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Tertialrapport april 2020
Ärendebeskrivning
En tertialrapport per april 2020 har upprättats. Rapporten visar följande:
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat ackumulerat efter april
uppgick till -67 miljon kronor, vilket var 75 miljoner kronor sämre än budget och 31
miljoner kronor sämre jämfört med föregående år.
Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med april 2020 var 76 miljoner
kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en
nettokostnadsökning på 5,3 procent.
Verksamhetens intäkter ökade med 32 miljoner kronor jämfört med samma period
2019, motsvarande 12 procent, främst på grund av ökade bidrag.
Bruttokostnaderna har ackumulerat ökat med 94 miljoner kronor jämfört med
samma period 2019, motsvarande 5,5 procent. Personalkostnaderna ökade totalt
med 2 procent. Kostnaden för bemanningsföretag har minskat med 2 miljoner
kronor jämfört med samma period 2019. Kostnader för läkemedel har ökat med
20 miljoner kronor jämfört med föregående år och kostnader för riks- och
regionvård har ökat med 17 miljoner kronor.
Region Jämtland Härjedalen har under året amorterat ett av lånen från
Kommuninvest på 73 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest
uppgick därefter till 360 miljoner kronor. Likviditeten försämrades med 80,6
miljoner kronor till och med april.
Helårsprognosen efter april försämrades ytterligare jämfört med budget och
beräknas uppgå till -40 miljoner kronor. Detta bland annat på grund av kraftigt
försämrade skatteintäkter och merkostnader för coronapandemin. Det är
fortfarande väldigt osäkert hur mycket detta kommer att påverka resultatet.
På grund av Coronapandemin ses ett tydligt tapp av produktion öppenvård för såväl
läkarbesök som sjukvårdande behandling. En konsekvens av pandemin är ett
intressant skifte mot ett allt större antal indirekta besök och då i form av
telefonkontakter men även digitala besök. Det behöver dock analyseras vilka
patienter och vårdbehov som möts av den förändrade besöksformen.
Slutenvården minskar och också antalet vårddygn vilket hänger samman med att
antalet elektiva operationer minskat. I övrigt fortsätter trenden med kortare
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vårdtider vilket också har koppling till ökningen av polikliniska ingrepp samt bättre
utskrivningsprocesser i samverkan med länets kommuner. Tillgängligheten är
svårbedömd i Coronatider. Ett stort antal avbokningar kopplade till pandemin kan
ses i våra system.
Sjukfrånvaron ökade kraftigt i mars och har fortsatt öka även under april och
uppgick till 6,9 procent, vilket till största delen motsvaras av sjukfrånvaron inom
förvaltningsområde Hälso- och sjukvård som hade 7,1 procent. Regional utveckling
hade däremot en minskad sjukfrånvaro jämfört med föregående år.
Av de 73 resultatmålen är 16 procent uppnådda, 56 procent är pågående 23 procent
beräknas vara svåra att nå innan årets slut. 4 procent kan inte mätas förrän senare
under året. Strategi för länets utveckling hade flest uppnådda mål.
När det gäller Strategi för länets utveckling så har 25 procent uppnåtts. Bra resultat
visas framför allt inom infrastruktur och kommunikationer.
Inom Strategi för god vård har 6 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom
god och nära vård.
Strategi för våra medarbetare hade inga uppnådda resultatmål men 17 procent
pågående i rätt riktning, inom hälsofrämjande arbetsmiljö.
Inom Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat har 15 procent uppnåtts, endast
inom ökade intäkter.

Regiondirektörens förslag
Tertialrapport april 2020 godkänns.
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