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RS/785/2017
Återredovisning av KPP-analys och Ytterfallsanalys
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade 2017-12-12 § 307
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.
Punkt 3 redovisades för Regionstyrelsen 2018-08-28 § 193.
Vid regionstyrelsens ärende 2018-08-28 beskrevs också arbetsläget med punkterna
1 och 2 och regionstyrelsen godkände att KPP-analysen och ytterfallsanalysen skulle
göras under hösten 2018. Analyserna ska enligt regionstyrelsens beslut presenteras
senast vid regionstyrelsens möte i december.
Under hösten har KPP-material för 2017 färdigställts och jämförande analyser
mellan 2016 års data, som regionstyrelsen fick information om i december 2017,
och 2017 års data har gjorts. Vid denna översiktliga analys har konstaterats att
andelen ytterfall 2017 inte är lika högt som 2016. Detta gör att den detaljerade
analys som det fanns anledning att göra utifrån data från 2016 inte längre är lika
angeläget att göra. Dock är andel ytterfall viktiga och helst bryta ner dem per
område och följa mellan åren som ett mått på kvalitet i registrering, långa vårdfall
och dyra åtgärder.
Den fördjupade analysen av ortopedens kostnader har prioriterats bort av den
utökade ekonomiska ledningen under hösten 2018. Anledningen är att det funnits
andra pågående åtgärder som bedömts ge snabbare ekonomisk effekt som
prioriterats. Det är t ex detaljgranskningarna av scheman, produktions- och
kapacitetsplanering där ortopedens verksamhet varit en del av varför ytterligare
åtgärder där inte kunnat prioriteras. Ortopeden är dock fortfarande intresserad av
att få fördjupade analyser med KPP-data som grund varför det arbetet kommer att
ske när det finns tid och möjlighet att göra det.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Ytterfall ska ingå i de uppföljningar som görs årligen och då vara nedbrutna per
område.
2. Den fördjupade KPP-analysen av ortopeden ska verkställas när tid och
möjlighet finns och då återredovisas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
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