godkänns.
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