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1 LIKVIDITETEN UNDER 2015

Likvida tillgångar per 30 april 2015
Behållning kassa, bank, plusgiro
Kortfristiga placeringar
Summa likvida medel att avstämma mot
likviditetsplanen

Bild 1:1

Belopp i svenska kronor
193 500 000
200 503 509
394 003 509

Fördelning likvida medel 2015-01-01 till 2014-04-30
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Likviditeten består av medel i kassa och bank samt de lätt omsättningsbara värdepapperen i den
kortsiktigt förvaltade likviditetsportföljen.
Likviditeten har påverkats av lösen av LÖF reversen på 82,3 miljoner kronor samt ökning av
pensionsportföljens innehav på ca 11 miljoner kronor. Övrig differens beror på att summan av
inbetalningarna varit mindre än summan av utbetalningarna.
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2 DEN KORTA PORTFÖLJEN PER 2015-04-30

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
DNB Nor FRN 2018-05-07
General Electric 3,875% 2015-09-21
Handelsbanken Kreditcertifikat iTraxx 170710
Industrivärden FRN 2015-11-20
Landshypotek FRN 2018-04-27
Länsförsäkringar Bank FRN 2015-07-06
Länsförsäkringar FRN 2018-05-15
Nordea Bank Finland FRN CDS Atlas Copco 2018-07-20
Nordea Bank Finland FRN CDS SKF 2018-07-20
Nordea fondobl 17 Bluebay EM Bonds
Nordea Hypotek AB 3,25% 2015-06-17
Nordea Hypotek AB FRN 2019-02-26
Nordea kupongobl europeiska utdelningar
SEK Kreditobligation iTraxx 2016-06-09 - lån 158
Sveriges Säkerställda Obligationer AB 4,0 % 2017-06-21
Swedbank Hypotek AB 3,75 % 2017-12-20
TeliaSonera Kreditcertifikat
Västerås stad FRN 2017-08-28
Ålandsbanken FRN 3M stibor + 100bps 2017-06-12
Totalt nominella räntor
Totalt räntor
ALTERNATIVA TILLGÅNGAR
Carlsson & Norén Macro Fund
RO 4 Brummer och Partners
Totalt alternativa tillgångar
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Nominellt belopp
Antal andelar
2015-04-30

6 000 000
5 000 000
5 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
2 000 000
10 000 000
20 000 000
2 000 000
3 500 000
20 000 000
40 000 000
50 000
10 000 000
8 000 000

43 697
5 000 000

Marknadsvärde
2015-04-30

Löptid

Rating
(Moody's | S&P)

2018-05-07
2015-09-21
2017-07-10
2015-11-20
2018-04-27
2015-07-06
2018-05-15
2018-07-20
2018-07-20
2017-11-07
2015-06-17
2019-02-26
2016-12-30
2016-06-09
2017-06-21
2017-12-20
2015-10-05
2017-08-28
2017-06-12

A1 | A+
A1 | AA+
WR | NR
WR | AWR | AAA
A3 | A
A3 | A
Aa3 | AAAa3 | AAAa3 | AAAaa | AAA
Aaa | NR
Aa3 | AAAa1 | AA+
Aaa | AAA
Aaa | AAA
A3 | AWR | AA+
WR | AA

5 231 690
5 336 500 2016-07-28
10 568 190

Aa3 | AA-

6 082 851
5 192 377
5 055 000
6 027 886
8 081 824
10 034 156
10 150 606
4 949 346
4 973 608
2 105 600
10 326 983
20 126 151
2 001 200
4 770 500
22 390 978
44 398 900
5 100 000
10 036 348
8 131 004
189 935 318
189 935 318

0
0

Vikt

Duration

3%
2%
2%
3%
4%
4%
4%
2%
2%
1%
4%
9%
1%
2%
10%
19%
2%
4%
4%
82%
82%

0,3
0,4
2,2
0,0
0,2
0,2
0,0
0,1
0,1
2,5
0,1
0,1
1,7
1,9
2,0
2,5
0,4
0,1
0,1
1,1
1,1

2%
2%
5%

3,5
1,2
2,4

13%
13%

TO TALT
200 503 509
100%
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

0,9
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2.1 Den korta portföljens utveckling
2.1.1 Portföljens duration och utveckling
Placeringarnas duration per 30 april 2015 var 0,9 år. Under år 2015 gav portföljen en avkastning
på ca 0,60%. Det innebär en avkastning som var 0,55 procentenheter bättre än målet STIBOR en
vecka plus 0,10 procentenheter, vilket motsvarar en snittränta under perioden om 0,05%.
Bild 2:1 Regionens måluppfyllelse - avkastning på likviditetsförvaltning
Avkastning

Utfall

Mål

Avvikelse

I procent på förvaltat kapital (årstakt)

+0,6%

+0,05%

+0,55%

I kronor

~1,3 mkr

~0,1 mkr

+1,2 mkr

I kronor räknat innebär det att den kortsiktiga portföljen avkastade cirka 1,2 miljoner kronor
bättre än målet.
2.1.2 Ränteutvecklingen för räntepapper med kortare löptider
Vid det sista penningpolitiska mötet beslutades om att behålla reporäntan på -0,25%
Inflationen är historiskt låg och inflationsförväntningarna på lång sikt har sjunkit ytterligare
något. För att inflationen ska stiga mot målet tillräckligt snabbt och för att minska risken att
inflationsförväntningarna på längre sikt fortsätter att falla behöver penningpolitiken bli mer
expansiv
Först under andra halvåret 2016, då KPIF-inflationen är nära 2 procent, är det lämpligt att börja
höja räntan. Skulle penningpolitiken behöva bli ännu mer expansiv handlar det i första hand om
att fortsätta skjuta på en första höjning av reporäntan.
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Bild 2:2 Utveckling av 3 månaders STIBOR-ränta 2014-12-31 till 2015-04-30.
Källa: Bloomberg
%

Källa: Bloomberg

RÄNTEUTVECKLING SVERIGE (2014-12-31 – 2015-04-30)
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Betalningsberedskap
Betalningsberedskapen per 30 april 2015 visas nedan.
Bild: 2:3 Regionens betalningsberedskap 30 April 2015 i kronor
Tillgångar

Utfall

Kassa och bank

193 500 000

Kortfristiga placeringar

200 503 509

Checkräkningskredit

100 000 000

Mål

Medel som kan betalas ut inom två dagar 432 089 086 65 000 000
Medel som kan betalas ut inom tre dagar

464 403 018 300 000 000

apr-15

mar-15

feb-15

jan-15

dec-14

-0,3
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2.2 Kreditrating
Kreditratingen för värdepapperen i den korta portföljen har under 2015 hållit sig inom de limiter
som anges i Reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning.

2.3 Etisk klausul
Placeringarna har följt den etiska klausulen i placeringsreglementet, som innebär att regionen inte
får köpa värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet är produktion och/eller
försäljning av krigsmateriel, tobak eller alkoholvaror eller som har verksamheter kopplade till
sexindustrin. Regionen får inte heller köpa placeringar vars avkastning är beroende av
utvecklingen av marknadspriserna på livsmedel.

2.4 Förvaltningskostnader
Kostnaderna för förvaltningen av den kortsiktiga portföljen och pensionsportföljen uppgick
under perioden till 25 000 kr. I en del av värdepappershandeln tillkommer courtage vid köp och
försäljning av värdepapper. Enligt gällande bokföringsregler räknas courtaget in i
anskaffningsvärdet och dras ifrån vid försäljning varför denna kostnad inte kan särredovisas.

3 REGIONENS PENSIONSPLACERINGAR
3.1 Utvecklingen på aktiemarknaderna
Den svenska börsen (SIX PRX) har under början av 2015 stigit med ca 16,1%. Den svenska
tillväxten är i ett europeiskt perspektiv mycket god, samtidigt som inflationen befinner sig på
nivåer som kräver de extrema åtgärder som har tagits till bruk. En starkt bidragande faktor till
tillväxten har varit konsumtionen. Det handlar om låga energipriser och en lågräntemiljö som
skapar större konsumtionsutrymme, som sedan sprider sig ut i ekonomin. Riksbanken behöll
räntan oförändrad vid senaste penningpolitiska mötet på -0,25%, något som fick oönskad effekt
på kronan. En svag krona har goda effekter på exporten, och tillsammans med bättre utsikter
globalt ser den goda trenden för svensk ekonomi att fortsätta.
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Bild 3:1 Utvecklingen på Stockholmsbörsen de senaste fem åren.
Källa: Bloomberg
Källa Bloomberg

AKTIEINDEXUTVECKLING 2010-04-30 – 2015-04-30
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3.2 Ränteutvecklingen för värdepapper med längre löptider
På räntemarknaden har de nominella räntorna fallit över nästintill hela kurvan. De statliga
nominella obligationerna 1047 (förfall 2020) och 1053 (förfall 2039) har fallit med -205,0
respektive -222,0 räntepunkter. De svenska statliga realräntorna har även de fallit sedan årsskiftet.
De svenska statliga realränteobligationerna 3102 (förfall 2020) samt den längsta realräntan 3104
(förfall 2028) har fallit med -198,5 respektive -209,0 räntepunkter. Nivåerna är på historiskt låga.
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Bild 3:2 Utveckling av nominella räntor mellan 2014-12-31 till 2015-04-30

%

Källa: Bloomberg

RÄNTEUTVECKLING SVERIGE (2014-12-31 – 2015-04-30)

1

0,5

0

Svensk 3M SSVX

Svensk 2 -årsränta

Svensk 5 -årsränta

Svensk 10-årsränta

apr-15

mar-15

feb-15

jan-15

dec-14

-0,5

10(16)

Bild 3:3 Utveckling av reala räntor mellan 2014-12-31 till 2015-04-30
%

Källa: Bloomberg
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3.3 Förvaltningen av pensionsportföljen
3.3.1 Placeringar/försäljningar av värdepapper
Under perioden har det anskaffats värdepapper i pensionsportföljen i form av korta räntepapper
och en Aktie Index Obligation. Innehavet i realränteobligationen Swedbank Hypotek 4,0% 202012-01 har avyttrats.
3.3.2 Placering i vindkraft
År 2010 beslutade fullmäktige att regionen skulle köpa ett vindkraftverk, både för att bidra till
ökad andel förnybar energi i Sverige och för att sprida investeringarna för framtida pensioner på
fler tillgångar än aktier och räntepapper.. Vindkraftverket är klart och togs i drift för Regionens
räkning den 1 November 2014 och är placerat i Mortorp strax utanför Kalmar. Totalt
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anskaffningsvärde blev 36,1 miljoner kronor. Vindkraftverket kommer tillföras
pensionsportföljen som planerat så snart alla detaljer kring avkastningsberäkningarna klargjorts.

3.4 Pensionsportföljens utveckling
Ränteportföljen har stigit med ca. 0,8% under perioden och aktieportföljen med 10,5%.
Avkastningen på hela portföljen blev ca. 2,3%.
Utveckling under 2015(mkr)
Marknadsvärde 31/12 2014
Marknadsvärde 30/4 2015
Orealiserad värdeförändring 2015
Fördelning tillgångsslag (marknadsvärde)

Räntor
337,3
340,4
0,8%
83%

Pensionsportföljens tillgångar per 30 April 2015
Bokfört värde
Marknadsvärde

Aktier
51,3
70,5
10,5%
17%

Totalt
388,6
410,9
4,2%
100%

Belopp i miljoner kronor
392,3
410,9

Värdepappers tillgångarna bokförs enligt lägsta värdes princip. Vilket innebär att det värde
som är lägst av försäljningsvärde eller bokfört värde används som värdering.
Pensionsplaceringarna är långsiktiga och ingår inte i regionens kortsiktiga likviditet.

3.5 Portföljinnehavet per 30 april 2015
Pensionsportföljen har följande tillgångsfördelning:
Bild 3:4 Pensionsportföljen per 30 april 2015
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TILLGÅNGSALLOKERING

Realräntor- 10%
Nominella räntor- 72%
Svenska aktier- 5%
Utländska aktier- 12%

Innehavet består av följande värdepapper:

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Barclays Fondobligation 2019-03-10
DNB Bank ASA FRN 2015-10-20
Handelsbanken Korträntefond Sverige- Ack
Kommuninvest EMB obligation lån 402
Sveaskog 3,3 % 2015-10-12
Sveaskog FRN 2015-10-12
Swedish Covered 131* 2015-11-18
Totalt nominella räntor
REALRÄNTOR
Akademiska Hus 3,5% 2015-12-01
Svenska staten 3107 0,5% 2017-06-01
Totalt realräntor
Totalt räntor
BLANDFONDER
Carnegie Strategifond G
Totalt Blandfonder
UTLÄNDSKA AKTIER
Handelsbanken Global Dynamisk 90 Inst
SEB Etisk Globalfond
Totalt direktägda aktier och fonder
GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER
Handelsbanken AIO världen 2018-10-28
Totalt globala strukturerade produkter
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter
Totalt aktier
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Nominellt belopp
Antal andelar
2015-04-30

200 000 000
4 000 000
154 631
5 000 000
12 600 000
9 000 000
25 000 000

20 000 000
15 000 000

Marknadsvärde
2015-04-30

Löptid

Rating
(Moody's | S&P)

2019-03-10
2015-10-20

Ba3 | BBBA1 | A+

2016-01-25
2015-10-12
2015-10-12
2015-11-18

- | AAA
WR | NR
WR | NR
Aaa | AAA

25 288 206 2015-12-01
16 183 379 2017-06-01
41 471 585
314 862 436

NR | AA
Aaa | AAA

200 000 000
4 137 031
16 185 220
4 985 000
13 014 393
9 046 069
26 023 139
273 390 852

Vikt

Duration

49%
1%
4%
1%
3%
2%
6%
67%

3,9
0,5
0,3
1,5
0,4
0,2
0,5
3,0

6%
4%
10%
77%

0,6
2,1
1,2
2,7

402 816

51 155 420
51 155 420

12%
12%

37 080
1 674 307

5 546 058
24 295 027
29 841 084

1%
6%
7%

14 000 000

15 050 000 2018-10-28
15 050 000
44 891 084
44 891 084

0
0

Aa3 | AA-

4%
4%
11%
11%

3,5
3,5

0%
0%

TO TA LT
410 908 941
100%
2,7
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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3.6 Kreditrating
Sedan den förra likviditetsrapporten har inga förändringar skett av kreditbetygen för
värdepapperen i pensionsportföljen. Regionen har flyttat två värdepapper med emittent Svea
skog från den korta portföljen till pensionsportföljen, denna emittent saknar officiell rating men
har skuggrating hos Swedbank på A-. Vilket innebär att skuggratingen faller inom limiterna för
pensionsportföljen.
3.6.1 Eksportfinans fondobligation
Som rapporterats i tidigare likviditetsrapporter, har regionen en obligation utgiven av det norska
bolaget Eksportfinans. I november 2011 fick bolaget sin rating sänkt till en nivå som medför att
denna placering ligger utanför Regionens kreditlimiter enligt Placeringsreglemente för förvaltning av
pensionsmedel. Kreditvärderingsinstituten motiverade sänkningen med att osäkerheten ökat om
bolagets framtid, efter att en av bolagets huvudägare, den norska staten, meddelat att de
planerade att avveckla bolaget under ordnade former. Den norska staten hade beslutat att själva
ta över bolagets huvuduppgift – att ordna exportfinansiering för norska exportföretag.
Avvecklingen av bolaget planerades ske genom att bolaget fick leva vidare tills alla dess lån och
tillgångar hade förfallit, något som i enlighet med de olika lånens och tillgångarnas löptid,
beräknades ske över en lång följd av år. Innan bolaget har avslutats får inga utdelningar till ägarna
ske. Sedan beslutet, har bolagets långsiktiga avveckling följt planen.
Eksportfinans har under processen gjort ett flertal uttalanden där de meddelat att deras
bedömning är att finansieringssituationen är god och att kreditkvaliteten på bolagets tillgångar är
goda. De har även, antingen statliga garantier eller bankgarantier på utställda lån samt en
kreditvärdig likviditetsportfölj som även delvis garanteras av ägarna. Eksportfinans har
presenterat siffror för de kommande åren som visar att deras mål, att hålla det egna kapitalet
intakt, kan uppnås, vilket kommer att leda till en ännu bättre soliditet under avvecklingstiden.
I Eksportfinans avvecklingsplan ingår inte någon förtida inlösen av upplåning. Risken för att
regionen inte får tillbaka hela beloppet vid förfall bedöms vara mycket liten, både med hänsyn till
bolagets mycket solida ställning och dess exceptionellt solida ägare, däribland den norska staten
som är en av världens finansiellt starkaste nationer. Obligationen planeras att behållas i
pensionsportföljen till förfall.

3.7 Etisk klausul
Placeringarna har följt den etiska klausulen i placeringsreglementet, som innebär att regionen inte
får köpa värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet är produktion och/eller
försäljning av krigsmateriel, tobak eller alkoholvaror eller som har verksamheter kopplade till
sexindustrin. Regionen får inte heller köpa placeringar vars avkastning är beroende av
utvecklingen av marknadspriserna på livsmedel.
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3.8 Konsolideringsgrad
Den pensionsportfölj som regionen byggt upp ska i första hand användas till att kapa topparna
på pensionsutbetalningarna under åren 2012-2032. Durationen beräknad på denna period uppgår
till ca 7,6 år. Pensionsportföljens duration är 2,7 år.

Bild 3:5

Region Jämtland Härjedalens pensionsåtagande

Tkr

JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING
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Nya utbetalningar särskild avtalspension

Nya utbetalningar

Avgiftsbestämd ålderspension

Särskild löneskatt

Pensionsportföljen

År

Pensionsförvaltningens mål är att uppnå en konsolideringsgrad på minst 95%. Det innebär att
den marknadsvärderade pensionsportföljen ska uppgå till minst 95% av den del av
pensionsskulden som utgörs av yttersta delen i staplarna i bild 3:5. Konsolideringsgraden
förbättrades under 2015 från 104,0 procent den 31 december 2014 till 104,8 procent den 30 april
2015.
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4 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN APRIL 2015
Under början 2015 har världens börser haft en varierad utveckling där de flesta avslutat positivt.
Den svenska börsen (SIX PRX) har stigit med 16,1%. Den globala börsen (MSCI World TR) steg
med 12,1% i SEK och 4,9% i lokal valuta. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets TR)
har stigit med 17,7% i SEK och 10,1% i lokal valuta.
Volatiliteten på världens börser har även den varierat under början av året. Den svenska börsen
(OMX 1Y) steg från 16,8% till 18,1% och i Europa (Eurostoxx 50) föll den från 20,3% till 19,8%.
I USA (SPX 1Y) steg volatiliteten från 16,5% till 16,6%.
På valutamarknaden har kronan tappat mot de större valutorna. En dollar handlades vid
månadsskiftet på 8,34 SEK (7,80 SEK) och den japanska yenen handlades på 6,97 SEK (6,50
SEK). Mot euron stärktes kronan marginellt och den handlades vid månadsskiftet på 9,35 SEK
(9,44 SEK) och det brittiska pundet handlades på 12,78 SEK (12,15 SEK).
Enligt IMFs senaste undersökning, växer världen (BNP) i en relativt normal takt. Världen
förväntas växa med 3,8% i år och 4,0% nästa år. Detta kan ställas i relation till tillväxten 2013 och
2014 som uppgick till 3,3%. Jämfört med prognoserna från början av året så har förväntningarna
på den globala tillväxten justerats ned. I den senaste undersökningen justeras dock USA upp
medan Europa revideras ned. Att europeisk tillväxt nedreviderats beror framförallt på att den
tidigare tillväxtmotorn Tyskland levererat svagare statistik. Tillväxten i Europa väntas ligga kring
1,3%. ECB har lanserat ett antal åtgärder vilket förväntas gynna europeisk tillväxt på sikt. Sänkt
ränta och stödköpsprogram. Centralbanksstimulanserna från ECB har fått euron att falla mot
dollarn vilket ytterligare stimulerar europeiska exportbolag.
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Delårsbokslut april 2015 (RS/640/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen bildades vid årsskiftet genom att Jämtlands läns landsting och
Regionförbundet Jämtlands län slogs ihop och tillsammans med delar av länsstyrelsen fick
den nya organisationen även ansvar för den regionala utvecklingen.
Breddinförandet av det nya journalsystemet Cosmic genomfördes den18 mars. Systemet
tar oss in i en modernare, mindre kostsam och effektivare framtid med bättre beslutsstöd
och, när inkörningsperioden är över, en förenkling av vardagen. Ur en övergripande
synvinkel har bytet av journalsystem gått bra men många medarbetare har haft det tufft
under övergången och tillgängligheten till viss vård har försämrats under den här tiden.
Region Jämtland Härjedalen är med i en nationell satsning där två miljarder kronor ska ge
kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården. Regeringen och Sveriges
kommuner och landsting har fattat ett gemensamt beslut kring svensk cancervård: 500
miljoner kronor satsas årligen mellan 2015 och 2018 på standardiserade vårdförlopp,
kortare väntetider och högre kvalitet efter dansk modell.
Ekonomin har under årets första tertial försämrats kraftigt jämfört med 2014. Resultat till
och med april 2014 är - 25,4 miljoner kronor. Justerat för erhållna engångseffekter i form
av återbetalning från AFA försäkring med 22 miljoner kronor och retroaktiv ersättning för
dyra Hepatitläkemedel med 7 miljoner kronor är resultatet - 55 miljoner kronor. 2014 års
underskott för motsvarande period var -17,9 miljoner kronor.
Den totala nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2014 är 6,6 % justerat för
jämförelsestörande poster. Kostnadsökningen för egen personal samt bemanningsföretag
är ca 6,7 % (50 mkr) högre jämfört med 2014. Enskilt har kostnaden för
bemanningsföretag ökat med 52 % (13 mkr). Läkemedelskostnaden har ökat med 4,9 %.
Kostnaden för riks- och regionvård har minskat något jämfört med 2014 men ligger ändå
på en nivå som är 15 % (14 mkr) högre än 2013.
Prognos för helår är – 265 miljoner kronor vilket är 103 miljoner kronor sämre än utfall
2014.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut april 2015

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Förslag till beslut

Delårsbokslut per april 2015 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Ekonomidirektör

Bosse Carlbark
Ekonomidirektör
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Stort och viktigt i nya Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen har bildats.

men när det väl är lagt blir förutsättningarna bättre
för laget att klättra uppåt i tabellen.

Jämtlands läns landsting och Regionförbundet
Jämtlands län slogs ihop vid nyår och tillsammans
med delar av länsstyrelsen fick den nya
organisationen även ansvar för den regionala
utvecklingen.

Det nya journalsystemet tar oss in i en modernare,
mindre kostsam och effektivare framtid med bättre
beslutsstöd och, när inkörningsperioden är över, en
förenkling av vardagen. Ur en övergripande
synvinkel har bytet av journalsystem gått bra. Men
vi är väl medvetna om att många medarbetare haft
det tufft under övergången samt att tillgängligheten
till viss vård tyvärr försämrats under den här tiden.

Ett nytt fullmäktige – Regionfullmäktige - har
tillträtt vilket innebär att demokratin ytterligare
förstärkts då vi som medborgare kan välja våra
företrädare inte bara för hälso- och sjukvård utan
även för den regionala tillväxten. Regionbildningen
är en stor och viktig händelse.

Bokslutet efter första tertialen visar ingen ljusning i
ekonomin. Resultatet efter april är försämrat jämfört
med förra året och prognosen på helår pekar mot ett
underskott på 265 miljoner kronor. Det är oerhört
mycket pengar och därför har en rad insatser för att
få ner kostnaderna påbörjats parallellt med den
långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk
hushållning. De politiska partierna har även beslutat
om en bred samverkan för att lösa de ekonomiska
problemen.

Det är också stort och viktigt att vi byggt upp ett
PCI-labb i egen regi. Två år av intensivt planerande
och byggande har resulterat i landets modernaste
labb för så kallad ballongvidgning av kranskärl. På
sikt resulterar detta i bättre hälsa och kortare resor
för patienterna samtidigt som kostnaderna för
Region Jämtland Härjedalen blir lägre.
Det har också varit stort och viktigt att byta
journalsystem inom vården. Inblandade
medarbetare har gjort en omfattande prestation som
under pågående vårdverksamhet bytt det absolut
mest centrala verktyget mot ett annat.
Prestationen går att jämföra det med hur det skulle
vara att byta golv under pågående handbollsmatch det är inte lätt att göra mål medan golvet bryts upp,

Framåt gäller ett fortsatt kvalitetsarbete, ett tydligt
fokus på en värdeskapande vård utifrån patienternas
behov samt på forskning och utbildning. Det är ett
fokus som kan bidra till regional utveckling och där
hälso- och sjukvården är den stora tillväxtfaktorn –
och det, om något, är stort och viktigt.

Ann-Marie Johansson (S)

Björn Eriksson

Regionråd

Regiondirektör
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Viktiga händelser januari – april 2015
Regionen bildas

förvaltningsområde och har därför ett särskilt
ansvar för att tillgodose samers rättigheter som
nationell minoritet.

Region Jämtland Härjedalen bildas genom att
Jämtlands läns landsting, Regionförbundet
Jämtlands län och delar av Jämtlands län slås
samman och tilldelas det regionala
utvecklingsuppdraget. Direktör för den nybildade
regionen blir Björn Eriksson.

En dag för allas lika värde

Från och med 1 januari 2015 övertog Region
Jämtland Härjedalen ansvaret för de
regionalpolitiska medlen från Länsstyrelsen
Jämtlands län. Ekonomiskt innebär övertagande att
Region Jämtland Härjedalen nu förfogar över totalt
114 miljoner kronor i regionalpolitiska medel.

Ett första steg för att skapa ett större engagemang
för jämställdhet i Jämtland Härjedalen. Så beskriver
Margareta Winberg arrangemanget Feminism för
allas lika värde som ägde rum den 8 mars på
Storsjöteatern. Ända sedan Margareta Winberg (S)
bestämde sig för att gå tillbaka till politiken på
hemmaplan har hennes mål varit att göra Region
Jämtland Härjedalen drivande i frågor kring
jämställdhet. Evenemanget besöktes av runt 300
personer.

Östersund blir landets bencentrum

Europaforum konferens

Med hjälp av elva miljoner kronor i statligt bidrag
kommer Östersunds sjukhus att bygga en särskild
operationssal för donationer. Projektet stärker
stadens ohotade ställning som Sveriges bencentrum
och drivande har Åke Hamberg, ortopediläkaren och
Gunilla Widegren, vävnadssamordnare varit.

I mars genomfördes Europaforum konferensen i
Östersund. Europaforum är ett nätverk för de fyra
nordligaste länen vars syfte är påverkansarbete på
EU. Ett hundratal politiker och tjänstemän från de
fyra nordliga länen träffades i två dagar för att
diskutera viktiga frågor.

Miljardsatsning på cancerpatienter

Breddinförande Cosmic

Region Jämtland Härjedalen är med i en nationell
satsning där två miljarder kronor ska ge kortare
väntetider och högre kvalitet inom cancervården.
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting
har fattat ett gemensamt beslut kring svensk
cancervård: 500 miljoner kronor satsas årligen
mellan 2015 och 2018 på standardiserade
vårdförlopp, kortare väntetider och högre kvalitet
efter dansk modell.

Den 18 mars bytte Region Jämtland Härjedalen
vårdsystem från VAS till Cosmic. Bytet berörde alla
hälsocentraler inom primärvården (inklusive fyra
privata vårdgivare) samt alla vårdenheter inom den
specialiserade vården.

Regionalpolitiska medel

Folkhälsan blir bättre – men inte på lika
villkor
Närmare 70 procent av befolkningen i Jämtland
Härjedalen upplever att de har ett gott allmänt
hälsotillstånd. Det visar undersökningen Hälsa på
lika villkor. Bland unga vuxna män i Jämtland
Härjedalen syns en positiv utveckling med en
minskad riskabel alkoholkonsumtion,
dagligrökningen har sjunkit betydligt för kvinnor i
medelåldern och en större andel äldre kvinnor
rapporterar god hälsa jämfört med tidigare.

8 av 10 läkare väljer Region Jämtland
Härjedalen
Av de tio läkarstudenter som i februari gick ut
läkarprogrammet med Östersund som studieort
stannar de allra flesta kvar i Region Jämtland
Härjedalen. Att det finns ett läkarprogram i
Östersund innebär en stor möjlighet rekrytera unga
och drivna läkare.

Framtidens struktur för folktandvården

Samarbete ska ge bättre psykisk hälsa för
samer

Regionfullmäktige beslutade att folktandvården
kommer att finnas på färre orter, i större kliniker
och med utökade öppettider. Beslutet innebär att
folktandvårdens verksamhet vid klinikerna i
Myrviken, Kälarne, Föllinge, Hammerdal och Gällö
flyttas till närliggande kliniker

Region Jämtland Härjedalen har inte varit
tillräckligt bra på att behandla psykisk ohälsa hos
samer, men ett nytt avtal med norska
Finnmarkssjukhuset ska leda till förbättringar.
Region Jämtland Härjedalen ligger i samiskt
5

Politisk organisation och vision

Politisk organisation
Regionfullmäktige fastställer regionens
vision och strategiskt övergripande mål.
Fullmäktige beslutar också om ekonomiska ramar
för verksamheten och fastställer budget för Region
Jämtland Härjedalen. Det är också fullmäktige som
beslutar hur stor landstingsskatten ska vara och
vilka avgifter och taxor regionen ska ta ut.

vårdvalnämndens ansvar) samt att arbeta med
frågor om folkhälsa, jämställdhet och mångfald,
forskning och utveckling och utbildningsfrågor.

Regionstyrelsen och de olika nämnderna har
tillsammans regionfullmäktiges uppdrag att
verkställa fullmäktiges beslut. De fastställer
verksamhetsplaner som utgår från de strategiska
målen kopplat till deras verksamhetsområden.

Regionala utvecklingsnämnden har hand om de
regionala frågorna i samverkan med hela länet, det
statliga tillväxtuppdraget och fungerar som regional
kollektivtrafikmyndighet samt har hand om andra
kommunala uppdrag. Andra frågor som nämnden
arbetar med är kultur, folkhälsa, klimat, energi och
miljö, jämställdhet och mångfald, forskning och
utvecklings samt internationella frågor ur ett
regionalt perspektiv.

Regionstyrelsen är regionens ledande politiska
förvaltningsorgan med ansvar för hela regionens
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens
uppgifter är bland annat att leda hälso- och
sjukvården och tandvården (utom det som är

Vårdvalsnämnden utför beställning av hälso- och
sjukvård och tandvård. Nämnden har också hand
om frågor som rör det reformerade tandvårdsstödet,
lagen om läkarvårdsersättning och lagen om
ersättning för fysioterapi.
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Uppgifterna för Gemensam nämnd för upphandling
avseende samordnad upphandling, lagerhållning
och distribution av sjukvårdsprodukter är att på
affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter samt erbjuda hjälpmedel för
funktionshindrade.

strategiska utvecklingsområden. De arbetar också
med inspel till regionplan och till regionstyrelsens
respektiver regionala utvecklingsnämndens
verksamhetsplaner.

Vision
Region Jämtland Härjedalens verksamhet definieras
ytterst av samhällsutvecklingen, regionens
utmaningar och styrkor, det europeiska och
nationella politiska sammanhanget och av regionens
uppdrag. Utifrån detta har regionen formulerat sina
två visioner ”God hälsa och positiv livsmiljö för alla
i Jämtlands län” respektive ”En region att längta
till och växa i”. De två visionerna ligger till grund för
de policyer och planer som skapas i organisationen.

Patientnämnden har till uppgift att främja
kontakterna mellan patienterna och hälso- och
sjukvårdspersonalen och tandvårdspersonalen, samt
förmedla information till patienterna.
Regionstyrelsen och regionala
utvecklingsnämndens utskott arbetar med
fördjupning, analys, uppföljning och
framtidsbevakning inom fokusområden och

7

MÅL OCH VERKSAMHET
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Styrdokument och måluppfyllnad
I arbetet med att planera verksamheten skapas olika
styrdokument. De styrdokument som regionen arbetar
med kan delas in i två kategorier. Dels finns styrdokument
som tas fram för att styra verksamheten inom Region
Jämtland Härjedalen. Dels finns ett antal
länsövergripande styrdokument som påverkar hela länets
utveckling och som regionen har att förhålla sig till i sitt
utvecklingsarbete. Ett exempel på ett sådant dokument är
den regionala utvecklingsstrategi (RUS). De styrdokument
som tas fram för verksamheterna är följande:

som är ettåriga och innehåller verksamhetsspecifika
mål. Fastställs av närmast högre linjechef.
Grundidén med Region Jämtland Härjedalens styrmodell
är att det ska finnas en röd tråd i styrningen från visioner
och övergripande strategiska mål till genomförande och
uppföljning på verksamhetsnivå.
Planerna följs upp genom månadsrapporter, delårsbokslut
och årsbokslut samt genom särskilda redovisningar.
Redovisning av måluppfyllelse utgår från mål och
resultatmått i regiondirektörens och
förvaltningschefernas verksamhetsplaner.
Måluppfyllelsen i den här delårsrapporten utgår därför
från mål och resultatmått i regiondirektörens
verksamhetsplan . Mål för Regional utvecklingsnämnd,
Vårdvalsnämnd samt Patientnämnd följ upp i respektive
nämnds egna delårsrapport och rapporteras på så sätt till
Regionstyrelsen och fullmäktige. Dessa nämnders
delårsrapporter läggs i bilaga till denna delårsrapport .

 Policyer och strategier, fastställs av
regionfullmäktige och revideras vid behov. Policyer
anger regionens värderingar och förhållningssätt till
något. Strategier beskriver tillvägagångssättet för hur
fattade beslut ska genomföras.
 Långsiktiga utvecklingsplaner som fastställs av
regionfullmäktige. Planerna har ett tolvårsperspektiv
och revideras vart fjärde år.
 Regionplan som fastställs av regionfullmäktige.
Planen har ett treårsperspektiv och revideras varje år. I
regionplanen finns övergripande strategiska mål.
Regionplanen innehåller fram till 2015 budget och
ekonomiska ramar.
 Finansplan (från 2016) som fastställs av
regionfullmäktige. Planen har ett treårsperspektiv och
innehåller finansiella mål, ekonomiska ramar, budget,
investeringsplan och taxor och avgifter.
 Verksamhetsplaner med budget och
uppföljningsplan för regionstyrelsen och för
nämnderna. Planerna fastställs av respektive styrelse
eller nämnd och är ettåriga. De innehåller
framgångsfaktorer kopplade till målen i regionplanen.
 Verksamhetsplaner för regiondirektören och
för förvaltningschefer. Planerna är treåriga men
revideras varje år. De innehåller strategiskt viktiga
utvecklingsområden i form av mål och resultatmått
som ska konkretisera styrelsens respektive nämndernas
framgångsfaktorer. Fastställs av regiondirektör eller
respektive förvaltningschef.
 Övergripande handlingsplaner som upprättas
inom områden som är i särskilt fokus. De kan ha olika
löptider.
 Verksamhetsplaner för centrumen inom
regionstyrelsens förvaltning och för områden
inom regionala utvecklingsnämndens
förvaltning som är ettåriga och innehåller
verksamhetsspecifika mål. Planerna fastställs av
regiondirektör respektive av förvaltningschef.
 Verksamhetsplaner för områdena och
enheterna inom regionstyrelsens förvaltning

Framgångsfaktorer i regionstyrelsens och nämndernas
verksamhetsplaner samt mål i övergripande
handlingsplaner följs upp i särskild ordning. De
verksamhetsspecifika planerna följs upp inom respektive
verksamhet.
Region Jämtland Härjedalens målområden indelas i
Samhälle, Patient, Medarbetare, och
Verksamhetsresultat. På kommande sidor redovisas
resultatet för de regionövergripande mål/mått som
återfinns i regiondirektörens verksamhetsplan.
I måltabellerna anger:
Målet uppnått
Målavvikelse med mindre än 10%
Målavvikelse med mer än 10%

Sammanfattningsvis kan sägas att av de 23 mål som
regiondirektörens verksamhetsplan innehåller så har 4
stycket nått angiven målnivå, samtliga inom målområdet
Patient. 3 av målen har inte kunnat följas upp per april
utan kommer att rapporteras i augusti bokslutet.
Vid delårsbokslut april 2014 var 11 av 26 mål uppfyllda.
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= målavvikelse med mer än 10 procent
= målavvikelse med mindre än 10 procent
= målet är uppnått

Samhälle
Strategiska mål: Hållbar utveckling avseende ekonomi, ekologi och socialt.
Förbättrad psykisk hälsa och hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor.
Mål och målvärde 2015

Utgångsvärde
2014

Utfall
2015-04

Minskad antibiotikaförskrivning.
Öppenvård: minskning av antal recept per
1000 invånare jämfört 2014
Långsiktigt mål högst 250 recept/1000
inv.

274
recept/1000 inv.
(2014-12)

275
recept/1000 inv.

54 257 DDD
(2014-12)

54 550 DDD

Könsuppdelad statistik går ej att ta fram

Slutenvård;
minskad antibiotikarekvirering inom alla
kliniker /enheter. Minska antal DDD
jämfört utfall helår 2014

Antal tobaksbrukare som är tobaksfria
sedan minst 6 mån efter förebyggande
insats ska öka.
Målvärde 2015: Minst 42 personer ska bli
tobaksfria efter insats.

Utgångsvärde
2014-12-31
Totalt: 23 st
Kvinnor: 14 st
Män: 9 st

Totalt 3st
Kvinnor 2
Män 1

Antal personer som är heltidssjukskrivna
och deras sjukskrivningsdagar, ska minska
i gruppen F30-39 (förstämnings syndrom).

Kommentarer till utfallet
Förskrivningen av antibiotika har
ökat något i Region Jämtland
Härjedalen. Det är samma trend i
hela landet. Trots ökningen ligger
ändå förskrivningen kvar på en
stabil nivå, endast Västerbottens
läns landsting har lägre förskrivning
per tusen invånare.
Inom Region Jämtland Härjedalen
finns det fortsatt en skillnad mellan
hälsocentralerna.

Rekvirerat antibiotika mätt i DDD
ligger relativt stabilt. Tyvärr saknas
det mätmetoder för att se hur
mycket antibiotika som använts i
slutenvården. Det vi kan mäta är
enbart hur mycket som köpts in.
Djupare analys krävs för att se
vilken typ av antibiotika som
använts och om förbrukningen är
optimal.
Inga registreringar är gjorda i
Cosmic efter 18 mars
Fråga ställd till Folkhälsocentrum

Inga värden möjliga att få fram för
tillfället. Rapporteras i delårsbokslut
per augusti.

Målvärde 2015:
Färre personer och färre sjukskrivningsdagar jämfört utfall 2013, vilket
var 1053 personer (92605 dagar, 87,9
dagar/person).
Antal personer som är heltidssjukskrivna
och deras sjukskrivningsdagar, ska minska
i gruppen M50-54 (andra
ryggsjukdomar).

Inga värden möjliga att få fram för
tillfället. Rapporteras i delårsbokslut
per augusti.

Målvärde 2015:
Färre personer och färre sjukskrivningsdagar jämfört utfall 2013, vilket
var 1181 personer (72632 dagar).
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= målavvikelse med mer än 10 procent
= målavvikelse med mindre än 10 procent
= målet är uppnått

Patient
Strategiska mål: likvärdig och tillgänglig vård, vård efter behov och hälsofrämjande arbete, trygga patienter
Mål och målvärde 2015

Utgångsvärde
2014

Utfall
2015-04

Kommentarer till utfallet

Andel diabetespatienter typ 2 (<75 år)
med HbA1c >73 mmol/mol ska minska.
HbA1c = variabel för att följa
blodsockernivå långsiktigt.

Utgångsvärde
2014-12-31;

Data baserat på
kvartal 2, 2014
tom kvartal 1,
2015.

En bidragande orsak till förbättrat
resultat är att man bland annat
arbetar aktivt med riskpatienter

Målvärde 2015: Total: 10,1%
Kvinnor: 9,2 % Män: 10,2%

Total: 9,2 %,
kvinnor 9,1 %,
män 9,3 %.

Total:8,3 %
kvinnor 8,2 %
män 8;4 %.

22,5 %

20 %

Kvinnor 20,2 %
Män 24,3 %

Kvinnor 17,1 %
Män 21,8 %

Utöka teamarbete kring patienter
med höga HbA1c värden för att
förbättra resultaten ytterligare.

Strokevård: Andel patienter som var ADLoberoende* 3 månader efter akutfasen.
(urval; personer som var ADL-oberoende
före insjuknandet)
Målvärde 2015: 86 %.
Könsuppdelad statistik går ej att ta fram.

Total:
81,8 %
(tertial 2, 2014)

85,9 %

Mål uppnått

Öka andel patienter (70 år och äldre) som
får en screening med åtgärd och
uppföljning. Gäller fall, trycksår och
undernäring samt i förekommande fall
munhälsa. Validerat instrument ska
användas.
Målvärde 2015:
screening 55 %
Åtgärder fortsatt > 85 %
Uppföljning 70 %

Total: 47,3%
Kvinnor: 47,9 %
Män: 46,5 %

Total: 44,9 %
Kvinnor: 47,1 %
Män: 50,7 %

Åtgärd: 85 %
Uppföljning
Total: 69 %
Kvinnor: 72,9%
Män: 64,6 %

Åtgärd: 87 %
Uppföljning
efter:
åtgärd fall 66 %
trycksår 21 %
undernäring 62%

Brytpunktsamtal (dokumenterat i
journal)för patienter som kan medverka.
Målvärde 2015: minst 60%

61,8 %

Total: 57 %

Målet möjligt att nå under året.

kvinnor 57,8 %
män 65,9 %

Kvinnor: 61,2 %
Män: 52 %

Registrering av data till kvalitets
register brukar ha viss fördröjning.

Andel inneliggande patienter inom
somatisk vård med vårdrelaterad
infektion
Målvärde 2015: max 6%

Totalt 7,1 %

Total: 8,6 %

Mål ej uppnått

Kvinnor 5,5 %
Män 8,7 %

Kvinnor 8,0 %
Män: 9,2 %

Andel diabetespatienter, med HbA1c ≤
52 mmol/mol ska öka.
HbA1c = variabel för att följa
blodsockernivå långsiktigt.
Gäller diabetespatienter med
sjukdomsdebut före 30 års ålder.
Målvärde 2015: Lägst 18 % av
patienterna ska uppnå målvärde.

Mål uppnått totalt

(tertial 3, 2014)

Resultaten har viss eftersläpning av
tillgängliga resultat, eftersom fakta
baseras på svar från patienter via
enkät.
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Sammantaget något färre andel
patienter som fått en screening
jämfört helår 2014. En möjlig orsak
är byte av journalsystem som tar tid
och leder till att registrering i
kvalitetsregister kan släpa.
Vidtagna åtgärder visar fortsatt hög
andel.
Se vidare avsnitt Mest sjuka äldre.

= målavvikelse med mer än 10 procent
= målavvikelse med mindre än 10 procent
= målet är uppnått

Mål och målvärde 2015

Utgångsvärde
2014

Utfall
2015-04

Kommentarer till utfallet
Dessa uppföljningsvariabler är
utvecklingsmätetal under 2015.

Minska variation i tillgänglighet med
bibehållen eller förbättrad
medianväntetid avseende tid från
remissbeslut till behandlingsstart
(multidisciplinär konferens) för patienter
med tjocktarms- och ändtarmscancer.
Målvärde 2015: Kortare median
väntetid jämfört utfall 2012
Utgångsvärde helår 2012:
tjocktarmscancer median 50 dagar (3269 dagar) samt ändtarmscancer 69 dagar
(32-101 dagar).

Medarbetare
Strategiska mål: attraktiv arbetsgivare, en kompetensförsörjning som understödjer omställning till framtidens
utmaningar.
Mål och målvärde 2015
Sänka sjukfrånvaron för medarbetare
Målvärde 2015: Totalt max 6,2%
Män:4,5%, Kvinnor: 7,0 %

Nyttjande av inhyrd personal och
arvodesläkare ska minska
Målvärde 2015: Ej överstiga 2013- års
utfall.
Daglig visuell styrning ska införas på
vårdavdelningar och enheter.
Målvärde 2015: 50 % av alla
avdelningar/enheter ska ha infört under
året

Utgångsvärde
2014

Utfall
2015-04

Kommentarer till utfallet

2014-04
Total 7,8%

Total 7,5%

Kvinnor 8,4%
Män 5,5%

Kvinnor 8,1%
Män 4,5%

Sjukfrånvaron har minskat i
jämförelse med samma period förra
året. Målet för 2015 för helår är inte
uppfyllt men en minskning för att
nå målet sker .

Målvärde 2013:
19,5 miljoner

37,5 miljoner

Kostnaden har överskridits med 18
miljoner.

Cirka 1/3 del har
infört daglig
visuell styrning

Arbete pågår med införande. Många
andra Lean aktiviteter pågår på
enheterna.
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= målavvikelse med mer än 10 procent
= målavvikelse med mindre än 10 procent
= målet är uppnått

Verksamhetsresultat
Strategiska mål: god ekonomisk hushållning med solidarisk fördelning där resurserna fördelas jämlikt och jämställt,
långsiktigt hållbar verksamhet utifrån socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv , effektiva processer .
Mål och målvärde 2015

Utgångsvärde
2014

Nettokostnadsutveckling
Målvärde 2015: max 2,6 %

Tillgänglighet till akutmottagningen

66 %

Andel patienter på akutmottagningen
som är klara inom 4 timmar.
Målvärde 2015: 80% inom 4 timmar

Kvinnor 65 %
Män 66 %

Utfall
2015-04

Kommentarer till utfallet

6,6 %

Exklusive återbetalning från AFA
Försäkring samt Regional utveckling
för att få jämförelse mellan 2015
och 2014

53 %
1/1-18/3
Kvinnor: 56%
Män: 59%

Trycket på akutmottagningen har
under stor del av perioden varit
extremt hög med långa väntetider
till första bedömning av
sjuksköterska. Införandet av Cosmic
innebär i starten en längre
handläggningstid per patient.
Tillsammans med det höga inflödet
minskar möjligheten att patienter
handläggs inom 4 timmar, variation
48-63% mellan månaderna under
årets första tertial.

April:
Kvinnor: 51%
Män: 54%%

Tillgänglighet till primärvård

88 %

Kvinnor 57 %
Män 43 %

Bedömer primärvården att patienten
behöver läkarkontakt ska sådant besök
erbjudas inom högst sju dagar.
Målvärde 2015: 100% av patienterna
Tillgänglighet till 1:a besök
Väntande till besök och genomförda
besök inom specialiserad vård inom 60
dagar. Målvärde 2015: minst 70%
Könsuppdelad statistik fr.o.m. 2015.

90 %

Väntande
Totalt 67 %
Kvinna 68 %
Man 66 %

Väntande
Totalt 54 %
Kvinna 51 %
Man 58 %

Genomförda
Totalt 76 %
Kvinna 76 %
Man 75 %

Genomförda
Totalt 72 %
Kvinna 71 %
Man 72 %

Väntande
Totalt 63 %

Väntande
Totalt 36 %
Kvinna 35 %
Man 37 %

Genomförda
Totalt 60 %

Genomförda
Totalt 63 %
Kvinna 61 %
Man 67 %

2014 – fanns inte könsuppdelad
statistik att tillgå.
2015 – Osäker datakvalitet pga.
Cosmicinförandet.

2015 – Osäker datakvalitet pga.
Cosmicinförandet.

Tillgänglighet till behandling
Väntande till behandling och genomförd
behandling inom specialiserad vård inom
60
Målvärde 2015: minst 70%.
Könsuppdelad statistik fr.o.m. 2015.
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2014 – finns inte könsuppdelad
statistik att tillgå.
2015 – Osäker datakvalitet pga.
Cosmicinförandet

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar Totalt 18,9 %
oavsett orsak, 65 år och äldre ska minska. Kvinnor 17,04 %
Målvärde 2015: högst 19%
Män 20,8 %

Total:
14 % januari
18,1 % februari

Obs mätetalet har ny definition fr.o.m.
2015.
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Osäkert resultat, men jämförelser
mellan januari och februari 2014
respektive 2015 visar ungefär
samma nivå avseende
återinskrivningar. För senare delen
av mars och april finns inga resultat
att redovisa. Män har fortsatt högre
andel återinskrivningar jämfört
kvinnor.

God hälsa och positiv livsmiljö
Folkhälsopolicy och folkhälsostrategi

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor”

För det länsgemensamma folkhälsoarbetet i
Jämtlands län finns ett politiskt styrande dokument,
”Vår Hälsa - länets möjlighet”, Folkhälsopolicy för
Jämtlands län 2011-2015.
Folkhälsopolicyn utgår ifrån faktorer som påverkar
hälsan med fyra huvudsakliga insatsområden:

Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
deltar med ett utökat urval i den nationella
undersökningen som genomförs av
Folkhälsomyndigheten vart fjärde år.
Undersökningen kallas ”Hälsa på lika villkor” och
genomfördes senast under 2014. Totalt skickades
9600 enkäter ut i länet varav 5148 besvarades, en
svarsfrekvens på 52,5 procent. Populationen
utgjordes av personer i åldern 16-84 år.

 Trygga uppväxtvillkor
 Utbildning och arbete
 Hälsofrämjande miljö
 Delaktighet och inflytande

Resultatet visar att närmare 70 procent av länets
befolkning upplever att de har ett gott allmänt
hälsotillstånd. Kvinnor i den äldsta åldergruppen
65-84 år, skattar en bättre hälsa än vid tidigare
mätningar. Andelen med god hälsa ökar även för
dem med en längre utbildning. Det är också fortsatt
vanligare att män rapporterar en bättre hälsa än vad
kvinnor gör. Personer med funktionsnedsättningar
skattar sin hälsa lägre än övrig befolkning.

I Folkhälsopolicyn anges att folkhälsoarbetet ska ha
sin utgångspunkt i att samhället ska vara
inkluderande. Det vill säga att samhället ska skapas
för alla, oavsett kön/könsidentitet, ålder,
nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet,
funktionsnedsättning och socioekonomisk situation.
Folkhälsoarbetet i Jämtlands län ska ha särskilt
fokus på barn, ungdomar och äldre.
Ett kompletterande dokument till folkhälsopolicyn
är ”Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik
2014-2025”. Dokumentet är styrande för Region
Jämtland Härjedalen och kommunernas egna och
gemensamma arbete inom området.
Visionen är ”Hälsa på lika villkor för hela
befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands
län”. Dokumentet lyfter mål, prioriteringar och
samverkansformer att arbeta utifrån. Tre
övergripande mål är formulerade:

Det är högre andel kvinnor än män som upplever ett
nedsatt psykiskt välbefinnande och särskilt stor är
skillnaden i åldersgruppen 16-29 år (unga vuxna).
30 procent av unga vuxna kvinnor har ett nedsatt
psykiskt välbefinnande och 10 procent av unga
vuxna män. Det finns även en tendens till att den
psykiska hälsan har försämrats för personer som
definierar sig som homo, bi eller osäker på sexuell
läggning eller identitet. Sammanfattningsvis
kvarstår behov av att förbättra det psykiska
välbefinnandet bland unga vuxna.

 Förbättrad psykisk hälsa
 Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor
 Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård

Några av levnadsvanorna har förbättrats över tid.
Det är till exempel betydligt lägre andel som röker
dagligen i länet än tidigare. Särskilt stor är
minskningen bland kvinnor 16-64 år. Resultatet
visar också att riskkonsumtion av alkohol har
minskat något, detta framförallt bland unga vuxna
män. Intaget av frukt och grönsaker har ökat något,
men från en tidigare låg nivå. Andelen fysiskt aktiva
har blivit större, och då särskilt för kvinnor.

Folkhälsan i länet förbättras successivt framgår
bland annat i folkhälsoundersökningen ”Hälsa på
lika villkor” som genomfördes under 2014. Men det
finns fortsatt skillnader mellan länsdelarna och
mellan kön, socioekonomiska och etniska grupper
samt utifrån sexuell läggning.
Region Jämtland Härjedalens utmaning är att
tillsammans med länets kommuner,
polismyndigheten m.fl. verka för förbättrad
folkhälsa, verka för att minska våldet, utveckla
samverkansfrågor mellan psykiatri och somatik
samt att utveckla en hälsofrämjande hälso- och
sjukvård.

Resultatet visar att fetman ökat mellan mätningarna
år 2006 och år 2010 för att sedan ligga kvar på
samma nivå 2014. Det är också fortsatt personer
med sämre ekonomiska förutsättningar och med
lägre utbildningsnivå som är överviktiga eller feta i
högre utsträckning än övrig befolkning.
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Region Jämtland Härjedalen flaggar med samiska
flaggan utanför Regionens hus.

När det kommer till social samvaro är det män i
åldern 65-84 år som är den grupp som deltar i
aktiviteter i minst utsträckning. Kvinnor i samma
ålder har ett ökat deltagande i sociala aktiviteter
sedan år 2010.

Våld i nära relationer
Implementeringsarbete pågår av gällande rutiner för
att ställa frågor till patienter om våld.

Sedan år 2006 har andelen unga vuxna män som
uppger att de blivit utsatta för fysiskt våld minskat.

I samband med införandet av nytt vårdsystem
säkerställdes att våldsutsatthet kan journalföras på
ett patientsäkert och uppföljningsbart sätt.

Genomgående visar resultatet att utbildningsnivå
och ekonomiska förutsättningar spelar en betydande
roll för hälsoutfall. Även kön, ålder, sexuell
läggning/identitet och om man har en
funktionsnedsättning eller ej är viktiga
bakgrundsfaktorer.

Region Jämtland Härjedalen har valt att satsa på att
ha egna utbildare inom ämnet våld i nära relation.
En medarbetare från akuten har genomgått en
utbildning för att bli utbildare via Nationellt
centrum för kvinnofrid. Hon examinerades i april.

För lokala skillnader i hälsa spelar förutsättningar
såsom utbildningsnivå, demografi och inkomster in.

Arbetet med att även i övrigt bygga upp en intern
utbildarorganisation pågår. Dessutom pågår arbete
med att få till en webbaserad utbildning via
plattformen Tilda som används inom vissa enheter.

Nationella minoriteter
Region Jämtland Härjedalen får årligen 250 000
kronor från staten för extra kostnader som lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk medför.

Inom ramen för vår t myndighetsövergripande
samverkansarbete anordnades i april en
heldagsutbildning om att arbeta med förövare.
Ungefär 45 personer från vår organisation deltog i
utbildningen.

I februari undertecknades ett samarbetsavtal mellan
Region Jämtland Härjedalen och
Finnmarkssykehusets avdelning SANKS (Samisk
nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og
rus). Avtalet innebär att samiska patienter med
psykisk ohälsa kan remitteras SANKS . Dessutom
ingår flera kompetenshöjande åtgärder.

Barnkonventionen
Implementering av nya rutiner gällande
information, råd och stöd till anhöriga barn pågår
och ett metodmaterial för arbetsgrupper som vill
fördjupa sig i Barnkonventionen har tagits fram.

En heldagsutbildning på temat ”Samisk
kulturförståelse i psykiatriskt arbete” genomfördes i
februari med 75 deltagare från främst psykiatri och
Primärvårdens psykosociala enheter. I mars reste
tre medarbetare från Krokoms psykosociala enhet
till SANKS för auskultation och för att lära sig mer
om psykiatriskt arbete i samisk kontext.

De första stegen för att inrätta funktionen
barnombud i hälso- och sjukvårdens alla
verksamheter har tagits.
I samband med införandet av nytt vårdsystem
säkerställdes att våldsutsatthet bland barn kan
journalföras på ett patientsäkert sätt.

Region Jämtland Härjedalen deltar i nätverksträffar
med Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns
landsting, Sametinget, Svenska Samernas
Riksförbund (SSR) och SANKS. Syftet med
samverkan är att skapa en gemensam arena för
hälso- och sjukvården och de samiska aktörerna, att
identifiera gemensamma mål, och att samordna
arbetet för att undvika parallella processer.

Regional samverkan sker inom ramen för länets
barnkonventionsnätverk.

Jämställd och jämlik verksamhet
Under årets första månader har tre
utbildningsinsatser genomförts.
 En utbildning riktad till nya chefer.
 En utbildning om genusperspektiv på
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med
Svenny Kopp har genomförts. Utbildningen

Samverkan pågår dessutom med de samiska
kommunsamordnarna i länet.
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riktade sig mot personal inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
 En utbildning om bemötande kopplat till HBTQpersoner har också genomförts. Utbildningen
riktade sig primärt mot personal inom de
psykosociala enheterna men även medarbetare
från Föräldrabarnhälsan deltog.

Materialet som är riktat mot chefer och ska
underlätta att föra dialog och lyfta frågor om
jämställdhet, jämlikhet och diskriminering.
Implementeringsarbete har inletts.
Arbetet har fortsatt med SYLF-enkäten och den del i
enkäten som visade att 30 procent inte upplevde att
det fanns förutsättningar för att ge en god vård till
alla. Åtgärder planeras nu för att förändra detta. Det
arbetet ingår i revideringen av den övergripande
handlingsplanen för en jämställd och jämlik
verksamhet.

Därutöver har ett samarbete inletts med
Folkuniversitetet avseende utbildning i
interkulturell kompetens då detta har efterfrågats av
verksamheterna.
Det planeras en utbildningssatsning till hösten för
den genusmedicinska läkargruppen för att stärka
deras kompetens i jämställdhets- och
jämlikhetsfrågor samt genus.
Den 8 mars var Region Jämtland Härjedalen
huvudansvarig för ett större arrangemang på
Storsjöteatern som lockade cirka 600 besökare.
Temat var ”Feminism för allas lika värde”.
Arrangemanget följdes upp med en intern
”Jämställdhetsvecka” för organisationens
medarbetare med särskilt fokus på diskriminering
och härskartekniker.

Implementering av ärendehanteringsrutinen som
har till syfte att säkerställa att de beslutsunderlag
som når organisationens förtroendevalda är
jämställda, jämlika och har ett barnrättsperspektiv
pågår. Kan konstatera att det är svårt men arbetet
fortskrider.
Samverkan med Norrlandstingen för att stödja och
utbyta erfarenheter med varandra med fokus på att
uppnå en jämställd och jämlik verksamhet pågår.
Arbetet har hittills letts av förbundsdirektören. Det
planeras en webbaserad workshop till 12 oktober
med fokus på kunskapsstyrning och
jämställdhetsintegrering av vårdprogram.

Information, filmer och material för
arbetsplatsträffar har tagits fram.
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Bättre kvalitet i vården
Medicinska resultat från olika kvalitetsregister blir i
högre grad tillgängliga och uppdateras generellt
oftare jämfört tidigare. Det är dock skillnad hur ofta
olika kvalitetsregister uppdateras. Det påverkar
landstingens och regioners möjlighet att använda
resultaten som underlag för förbättringsarbete.
Komplettering med uppgifter från organisationens
egna system är en nödvändighet. I detta
delårsbokslut saknas resultat för vissa mål eftersom
ett nytt journalsystem, Cosmic infördes. Det
kommer att rättas till efterhand, men
kvalitetssäkring av data kommer att behövas.

kommunerna. En del resultat är dock
påverkningsbara för både hälso- och sjukvården i
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.
För flera indikatorer som handlar om fall,
fallhändelser och fallskador har länet svaga resultat,
trots flera satsningar under tidigare år. Länets
kommuner och Region Jämtland Härjedalen är
överens om att försöka förbättra resultaten för
indikatorerna som visar fallhändelser och skador
relaterade till fall. Underlaget för detta arbete
kommer även att vara internt analysmaterial baserat
på avvikelserapporter.

En viktig del i kvalitetsarbetet är gemensamma
rutiner för olika patientgrupper baserat på
överenskommelser mellan primärvård och t.ex.
barn- och ungdomsmedicin. Kvalitetsarbete innebär
också att personalen deltar i kompetens utveckling.
Även om mycket resurser har behövts för att
introducera Cosmic finns exempel på
utbildningsinsatser framförallt kliniknära som är
viktiga för verksamhetsnära kompetensen hos
personalen. Till exempel palliativ utbildning för
personal på nätet och fortbildning i tumörkirurgi
inom kvinnosjukvården. Ett ytterligare gott exempel
är bedside-rapport inom en avdelning på medicin
eftersom det underlättar patienters delaktighet i
vården.

Ett annat gemensamt förbättringsområde är
vårdplanering som är relaterat till att patienter
vårdas inom sjukhusets avdelningar då de är
utskrivningsklara. Utskrivningsklar patient innebär
att läkare gjort den medicinska bedömningen att
patientens vård och behandling inte behöver vara på
sjukhuset. Detta förbättringsområde är även grundat
på att betänkandet om Trygg och effektiv
utskrivning från sluten vård, tydligt framför att
vården ska ges på rätt vårdnivå.

Nationella riktlinjer
Förslag till uppdaterade nationella riktlinjer för
hjärtsjukvård samt astma och KOL (kronisk
obstruktiv lungsjukdom) är aktuella. De berörda
verksamheterna är delaktiga i mottagandet av dessa,
vilket innebär att de initialt gör så kallade GAPanalyser. GAP- analys innebär att en arbetsgrupp
jämför och identifierar hur diagnostisering,
behandling, omvårdnad och rehabilitering görs idag
och jämför mot vad som föreslås i nationella
riktlinjerna. Det så kallade ”gapet” som uppstår
innebär i nästa steg ett ställningstagande om det är
möjligt att anpassa verksamheten efter de föreslagna
åtgärderna i riktlinjerna helt eller delvis.

Värdeflödesanalys är genomförd för colorectala
cancerpatienter (cancer i tjocktarm och ändtarm)
Målet är att korta ledtider och ett flertal
förbättringsområden är identifierade och
analyserade. Arbete att förbättra ledtider för
cancerpatienter pågår i hela landet.
Folktandvården kallar alla barn utan försening,
medan förseningar finns avseende att kalla vuxna.

Öppna jämförelser
I början av året kom rapporten Vård och omsorg om
äldre, som främst visar resultat för äldrevården i
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Vård av de mest sjuka äldre
Den nationella satsningen om de mest sjuka äldre är
avslutad. Fortsatt arbete sker genom gruppen
Ledningskraft som består av urval av chefer inom
Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i
länet. Arbetet med mest sjuka äldre ett prioriterat
område i Region Jämtland Härjedalen. De delar som
handlingsplanen för Mest sjuka äldre innehöll,
uppdateras och utvecklas numera via Ledningskraft.
Genom detta arbete fortsätter arbetet som
påbörjades i projektform numera inom ordinarie
verksamhet.

För resultat avseende preventiva arbetet att med
förebyggande åtgärder försöka förhindra
vårdskador, se avsnitt måluppfyllelse patient. I det
förebyggande arbetet ingår sjukhusets somatiska
vårdavdelningar samt närvårdsavdelningen i
Strömsund och en psykiatrisk avdelning.
Täckningsgraden i kvalitetsregistret Senior Alert
varierar ganska mycket mellan avdelningarna. På de
avdelningar som har patienter med längre vårdtider
hinner personalen oftast i högre utsträckning att
göra de förebyggande åtgärderna och att utvärdera
vidtagna åtgärder i högre grad än avdelningar vars
patienter har kortare vårdtider. Samarbetet med
kommunerna är väsentligt eftersom dessa patienter
ofta har insatser även från kommunal vård och
omsorg. Inom Region Jämtland Härjedalen har viss
översyn och arbetsfördelning gjorts mellan
undersköterskor och sjuksköterskor avseende
arbetet med registrering i kvalitetsregistret Senior
Alert.

Patienter som återinskrivs inom 30 dagar till
slutenvård följs fortsatt upp och åtgärder vidtas
efterhand. Det handlar ofta om att ge trygghet att
informera och göra personen delaktig i egna vården
utifrån den egna förmågan.
Arbetet att förbättra utfall för den palliativa vården
fortsätter. Av diagrammet nedan framgår att det
fortfarande finns förbättringsmöjligheter , till
exempel att fler patienter får en validerad
smärtskattning. Läkarinformation till patienten
(personen) följs och jämfört med tidigare har
andelen personer som får ett samtal förbättrats.

Det geriatriska stödet, som består av ett team av
geriatriker, äldresjuksköterska, apotekare och dietist
har inlett sitt arbete såväl konsultativt som kliniskt.
En del av uppdraget för geriatriska stödet är att vara
kompetensstöd.

Registrering i kvalitetsregistren SveDem och Senior
Alert fortsätter och arbetet att förbättra resultat för
de berörda patientgrupperna pågår.
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Patientsäkerhet
Under första tertialet 2015 har en hel del
patientsäkerhetsarbete styrts till införande av
Cosmic, det nya journalsystem, och det kommer att
fortsätta under resterande del av året. Införandet
ställer stora krav på verksamheterna.

Lex Maria
Under första tertialet 2015 anmäldes från Region
Jämtland Härjedalen sammanlagt 12 Lex Mariaärenden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Fyra av dessa ärenden beslutades och utredning
initierades redan under 2014. Chefläkare har tagit
beslut om 13 ärenden under första tertialet 2015.
Antalet ärenden har ökat jämfört med föregående år då
det var sammanlagt två ärenden under samma period.
Det har lämnats in /tagits beslut om sammanlagt 8 fall
av suicid där psykiatrin har huvudansvar för
utredningen i 7 fall.

Influensasäsongen går mot sitt slut.
Influensavaccinationstäckning för ålderspensionärer
(personer > 65 år) landade på 36,9 procent. Det är en
liten ökning från föregående år då 33,0 procent
vaccinerade sig. Av de elva landsting/regioner som
rapporterar vaccinationstäckning till
folkhälsomyndigheten hamnar Region Jämtland
Härjedalen på näst sista plats, endast Västernorrland
hade sämre vaccinationstäckning med 34, procent.
Bästa resultatet för åldergruppen redovisar Jönköping
som har en vaccinationstäckning på 60,1 procent.

Antal lex Maria-anmälningar
1:a tertialet 2015
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Avvikelserapportering
Under årets första fyra månader har
avvikelserapporteringen ökat något i jämförelse med
samma period föregående år. Det är 47 fler avvikelser
rapporterade januari – april 2015 än under
motsvarande period . Av de totalt 1 522 avvikelserna är
56 relaterade till införandet av Cosmic varav 49 sen den
18 mars. Dessa avvikelser handlar om olika saker; det är
dåligt ljud, försvunnen journal, många om
dokumentation som inte gjorts eller inte hittats,
remisshantering m.m. Det är fortfarande många
avvikelser som inte är avslutade tidigare år men det
börjar minska.

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
Primärvård

Totalt antal avvikelserapporter
januari - april 2012-2015
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Övriga

Vårdrelaterade infektioner
Vid mätningen i april hittades 8 postoperativa
infektioner enligt hygiensjuksköterska, som ger
rådet att berörda verksamheter att se över de
enskilda fallen. Mätningen i mars var en nationell
mätning, därför kommer resultatet från denna
senare under våren.

Resultaten för vårdrelaterade infektioner når inte
det uppsatta målet på max 6%. Baserat på resultaten
för januari, februari och april har 8,6 % av
patienterna en vårdrelaterad infektion. 8 % av de
inskrivna kvinnorna och 9,2 % av männen.
Det var 760 personer som ingick i de tre
mättillfällena. Totalt hade 65 av dessa en
vårdrelaterad infektion.

Andel vårdrelaterade infektioner 2015 jämfört med år 2013 och 2014
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Andel infekterade patienter 2013
Andel infekterade patienter 2014
Andel infekterade patienter 2015
Målnivå max 6%
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Vård i rimlig tid
längre tidsmoduler som genererar färre läkartider.
Vissa hälsocentraler har vakanser och det är svårt att
rekrytera bemanningsläkare.

Vårdgarantin
Målen uttrycks med sifferserien 0-7-90-90, vilket
anger vårdgarantins krav på maximal väntetid för de
olika stegen i vårdprocessen. I samtliga av
vårdgarantins mätområden är målvärdet 100
procent.

Specialiserad vård – Sjukhuset i
Östersund
Första besök inom 90 dagar
Om patienten får en remiss till den specialiserade
vården, ska hon/han få en tid för besök inom
90 dagar. Det gäller även om vård sökts utan remiss.

Primärvård
Tillgänglighetsgarantin, 0:an
Resultatet för första tertialet 2015 gällande
tillgänglighetsgarantin för regiondriven primärvård
ligger mellan 54 och 93 procent. För den privata
primärvården är utfallet mellan 76 och 100
procent. Detta ska jämföras med riket som låg på
87 procent vid vårmätningen.

Under april månad har 73 procent av patienterna
fått ett besök inom 90 dagar. Jämtland hade en lägre
tillgänglighet till första besök jämfört med riksnittet
som var 87 procent i mars 2015 (mars 2014 87 %).
Försämringen jämfört med tidigare år beror på
införandet av Cosmic. Tidigare års utfall har varit :
år 2014
85 procent
år 2013
84 procent
år 2012
85 procent
år 2011
88 procent

Trots utökad bemanning på vissa hälsocentraler har
Cosmic införandet påverkat verksamheternas
tillgänglighet och produktion negativt. Några
hälsocentraler har svårt att rekrytera distriktssköterskor och det visar sig i tillgängligheten.

Behandling i inom 90 dagar

Samverkan mellan hälsocentraler planeras på flera
ställen och några samverkar redan nu för att
förbättra resultaten. Under året har arbetsgrupper
på olika hälsocentraler tillsatts för att se över
flöden, rutiner och stukturer gällande
distriktssköterskornas arbete. En hälsocentral gör en
mätning under två veckor för att se vilka påringda
ärenden som inkommer. Detta i syfte att möjligen
hitta rutiner som kan förändras/ förbättras som kan
avlasta telefonin.

Efter beslut om behandling, exempelvis operation,
ska patienten få en tid inom 90 dagar. Ett
genomsnitt för årets första tertial går inte att ta fram
men i april har 50 procent av patienterna fått sin
behandling inom 90 dagar jämfört med år 2014 då
tillgängligheten låg på 84 procent. Den kraftigt
försämrade tillgängligheten beror på inlärningstiden
som är vid införandet av ett nytt vårdsystem.
Riksgenomsnittet var i mars 84 procent.

Under årets första månader har de tekniska
problem med CallGuid fortsatt. Flera avbrott i
CallGuid har tillkommit sedan Cosmic införandet.
Problemet försöker lösas tillsammans med Telia.

Sammanfattningsvis får flickor, kvinnor, pojkar och
män inte sin vård inom vårdgarantins lagkrav i
Jämtlands läns landsting.

Besöksgarantin, 7:an

Vårdgarantin för barn och unga med psykisk
ohälsa

Resultatet för första tertialet 2015 gällande
besöksgarantin för regiondriven primärvård är 88
procent. Tillgängligheten till besök varierar mellan
66 - 99 procent. För den privata primärvården är
utfallet 92 procent. För hela riket var utfallet 89
procent vid vårmätningen.

Den förstärkta vårdgarantin för barn och ungdomar
med psykisk ohälsa mäts varje månad och innebär
att patienterna ska få sitt första besök inom 30 dagar
och sin behandling och/eller fördjupade utredning
inom 30 dagar. Målen är att minst 90 procent av
patienterna ska få komma inom 30 dagar till en
första bedömning och minst 80 procent ska få en
fördjupad utredning eller behandling inom 30
dagar.

Byte av vårdadministrativt stöd till Cosmic har
medfört produktionsbortfall, till exempel så är det
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av patienter. Under årets första 4 månader var det
497 (3,9%) fler besök på akutmottagningen.
Ökningen gäller främst medicin- och barnkliniken
medan kirurg- och ortopedkliniken minskat sina
besök. Införandet av Cosmic innebär nu i starten en
längre handläggningstid per patient.

Målet har klarats för årets första tertial då
genomsnitt för besök låg på 90 procent . Fördjupad
utredning/ behandling hade ett genomsnittligt utfall
på 100 procent, inga data finns dock tillgängliga för
april månad.
Målet är uppnått men resultatet för april innebär
sannolikt att registreringar inte skett på rätt sätt i
Cosmic. Åtgärder kommer att vidtas för att komma
tillrätta med detta.

Extra resurser har på grund av det höga inflödet
tillsatts på eftermiddagar och kväll under perioder.
En test pågår med en ”egen kö” för lättare
ortopediska skador som får en snabb bedömning av
sjuksköterska. Under vintermånaderna bemannar
ortopeden akutmottagningen med en extra dagjour
för att förbättra flödet.

Väntetider inom specialistsjukvårdens
akutmottagning – mål 80 % inom 4
timmar

Kirurgen har bemannat upp med jourlinje under
veckan och med förstärkningsjour under helgerna.

Under april fick bara 52 procent av patienterna vård
på akutmottagningen inom 4 timmar. Motsvarande
månad föregående år var 65 procent. Under hela
2014 var utfallet i genomsnitt 66 procent. Det går
inte att utläsa några könsskillnader i utfallet.

Två arbetsgrupper har under april påbörjat
förbättringsarbeten kring arbetssätt i triaget,
direktinläggningar till avdelningar och OBS-platser.

Den låga tillgängligheten beror dels på införandet
av vårdsystemet Cosmic och dels på ett högre inflöde

Väntetid på akuten - Andel handlagda
patienter inom 4 timmar
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Målnivå 80%
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Läkemedel
Kostnadsutveckling
Den totala kostnaden för förmånsläkemedel
(läkemedel på recept) uppgick till ca 77 miljoner
kronor första tertialet 2015, vilket är en ökning med
3 procent jämfört med samma period föregående år.
Socialstyrelsens prognos för kostnadsökningen 2015
är 2,75 procent. Vid en jämförelse av
kostnadsutvecklingen årets första kvartalet, har
Region Jämtland Härjedalen en något lägre
prisökning, 2,1 procent än genomsnittet i landet
som är 3,9 procent. Region Jämtland Härjedalen
har fortsatt en av de lägsta kostnaderna per invånare
i Sverige.

Kvalitetsutveckling

Effekten av patentutgångar på läkemedel med hög
förmånskostnad, har nu avtagit till stor del. Det som
till stor del är kostnadsdrivande är introduktionen
av nya läkemedel samt många nya riktlinjer från
Socialstyrelsen som visat på underbehandling i
många områden.

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på
avdelningar och mottagningar på sjukhuset har
genomförts i form av en elektronisk enkät till alla
enheter som hanterar läkemedel. Sammanställning
av svaren pågår, men på grund av låg svarsfrekvens
försvåras resultatsammanställning per område. Till
hösten kommer primärvården att granskas på
liknande sätt.

Arbetet med utskrivningsinformation inkluderat
läkemedelsberättelse och aktuell läkemedelslista till
patienterna fortgår. Tyvärr finns det ingen
automatisering för att få ut statstik hur stor andel av
våra patienter som får detta.
Inför starten av Cosmic skapades sökorden enkel
och fördjupad läkemedelsgenomgång för att
uppföljning skulle kunna ske. Tyvärr går det ännu
inte att få denna statistik ur Cosmic, så kunskapen
om hur stor andel patienter som får detta är oklart.

Inom slutenvården har läkemedel rekvirerats för 28
miljoner kronor, vilket är 3,5 procent mer än samma
period föregående år. Här är effekten av
introduktionen av nya dyra läkemedel större än
inom förmånsläkemedel.

Utvecklingen av rutiner samt utbildning för säker
läkemedelshantering i Cosmic fortgår. För att
underlätta receptförskrivning och för att
överföringen av läkemedelslistan till nya
journalsystemet, har ordinationsmallar skapats.
Utveckling och nyskapande av dessa sker löpande.

Den dyraste läkemedelsgruppen både nationellt och
regionalt, är TNF-hämmare som framför allt
används mot reumatiska sjukdomar. Under hösten
kommer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
att genomföra en omprövning av denna grupp
läkemedel, i syfte att öka kostnadseffektiviteten
genom lägre listpriser. Målsättningen är att kunna
subventionera TNF-hämmare till så många patienter
som möjligt.

Antibiotika
Förskrivningen av antibiotika har ökat något i
Region Jämtland Härjedalen. Det är samma trend i
hela landet. En trolig orsak är att influensasäsongen
i år kommit sent och drabbat många. Trots ökningen
ligger ändå förskrivningen kvar på en stabil nivå,
endast Västerbottens läns landsting har lägre
förskrivning per tusen invånare.

Kostnaden för läkemedel mot Hepatit-C har ökat
kraftigt under första tertialet (+6 miljoner kronor).
Det är en grupp nya läkemedel som introducerats.
Läkemedlen är dyra. För att vården ska vara jämlik
och oberoende av var patienten bor i landet, så
introduceras denna grupp läkemedel genom ett
nationellt samarbete. Syftet med nationellt ordnat
införande är att åstadkomma kostnadseffektivitet
och ändamålsenlig användning i hela landet.

Inom Region Jämtland Härjedalen finns det fortsatt
en skillnad mellan hälsocentralerna. Noterbart är
att de hälsocentraler med högst förskrivning
fortsätter och att minska sin förskrivning även under
första tertialet i år. Skillnaden mellan länets
hälsocentralerna blir därmed mindre.
På grund av det intensiva arbetet med att byta
journalsystem, så har inga nya aktiviteter för att
minska ytterligare skett under de senaste
månaderna.
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Riks och regionsjukvård
Kostnaderna för köpt vård utanför länet, inklusive
Rättpsykiatri, varierar kraftigt mellan åren och
tenderar att öka över tid. Variationen beror både på
särskilt kostnadskrävande patienter, så kallade
miljonpatienter, men även på varierande volym av
övriga vårdfall.

universitetssjukhus. 1,5 miljoner kronor av
kostnadsökningen avser akuta sjukfall utanför länet.
Inom Centrum för medicinska specialiteter har
kostnaderna minskat med 7,3 miljoner kronor (15
%) jämfört med föregående år. Kostnaderna har
minskat mest avseende hjärt- och strokesjukvård.

Inför 2015 har en ny avtalsmodell införts när det
gäller regionvården på Norrlands
universitetssjukhus (NUS). Modellen innebär bland
annat att hälften av kostnaden för s k DRG-vård är
fast (endast indexerad) över tre år. Halva kostnaden
faktureras löpande. Syftet är att minska svängningar
i köparnas kostnad och att inte NUS skall
överkompenseras vid volymökningar. Avräkning och
kontroll av kostnader görs efter tre år och risken
delas mellan säljare och köpare vid avvikelser.

Centrum för opererande specialiteter har ökat
kostnaderna med 1,1 miljon kronor jämfört med
föregående år. Ortopeden står för hela ökningen.
Inom Centrum för barn kvinna och psykiatri har
volymen för riks- och regionvård ökat med 1,7
miljoner kronor bland annat beroende på högre
kostnader för rättspsykiatrisk vård.
Kostnaden för den planerade vården har, trots
minskningen 2014, ökat kraftigt jämfört med 2013.

Kostnaden för riks- och regionvård har minskat
under perioden januari-april 2015 jämfört med
föregående år (- 6 %). Under 2014 ökade
kostnaderna kraftigt jämfört med 2013 delvis
beroende på att överenskommelser om
prisjusteringar avseende vård på Norrlands

Nedan en tabell över fördelningen av kostnaderna på
olika områden .

Utfall till och med april för Riks- och regionsjukvård samt Rättpsykiatrisk
vård, miljoner kronor
Förändring i
Område

Förändring

miljoner kronor

i%

2012

2013

2014

2015

2014-2015

2014-2015

8,5

6,2

8,8

7,9

-0,9

-10 %

rehabilitering

25,9

29,4

34,1

27,1

-7,0

-21 %

Hud, infektion och medicin

10,9

11,3

15,7

15,4

-0,3

-2 %

Kirurgi, ögon och öron

21,7

23,9

23,9

23,8

-0,1

-0,4 %

Ortopedi

8,4

5,3

7,3

8,4

+1,1

+15 %

Psykiatri

5,0

3,2

4,9

6,2

+1,3

+27 %

Övriga områden (KK, BUV)

3,1

3,2

2,5

3,9

+1,4

+56 %

Central riks- och regionvård

12,7

10,2

12,8

14,3

+1,5

+12 %

Barn- och ungdomsmedicin
Hjärta, neurologi och

Retroaktiv prisjustering NUS

3,9

-3,9

Totalt Region Jämtland
Härjedalen

-6 %
96,2

92,7

113,9
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107,0

-6,9

Forskning, utveckling och utbildning
Forskning, utvecklingsarbete och utbildning (FoU)
är viktiga komponenter för att skapa en grund för
kunskapsbaserad hälso- och sjukvård av hög
kvalitet. Inom Region Jämtland Härjedalen är
forskning och utveckling, tillsammans med den
kliniska utbildningen av nuvarande och blivande
medarbetare högt prioriterat. Ett kontinuerligt
arbete pågår för att skapa, och ständigt förbättra,
den akademiska miljön som stimulerar till forskning
och vidareutbildning för regionens anställda,
samtidigt som studenter inom läkar-, vård- och
omsorgsutbildningar får ett bra utbildningsklimat.

handledning är säkerställd, samt att skapa
förutsättningar för utbildning av hög kvalitet i
samverkan med verksamhet och ledning. Glädjande
har FoU-staben lyckats rekrytera en AT-chef som
påbörjade sin tjänst i januari 2015.
FoUU-staben har också ansvar för att samordna
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för
medellånga vårdutbildningar, samt arbetsplats
förlagt lärande (APL) för många av länets
gymnasiala vård- och omsorgsprogram. Årligen
förmedlas samordning och handledning av 10001200 studenter/elever under deras VFU och APL
placeringar. FoU-staben upplever dock att det blivit
svårare att tillgodose praktikplatser till alla
studenter. Detta kan bero på att den kliniska
verksamheten upplevs mer pressad och kliniker
därför i större grad tackar nej till att ta emot
studenter.

Forskning och utveckling
Region Jämtland Härjedalen satsar årligen ca 6,5
miljoner kronor per år på forskning och utveckling.
FoUU-staben ansvarar för att dessa medel fördelas i
konkurrens och garanterar att medlen stöder både
avancerad klinisk forskning likväl som
utvecklingsprojekt med avsikt att förbättra
medarbetares eller patienters vardag. En stor andel
av FoU-medlen används också för finansiering av
forskarstudier eller postdoktoral meritering mot
docentur eller professur. FoUU-staben har också till
uppgift att utveckla, stimulera och underhålla den
akademiska miljön. Det innebär bland annat att
staben kan erbjuda personal involverad i forskningseller utvecklingsprojekt hjälp med till exempel
statistikfrågor och vetenskaplig handledning.
Under 2015 har hittills den vetenskapliga
produktionen inom Region Jämtland Härjedalen
uppnått 17 artiklar som publicerats i vetenskapliga
tidsskrifter. Dessutom har en medarbetare
disputerat inom ortopedi och en medarbetare har
blivit docent inom medicin.

Biobanksansvar
Region Jämtland Härjedalens biobanksansvar ligger
sedan januari 2015 vid FoUU-staben. Detta
koordineras av en biobankssamordnare med FoUUchef som biobanksansvarig.

Medicinska biblioteket
Fram till 2015 har verksamheten för medicinska
biblioteket köpts av Östersunds kommun, men
kommunen sade upp avtalet som reglerar detta och
driften har sedan januari 2015 tagits över av FoUUstaben.

Kliniskt forskningscentrum (KFC-Z)
Kliniskt forskningscentrum (KFC-Z) är placerad
inom FoU-staben. I januari blev lokalerna för KFC-Z
klara. Till KFC-Z är två tjänster som
forskningssköterska kopplad, varav en tjänst på 50%
för närvarande är vakant. KFC-Z ingår som lokal
facilitet inom Forum Norr som är norra regionens
nod i det nationella nätverk av klinisk forskning som
ingår i den nationella satsningen ”Kommittén för
nationell samordning av kliniska studier” via
vetenskapsrådet.

Utbildning
FoUU-staben har det regionövergripande ansvaret
för Umeå universitets läkarutbildning med studieort
Östersund. Arbetet innefattar att bevaka att den
kliniska undervisningen kan fullföljas, samt att
initiera åtgärder nödvändiga för att garantera detta.
Till FoUU-staben är också studierektorsfunktionerna för PTP-psykologer, ST- och AT-läkare
knutna. Detta innebär att dessa funktionerna
upprätthålls med hög kvalitet, att undervisning och
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Lean arbetet under året
 Kunskapstorget - Planering har pågått inför 2
stycken utbildningstillfällen som ges i maj 2015
med fokus på värdeflödesanalyser och
målstyrningstavlor.
 Leanspel - Internutbildning i grunderna till Leanfilosofin har getts till medarbetare och
förtroendevalda. Till och med den sista april 2015
har det genomförts 155 spel inklusive teori med
totalt 1370 medarbetare.

Därför jobbar vi med Lean
År 2013 beslutades att börja arbeta enligt Leanfilosofin för att långsiktigt stabilisera och förbättra
organisationen. Målet är bland annat att korta
patientens väg genom vården, höja kvalitén och att
på lång sikt bidra till en bättre ekonomi.
För att visualisera Lean arbetet har ett Leanhus
tagits fram. Precis som vid ett husbygge kan taket
inte läggas innan grunden och väggarna är på plats.
Taket är vår vision - bäst hälsa utan väntan.
Oavsett var i organisationen vi arbetare bor vi alla i
samma hus och strävar mot samma mål.

Målstyrningstavlor och daglig styrning
Totalt har 50 målstyrningstavlor beställts av
verksamheterna under 2014 och början av år 2015.
Många verksamheter använder också redan
befintliga White board tavlor i sitt arbete med daglig
styrning, så kallade pulsmöten. Exempel på
uppföljningar som kan tas upp vid mötet är
remissinflöden, väntelistor och besöksstatistik.
Ett arbete med att kartlägga användningen av tavlor
och resultatet av arbetet med dessa ska påbörjas.

En rad aktiviteter har genomförts eller planeras att
genomföras för att alla medarbetare ska
introduceras i Lean och kunna komma igång med
förbättringsarbetet ute i verksamheten.

Utbildning

Leanfrukost

 Intern Leanutbildning för Chefer och läkare med
medicinska ledningsuppdrag, MLU samt
verksamhetsstöd - En utbildning har under
hösten 2014 tagits fram med ett större fokus på
den egna verksamheten. Utbildare är
leansamordnare samt leancoacher. I januari 2015
påbörjade 30 personer utbildningen som pågår
till den 2 september. Nästa utbildningstillfälle
startar i September 2015.

Under januari samt mars gavs 2 leanfrukostar vilka
anordnades för chefer och leancoacher. Fokus har
legat på utbildning, goda exempel, inspiration och
närverkande. På marsmötet kom många goda
exempel fram att kunna presenteras på kommande
leanfrödag i maj. Ett 50 tal chefer och leancoacher
medverkade.
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Leancoacher

- Arbete med bättre logistik och hyllsystem i
sterilförrådet.
- Arbete med rutiner för att förebygga tryckskador
på patienter vid höftplastikoperationer med hjälp av
kartläggning av hudkostym preoperativt , vid
ankomst och vid utskrivning från UVA.
- Värdeflödesanalys för instrumenthantering är
genomförd. Ett förbättringsarbete av
sterilgodshantering är påbörjad. Målet är att all
sterilgodshantering hanteras av personal på STC
vilka har hög kompetens. Längre öppettider på STC
planeras.

Träffas en gång i månaden för utbyte av erfarenheter
och för internutbildningar.

Lean styrgrupp

Träffas en gång i månaden och vid behov.

Exempel på genomförda och pågående
förbättringsarbeten i verksamheterna
Införandet av nytt vårdsystem Cosmic har tagit den
mesta tiden av utvecklingsarbetet i anspråk där
genomgång av arbetssätt och flöden ingått som en
viktigt del.

Centrum för primärvård
11 enheter har spelat Leanspel, medarbetarna gör
därefter en bedömning av vad man kan fortsätta att
arbete med på enheten. Förbättringstavlor/
målstyrningstavlor finns på de flesta enheter.

Centrum för barn, kvinna och psykiatri
Lean arbetet är påbörjat vid alla enheter och olika
förbättringsarbeten pågår, som exempelvis analyser
av vårdflöden, 5S och slöserijakt samt visuell
styrning. Alla områden har en verksamhetsplan som
är utformad på ett A3 format för att underlätta
kommunikation av centrala mål och aktiviteter.

Centrum för folktandvård
15 av 20 allmäntandvårdkliniker har spelat leanspel.
En del kliniker har tavlor för daglig styrning men
ingen uppföljning har gjort över hur många kliniker
som infört detta.

Centrum för medicinska specialiteter
Centrumledningen gör regelbundna besök på
enheterna. Enhetschef och medarbetare presenterar
aktiviteter och resultat utifrån sina styrtavlor.
Bedside-rapport på avd 408 är infört. PCI labb för
ballongvidgning av blodkärl är infört. Gapanalys för
nationella riktlinjer för vård av astma och KOL är
genomförd

Centrum för diagnostik teknik och service
- Kostenheten har spelat värdegrundsspelet med i
stort sett hela personalgruppen. En arbetsgrupp har
arbetat med att ta fram spelregler utifrån resultatet
från medarbetarenkäten och värdegrundsspelet.
Pulsmöten har startats upp. Målstyrningstavla
används i delar av verksamheten. Sedan tidigare
arbetar enheten med verksamhetsstyrning genom
veckomöten och sektionsmöten.
- Städenheten arbetar med målstyrningstavla där
de följer upp arbetsmiljö, kvalitet, 5 S och
sjukfrånvaro. Daglig styrning via morgonmöten och
ökad kommunikation med det yttre teamet.

Centrum för opererande specialiteter
Daglig styrning är infört på de flesta enheten och det
upplevs positivt av både chef och medarbetare. Flera
förbättringsarbeten är påbörjade där arbetsmetoden
A3 används.
- En utvärdering av ortopedprojektets förändringar
har genomförts och sammanställts med 80%
svarsfrekvens .
- Försöket med gemensam provnedlämning inom
ortopedin har permanentas.
- På akutmottagningen pågår ett förändringsarbete
med den dagliga styrningen utifrån ökade
möjligheter till daglig uppföljning i Diveport .
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Miljöarbetet
Då regionens verksamheter har en relativt stor
miljöpåverkan så integrerade dåvarande Jämtlands
läns landsting miljöarbetet i ett miljöledningssystem
2004-2005 .

(100%). Andelen ekologiska livsmedel är för dessa
tillsammans 24,4 procent.
Andelen socialt/etiskt märkta livsmedel uppgick till
8,5 procent för kostenheten samt kaffet totalt och
5,0 procent för kostenheten. Under 2014 beslutades
att anställda erbjuds gratis kaffe. De som tidigare
ombesörjt kaffeinköpen själva köper nu via
centralförrådet vilket fått resultatet att inköp av
kaffe 2014 ökade med 85 procent jämfört med 2013,
vilket i sig lyfter resultatet för både ekologiska och
socialt-etiskt märkta livsmedel.

Miljöledningssystemet, som är uppbyggt utifrån den
internationella standarden ISO 14 001 och EUförordningen EMAS, är nu integrerat i det
gemensamma ledningssystemet och gäller för alla
verksamheter i regionen. Under 2015 genomförs en
extern uppföljningsrevision i maj och recertifiering
av hela regionen sker hösten 2015.

Övergripande handlingsplan
för miljö

Tjänsteresor och transporter
Målet om att minska koldioxidutsläppen från
tjänsteresor och transporter nåddes för 2013 med
god marginal. För 2014 når vi dock inte målet om en
minskning av utsläppen med 10 procent då
minskningen stannade på -7,4 procent. Resandet
med buss och bil har minskat successivt sedan 2010,
tågresandet har minskat, men går upp något 2014,
men flygresandet har ökat årligen sedan 2011. Totalt
sett har resandet ökat räknat i antal mil och det
orsakar betydligt större koldioxidutsläpp från resor
än de två senaste åren. Statistiken per april för de
resor som bokas via resebyrå är ännu inte på plats.
För våra egna resor med bil och buss ser vi en
ökning jämfört med 2014, men jämfört med 2010 är
det en kraftig minskning. Det som har störst
inverkan på totalresultatet är dock flyg som vi inte
ännu har uppgifter för.

Region Jämtland Härjedalen har 9 övergripande
miljömål för 2015 som handlar om minskade
avfallsmängder, minskning av kopieringspapper,
hållbara inköp, minskad energianvändning, inköp av
ekologiska och socialt-etiskt märkta livsmedel,
implementering av kemikaliehanteringssystemet
samt hänsyn till risk för hormonstörande ämnen i
material och produkter där barn och ungdomar
vistas.

Totala avfallsmängden ökar
För 2013 nåddes målet om en minskning med 2
procent. För 2014 fick vi istället en ökning med 7
procent jämfört med 2011. Avfall till deponi
minskar, i övrigt ser vi en ökning av komposterbart,
brännbart, källsorterat och farligt avfall.
Vi har tidigare inte kunnat få delårsstatistik för alla
fraktioner, men jämfört med samma period 2013 har
läkemedelsavfallet, skärande/stickande
smittförande avfall och kemikalieavfallet ökat per
april 2015 medan mängden metallskrot är betydligt
lägre, men den fraktionen kan variera stort över
året.

Utsläppen av koldioxid beror också på vilket flyg
man väljer. En enkel flygresa till Stockholm kan
skilja sig 37 kg i koldioxidutsläpp beroende på
flygbolag. Trenden att vi reser mer med flyg
fortsätter även om tågresandet också ökar. Vi gör
sämre val av transportsätt ur miljöperspektiv när vi
reser då koldioxidutsläppen per rest mil 2010 var 1,5
kg/mil, men 2014 är motsvarande siffra 1,72 kg/mil.

Ekologiskt och socialt/etiskt
märkta livsmedel

Energianvändning

Det är en svår balansgång att arbeta med målet för
ekologiska livsmedel utifrån det ekonomiska läget då
ekologiska varor är ca 30-80 procent dyrare än
andra livsmedel. Målet för 2015 är 21 procent
ekologiska livsmedel och 6 procent socialt-etiskt
märkta livsmedel (räknat som andel av det totala
utfallet i kronor). Delårsstatistik per april finns i
dagsläget enbart för kostenheten (21,5%) samt kaffe

Regionen arbetar intensivt med energifrågorna,
bland annat genom informationsinsatser och
energieffektiviseringsåtgärder.
En stor utmaning är att hantera teknikinförande på
ett klokt sätt även ur energisynpunkt, så att
energieffektiva alternativ av utrustning kan väljas.
Målvärde för energiförbrukning en år 2015 är 211,3
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kWh/m2. Årsförbrukningen 2014 blev 212,65
kWh/m2. För första tertialet 2015 följer värdena
målkurvan, så just nu ser det möjligt ut att kunna nå
målet. Den 1 november 2014 övertog landstinget
(numera regionen) ägandet av det vindkraftverk som
uppförts för landstingets räkning. Vindkraftverket
kommer att producera c:a 30 procent av Regionen
Jämtland Härjedalens elförbrukning.

Det är därför svårt att arbeta förebyggande med
substitution och utfasning av farliga ämnen. Ett
kemikaliehanteringssystem upphandlades 2014
vilket bland annat kommer att underlätta
hanteringen av säkerhetsdatablad och andra lagkrav
och ge en samlad bild över våra kemikaliska
produkter. Utbildning har genomförts och
implementeringen pågår.

Kemikalier
Det har tidigare inte funnits någon samlad bild över
kemikalieanvändningen i regionens verksamheter.
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Kommentarer från hälso- och sjukvårds
verksamheten
platsbrist på avdelningen har varit ovanligt stort. På
grund av införandet av Cosmic har antal öppna
operationssalar varit 43 färre jämfört med 2014
vilket påverkar tillgängligheten till behandling.
Införandet av Cosmic , TM(operationsmodulen) och
akutmodulen har krävt många medarbetares
engagemang och timmar. Hela centrumet har
problem med att klara vårdgarantin.
Det är i nuläget svårigheter med att få fram
tillförlitlig statistik, både vad gäller väntelistor och
produktion varför detta inte kommenteras.

Centrum för barn, kvinna och
psykiatri
Antalet födda barn ökade med 12,5 procent första
tertialet jämfört med 2014. Det innebär en ökning
med 52 barn. Antalet aborter har ökat under
perioden 2013-2015. Antalet läkarbesök ökar överlag
på centrumet. Första tertialet har kännetecknats av
att det varit ett infektionssår där RS-virusinfektion
var högre 2015 än de senaste fem åren. Nyttjande av
slutenvården, mätt i antalet vårddagar, på
centrumnivå har varit mycket större 2015 jämfört
med samma period 2014. Alla områden är igång
med produktions- och kapacitetsplanering. Leanarbetet är påbörjat vid alla enheter och de har tagit
sig olika förbättringsarbeten som analyser av
vårdflöden, 5S och slöserijakt samt visuell styrning.
Alla områden har en verksamhetsplan som är
utformad på ett A3 format för att underlätta
kommunikation av centrala mål och aktiviteter.

Den omfördelning av vårdplatser inom kirurgin som
gjordes under februari för att fördela
överbeläggningar bättre har fallit väl ut. Örons nya
operationssal är igång, från 1 mars finns en
otokirurg anställd och i juni planeras första
operation av ”utomlänspatient”.
Logopedmottagningen har tagit hem en grupp
patienter (röstträning av transsexuella personer)
som tidigare skickats till Umeå.

Centrumet har 21 mål inom fyra strategiska
områden. Av de 21 målen har sju av målen en större
avvikelse än 10 procent. Tillgänglighet till första
besök och till behandling uppnås inte.
Tillgängligheten till första besök förväntas förbättras
i takt med att hanteringen av Cosmic blir bättre,
men avseende behandling behöver kapaciteten bli
bättre. Centrumet når inte sina uppsatta mål
avseende remisshantering som är en viktig del i
produktions- och kapacitetsplanering. Målen bör gå
att nå innan årets slut. Screening av patienter över
70 år så görs det för 30 procent av patienterna,
medan målet är 55 procent. Målet bör nås med
förtydligande av rutiner. Kvinnosjukvården når inte
målet om att 30 procent av mammor och barn ska
kunna gå hem 24 timmar efter förlossning, utfallet
per april 2015 är 13,8 procent. Målet kan bli svårt att
nå, men kan förbättras.

Flera förbättringsprojekt pågår i verksamheterna.
Produktion - och kapacitetsplanering fortskrider. Ett
större pågående projekt är arbetet med colorectala
flödet där tester pågår som ska utvärderas i juni.
Akutmottagningen arbetar vidare med att förbättra
patientflödet. Ambulansen har påbörjat arbete med
förbättrad patientinformation till de patienter som
lämnas hemma. En utvärdering av ortopedprojektets
förändringar har genomförts och sammanställts.
Centrumets sjukfrånvaro fortsätter att minska och
uppgår till och med april till 6,3 procent.
Arbetsmiljöindex vid mätning i februari uppgår till
4,58. Ett något högre värde i jämförelse med index
vid mätning i oktober som då var 4,54.
Flera av centrumets mål mäts på helår. Av
centrumets 22 mål(varav 15 är möjliga att
kommentera per april) är 7 uppfyllda.

Centrum för opererande verksamhet

Centrum för medicinska specialiteter

Årets första månader har präglats av fler
ambulansuppdrag , ett högt akutinflöde (+3,7%) ,
trångt på vårdavdelningarna och många
kvällsmottagningar i syfte att förbättra
tillgängligheten. Antalet strukna elektiva
operationer på grund av akutinflöde och/eller

Centrum för medicinska specialiteter har som väntat
minskat produktionen när det gäller läkarbesök,
sjukvårdande behandling samt handläggningstid
inom 4 timmar på akutmottagningen. Detta
beroende på införandet av Cosmic. Vårddagarna
har ökat något men antal vårdtillfällen har minskat
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(osäkra siffror). Centrumet uppnår målet för
tillgänglighet gällande genomförda besök inom 60
dagar. Kvalitetsmåtten för stroke når målvärde när
det gäller ADL-oberoende efter 3 månader.
Resultatet för diabetes typ 1 har försämrats något
men uppnår målvärdet.

Geriatriska stödet som leds av primärvården är
sedan januari operativt och fortsätter att utveckla
arbetet.
Bemanningssituationen är fortsatt mycket ansträngd
gällande distriktsläkare, främst i Östersund, Sveg
och Hammarstrand. Primärvårdens
rekryteringsgrupp har fortsatt sitt arbete med ett
brett arbetet. Bland annat har vi haft besök av läkare
från Holland som är intresserade av att flytta till
Jämtland. Bristen på distriktssköterskor finns
främst vid Sveg och Hammarstrands hälsocentraler.
Inom Härjedalen har ett projekt startats med
gemensamma rekryteringar och anställningar inom
kommun och regionen. Först ut är en rekrytering av
en demenssjuksköterska. Detta är ett pilotarbete
som kan komma att användas inom flera kommuner
om utfallet blir positivt.

Andel patienter med vårdrelaterade infektioner har
ökat något men antal patienter är konstant (8-10
patienter/mån).
Under första tertialet har flera kvalitetsarbeten
utförts. Exempel är att PCI är i drift, Cosmic är
infört, bedside-rapport på avd 408 är infört samt
gap-analyser för nationella hjärtriktlinjer och
riktlinjer vid astma och KOL är utförda. Alla
mottagningar har påbörjat arbete med produktionsoch kapacitetsplanering, men har kommit olika
långt.

Utöver det ekonomiska målet där Primärvården ej
uppnår målet är det telefontillgängligheten som
verksamheten har störst problem med . Vissa
hälsocentraler har avsevärt större problem än andra.
Orsakerna är flera. Överlag är antalet påringningar
betydligt fler än samma period föregående år. Under
perioden har det även förekommit en hel del
tekniska problem. Centrumet jobbar aktivt med
förbättringar, såväl med rätt bemanning, rätt
metod/samtalsmetodik och med hjälp från 1177. En
planering mot ”ett nummer ini vården” skall
påbörjas inom kort.

Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt.
Rekryteringsläget när det gäller sjuksköterskor i
slutenvård är problematiskt och har inte förbättrats.
Centrumet har totalt 13 mål varav 6 är uppfyllda och
7 ej uppfyllda. Försämrade värden är bland annat
vårdrelaterade infektioner, väntande till första
besök, akuten 4 timmar och kostnader för inhyrd
personal.

Centrum för primärvård
Tillströmning av patienter vid hälsocentralerna har
varit hög. Turistorterna i länet har varit mycket
välbesökta och har medfört många utomlänsbesök.

I övrigt har centrumet god måluppfyllnad, främst
inom läkemedel och diabetesmålen, men även inom
arbetsmiljö där resultatet är bra.

Under mars månad startade införandet av det nya
journalsystemet Cosmic vilket påtagligt påverkat
produktionen vid hälsocentralerna, främst arbetet
för läkare gällande överföring av läkemedel, men
även att telefontillgängligheten är fortsatt ett stort
problem vid flera hälsocentraler.
Produktionen har under perioden minskat jämfört
med samma period 2014, detta kan uteslutande
härledas till Cosmicinförandet, vilket också var
väntat. Dock har påverkan varit större än planerat.

Centrum för folktandvård
Januari tom april har för Folktandvårdens del
fortsatt präglats av arbetet med framtida
struktur. Förslag på avveckling av kliniker har
medfört oro för många medarbetare och detta
har påverkat verksamheten i olika omfattning.
Beslutet om folktandvårdens framtida struktur
togs den 15 april.
Antalet flyktingar i länet har under årets första
månader stabiliserats något, flyktingmottagandet
fortsätter märkas tydligt på klinikerna. Många av
flyktingarna är i behov av akut tandvård.
Oväntande tillströmningar av patienter och
information med kort varsel om var flyktingar
kommer att placeras och hur många som
kommer, gör det mycket svårt att planera vård
för denna grupp.

I vanlig ordning är det mycket bra resultat inom
läkemedel, där antibiotikaförskrivningen sticker ut
positivt i jämförelse med riket. Under perioden har
primärvårdsledningen genomfört
patientsäkerhetsronder med bra resultat. Inom kort
kommer en sårmottagning att starta i Östersunds
närvårdsområde och som kommer att utökas till
länsövergripande vid årsskiftet.
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Centrum för diagnostik, teknik och
service

Uppdragsutbildningar av specialisttandläkare
pågår och en generationsväxling sker inom
gruppen övertandläkare. Rekryteringsläget
beträffande allmäntandläkare har förbättrats.
Svårigheter finns fortfarande i vissa delar av
länet. Denna svårighet avspeglar sig även vad
gäller tandhygienistrekrytering. En ökande andel
pensionsavgångar inom tandsköterskegruppen
har börjat märkas och svårighet avseende
nyrekrytering finns bland annat på grund av att
utbildning inte finns i länet.

Måluppfyllelsen är god med undantag för väntetider
inom bild- och funktionsmedicin,
bruttokostnadsutveckling och sjukfrånvaron.
Miljömålen är uppfyllda både avseende
energiförbrukning och ekologiska livsmedel.
Ackreditering av ytterligare metoder på laboratoriemedicin har påbörjats och rutiner har optimerats vid
röntgen för ytterligare patientsäkerhet. Ledtider
mäts för både röntgen och klinisk fysiologi.
Arbetsmiljöindex ligger över målet och inhyrd
personal har minskat.
Samtliga enheter arbetar med förbättringar enligt
Lean principer.

Barnen kallas utan försening medan förseningar
finns avseende vuxna. Inom specialisttandvården
bedöms alla remisserna inom 7 dagar med det är
mycket långa väntetider till vissa behandlingar .
Antalet patienter med frisktandvårdsavtal har ökat
något men målet är långt ifrån uppnått.
Effektiviteten avseende andel patienttid av utförd tid
är oförändrad avseende tandläkare i allmäntandvården men har sjunkit avseende
tandhygienister och övertandläkare. Målet för andel
patienttid uppnås ej inte.
Färre vårdgivare har varit i tjänst varför färre
vårdtimmar kunnat erbjudas till patienterna.
Allmäntandvårdens debitering per timme är i stort
sett oförändrad.

Sedan i slutet av april har blododlingar registrerats
och placerats i värmeskåp även på jourtid, vilket
redan nu visar på betydligt snabbare provsvar. Detta
är av stor vikt för patienten. Investering av Malditof
för bakterieprover visar på samma tendens.
Orsaken till väntetidsproblematiken är främst ökat
remissinflöde till röntgen men även ett treveckors
stopp på en magnetresonanskamera (MRT) bidrog.
Införd skiftgång för röntgensjuksköterskor har vänt
trenden och väntetiderna för MRT minskar åter.
Utifrån nationella riktlinjer och standardiserade
cancerbehandlingar kommer dock MRT-behovet öka
drastiskt över tid varför ytterligare åtgärder
sannolikt är helt nödvändiga både avseende
utökning av MRT-kamera och bemanning/
schemaläggning. Väsentligt ökat remissinflöde i
kombination med ett forskningsprojekt har även
gjort belastningen på datortomograferna (DT) och
klinisk fysiologi mycket stor.

Den totala sjukfrånvaron ligger på 5,5 procent under
årets första tertial. Sjukfrånvaron har minskat med
1,1 procent jämfört med samma period 2014. Både
män och kvinnors sjukfrånvaro sjunker. Under
perioden var sjukfrånvaron som högst under
februari månad.
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Regionala utvecklingsnämnden
Den politiska organisationen inom regionala
utvecklingsnämndens område har börjat sitt
arbete.

I samband med den första utlysningen inom EU
strukturfonder (regionala fonden) har
ansökningarna om stöd varit omfattande. Totalt
uppgick förfrågningarna om medfinansiering till
mer än 180 miljoner kronor. Regionala
utvecklingsnämnden beslutade medfinansiera 19
projekt med totalt 79 miljoner kronor.

I mars genomfördes Europaforum konferensen i
Östersund. Europaforum är ett nätverk för de fyra
nordligaste länen vars syfte är att påverka olika
beslut inom EU.

En ny kulturplan tar vid 2015 när den nuvarande
löper ut. Framtagandet sker i samverkan och
dialog med kulturinstitutionerna, kommunerna,
civilsamhället, kulturskaparna och i dialog med
den nationella nivån. Beslut om planen tas i
oktober. Prioriterade områden är kultur för alla,
kulturskaparnas villkor och kulturdriven
näringslivsutveckling.

Behovet av en regional bredbandssamordnare har
aktualiserats i många sammanhang. Regionen
och Länsstyrelsen har kommit överens om att
samfinansiera en tjänst för samordning.
Det regionala samverkansdokumentet, JÄMTBUS
- Barn och unga i behov av särskilt stöd,
reviderades i februari och ska nu spridas ut till
länets kommuner.

Måluppfyllelse
Implementering har skett av den
ungdomsstrategi som antogs under 2014 och
Region Jämtland Härjedalen kommer att
medverka i ett lärprojekt kring ungdomspolitiken
inom ramen för SKL och RegLab.

Förvaltningens mål utgår från Regionala
utvecklingsnämndens fyra prioriterade områden:





Under rapportperioden har ett intensivt arbete
med ansökningar till EU:s sociala fond pågått.
Inom ramen för EU:s ungdomsinitiativ har vi
samordnat en större gemensam ansökan från
regionen kring UVAS (ungdomar som varken
arbetar eller studerar).

Näringslivsutveckling
Inflyttning / demografi
Integration
Jämställdhet

För de mål där underlag finns tillgängligt efter april
är graden av måluppfyllnad hög eller mycket hög
med ett undantag. Undantaget gäller jämställdhet,
där slutrapport har inlämnats till regeringen i
december, men analys av resultat och eventuella
åtgärder kvarstår att göra.

Förvaltningen har under årets första månader
fortsatt att arbeta med utvecklingen av
kommunikationsplattformen Zonline så att nya
tjänster som efterfrågas kan erbjudas skolorna.
Nytt avtal med kommunerna har skrivits och den
nya plattformen beräknas vara i drift under andra
halvåret 2015.

För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad
Norr som folkhögskolorna Birka och Bäckedal når
eller överträffar målen. Övriga verksamheter är av
den art att numeriska produktionsmått inte är
tillämpliga.

Ekonomiskt utfall och prognos helår

Från och med 1 januari 2015 övertog Region
Jämtland Härjedalen ansvaret för de
regionalpolitiska medlen samt ansvaret för
serviceprogrammet. Ekonomiskt innebär
övertagande att Region Jämtland Härjedalen nu
förfogar över totalt 114 miljoner kronor i
regionalpolitiska medel.

Resultatet efter fyra månader uppgår till ett
överskott om 0,2 miljoner kronor.
Förvaltningen räknar med att hålla sig inom
tilldelade ramar, det vill säga förvaltningen har
budget i balans och prognosen till årets slut är +/- 0.
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Vårdvalsnämnden
1 januari 2015 infördes politisk vårdvalsnämnd
som under första tertialet haft tre möten.
Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre olika
uppdrag:

samt en sjukgymnast med ersättning enligt lag
och förordning om ersättning för fysioterapi,
avslutat sina avtal med region Jämtland
Härjedalen.

 Hälsovalet
 Privata vårdgivare
 Beställartandvård

Vid den granskning av 10 sjukgymnaster/
fysioterapeuter, verksamma enligt den så kallade
nationella taxan, som genomfördes 2013,
beslutades om en uppföljande granskning hos två
av dessa. Uppföljningen genomfördes i januari
och påvisade en avsevärd förbättring.
Ny granskning av ytterligare tio sjukgymnaster/
fysioterapeuter har påbörjats.

Utöver att ta del av informationer och utbildning i
nämndens uppdrag har nämnden fattat följande
viktiga beslut:
 Antagit en verksamhetsplan för 2015
 Antagit en internkontrollplan och gjort en
uppföljning av den
 Godkänt Hälsovalsbokslutet
 Omdisponering av medel för LOU-upphandlade
privata vårdgivare eftersom ansvaret för dessa
enligt reglementet ligger på regionstyrelsen
 Behandlat uppföljning av 2013 års granskning av
sjukgymnaster
 Godkänt förfrågningsunderlag Hälsoval 2016

I och med Patientlagens ikraftträdande har,
under årets första tertial, arbete pågått med att
skapa rutiner för nationell listning.
Representanter från hälsovalskansliet deltar i
Vinnova projektet som handlar om utveckling av
ersättningsmodell i primärvård.

Måluppfyllelse
Vårdvalsnämnden har inga produktionsmål att
följa upp sin verksamhet mot. En uppföljning av
vårdvalsnämndens verksamhetsplan planeras till
höstens första möte.

Hälsovalskansliets arbete
Den årlig uppföljningen av föregående års
verksamhet inom hälsovalet genomfördes under
mars månad i form av muntlig dialog med
vårdgivarna, och i skriftlig form genom
Hälsovalsbokslutet.

För närvarande finns inget som tyder på att
vårdvalsnämnden inte ska nå det som anges i
verksamhetsplanen.

Revisionen har haft intervju med beställarchefen
angående primärvårdens uppdrag.

Ekonomiskt utfall och prognos helår
Efter april har nämndens verksamheter ett
överskott på 6 miljoner kronor. Trots detta
prognostiseras ett underskott på 1,4 miljoner
kronor.

Nya avtal påbörjades 2015 med naprapater i
Östersund, Strömsund och Åre/Järpen.
Medicin direkt har från årsskiftet nytt avtal
angående Idrottsmedicinsk mottagning i
Östersund.
Under perioden har en öronläkare med ersättning
enligt lag och förordning om läkarvårdsersättning
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Patientnämnden
Patientnämnden har till och med 30 april haft 2
sammanträden samt en utbildningsdag.
Patientnämnden har beslutat om två fokusområden
för 2015 nämligen

Vidare beskrivs att det finns brister i
omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa
och att det är svårt att komma fram på telefon till
stora delar av sjukvården. Som tidigare år visar
många av ärendena på brister i informationen till
patienterna.

 Jämlik och jämställd vård samt
 Införandet av patientlagen ur ett
patientperspektiv.

Patientnämndens ordförande och kanslichef har haft
möten med vårdvalsnämnden och utskottet för
jämlik och jämställd vård och kanslichefen varit
föredragande i regiondirektörens ledningsgrupp.
Patientnämndens kansli har varit värd för ett
seminarium för patientnämnderna i Norra Sverige
arrangerat av den nationella klagomålsutredning
som pågår. Patientnämnden är även remissinstans i
samma utredning.

Kansliet har haft 196 registrerade ärenden. Av dessa
är 149 avslutade. Vid samma tid 2014 var antalet
registrerade ärenden 215 och 157 av dem var
avslutade. Noteras att andelen av ärendena som rör
kommunikation, d v s bemötande och information
fortsättar att öka.
Under perioden har arbete pågått med att återföra
statistik och ärenden till verksamhetschefer och
ledningsgrupper. De som fått erbjudande om
återföring är Centrum för folktandvård, Centrum för
primärvård, de båda verksamhetsområdena inom
Centrum för medicinska specialiteter, de tre
verksamhetsområdena inom Centrum för
opererande specialiteter, Centrum för barn, kvinna
och psykiatri samt även Verksamhetsområde
psykiatri. Träffar med de medicinska
verksamhetsområdena kommer att ske under maj.
Svar på erbjudande om återföring till
Verksamhetsområde kirurgi har inte inkommit.
Övriga träffar är genomförda.

Patientnämnden ansvarar för att rekrytera, utbilda
och tillsätta stödpersoner inom psykiatrisk
tvångsvård. Under året har 4 stödpersonuppdrag
tillsatts.

MÅLUPPFYLLELSE
Målen är helt eller delvis uppfyllda enligt den
årsplanering som finns.

EKONOMISKT UTFALL OCH PROGNOS
Ett överskott på 50 tusen kronor är det ekonomiska
resultatet efter april. Prognosen för hela året är ett
nollresultat.

Statistik för verksamhetsåret 2014 har skickats till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO och
patientnämndens årsberättelse har lämnats till
regionfullmäktige vid sammanträdet den 14 april
samt till IVO och Socialstyrelsen.
I årsberättelsen kan man bl. a. läsa om att ärenden
som rör bemötande/kommunikation ökat kraftigt.
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Medarbetare
 Inom Centrum för primärvård har utförda tiden
ökat med 20 årsarbetare vilket förklaras av dels
Cosmicinförandet samt att rehabkoordinatorer
och AT-läkare under primärvårdsplacering har
överförts till primärvården.
 Centrum för barn, kvinna och psykiatri har ökat
den utförda tiden med motsvarande 18
årsarbetare.
 Centrum Folktandvård utförda tid är i princip
jämförbart med 2014. En utökning av utförd tid
innebär som regel också ökade intäkter.
 Centrum diagnostik, teknik och service har ökat
den utförda tiden med motsvarande 23
årsarbetare. Ökningen motsvarar i princip
införandet av vårdnära service.
 Centrum för lednings- och verksamhetsstöd har
minskat utförd tid med 10 årsarbetare varav
nedläggningen av Landstingshälsan och
överföring av AT-läkare till primärvården är en
del i minskningen. Övertagandet av medicinska
biblioteket från Östersunds kommun har
däremot inneburit en utökning.
 För Regionala utvecklingsnämnden saknas
jämförande uppgifter. En ökning av utförd tid
kan innebära att de har fått externa medel för
utökade uppdrag.

Antal anställda
Antalet anställda exklusive Regionala
utvecklingsnämnden uppgick 2015-04-30 till
3 858 personer. Av dessa är 78 procent kvinnor och
22 procent män. Antalet anställda har ökat med 39
personer jämfört mot 2014-012-31.

Antal
2013-12 2014-12 2015-04
månadsavlönade
Exkl. Regional
utvecklingsnämnd
Totalt antal
anställda

3 741

3 819

3 858

- varav kvinnor

2 932

2 983

3 010

809

836

848

- varav män

Inom Regionala utvecklingsnämnden var 172
anställda varav 100 kvinnor och 72 män, anställda
2015-04-30.

Utförd tid
Att följa utvecklingen av utförd tid är ett sätt att se
hur verksamheten utvecklas och följa eventuell
förskjutning i kompetens.
Den totala ökningen utifrån rullande tolv månader
jämfört med 2013 och 2014 är en ökning av utförda
tiden med 78 årsarbetare mellan 2013 och 2014 och
mellan 2014 och rullande 12 månader 2015 med 29
årsarbetare.

Förutom införandet av Cosmic så finns det andra
genomgående förklaringar till ökning av utförd tid.
Exempel som ges är till exempel att det varit mer
extra vak, ökad produktion, utökade uppdrag samt
generationsskifte som genererar nyanställningar.
Verksamheten uttrycker att fler inskolningar
genomförts vilket kan tyckas motsägelsefullt utifrån
att det samtidigt uttalas att det är mycket svårt att
rekrytera nya medarbetare.

Genomgående så är införandet av nytt vårdsystem,
Cosmic, en del av förklaringen till ökningen av
utförd tid.
 Inom Centrum för opererande specialiteter är
ökningen totalt 59 årsarbetare t o m mars.
Cosmic införandet innebär en ökning av 38
årsarbetare ( tom april).
 Inom Centrum för medicinska specialiteter så
innebär Cosmic införandet en ökning med
motsvarande 20 årsarbetare samt att de har
startat ett PSI labb och anställt
bemanningsassistenter. Den utförda tiden för
sjuksköterskor har minskat med 6 årsarbetare
vilket till del har kompenserats med inhyrda
sjuksköterskor från bemanningsföretag.
Medicinska specialiteternas totala ökning av
utförd tid motsvaras av 7 årsarbetare.

Åtgärder som vidtas för att minska den
utförda tiden
Den generella uppfattningen är att Cosmic
införandet fortsättningsvis ska generera mindre
timmar. Inom Centrum för opererande specialiteter
anser cheferna att uppdraget måste minskas för att
den utförda tiden ska kunna minska. Inom Centrum
för medicinska specialiteter är en förändrad
vårdplatsstruktur anpassat till patienternas behov en
åtgärd som kommer att innebära en minskning av
utförd tid. Inom Centrum för primärvård ska
projektet ”Vem gör vad i vården” , samarbete vad
gäller bemanning/ rekrytering mellan
Sjukvårdsrådgivningen och hälsocentralen samt
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mellan primärvård och kommunerna innebära en
minskning. Centrum för lednings och
verksamhetsstöd ska minska sina kostnader med tio
miljoner varav hälften av minskningen ska ske
genom att vakanser inte tillsätts. De ska även ske en
omfördelning av arbetsuppgifter. Övriga centrum
har inte redovisat några åtgärder.

Enligt enkätsvaren är Region Jämtland Härjedalens
styrkor att medarbetarna känner sig engagerade i
sitt arbete och att arbetet känns meningsfullt.
Medarbetarna vet även vilka befogenheter och
ansvar man har.
Förbättringsområden som finns är att medarbetarna
upplever att de inte kan påverka hur arbetet
organiseras, medarbetarna upplever att man inte får
feedback och konstruktiv kritik av sin närmaste chef.
Upplevelsen är även att man inte hinner avsluta sina
arbetsuppgifter på det sätt som planerats. Daglig
styrning är ett viktigt instrument i detta
förbättringsarbete vilket även skapar möjlighet för
medarbetarna att kunna påverka och vara delaktiga.

Bemanningsföretag
Skäl till att anlita bemanningsföretag är att klara den
medicinska säkerheten vid vakanta befattningar
samt att upprätthålla tillgängligheten.
Miljoner kronor
Läkare

2013-04 2014-04 2015-04
18,5

Sjuksköterska

21,9

31,5

1,3

4,1

Övrig

1,0

1,5

1,9

Totalt

19,5

24,7

37,5

Regionala utvecklingsförvaltningen har inte ingått i
arbetsmiljöenkäten för Region Jämtland Härjedalen
denna gång utan de har arbetat vidare utifrån den
medarbetarenkät som genomfördes i
Regionförbundets regi hösten 2014.

Totala kostnaden för inhyrd personal har ökat med
12,8 miljoner.
Kostnaden för inhyrda läkare har ökat med 9,6
miljoner kronor jämfört samma period föregående
år. Centrum primärvård har ökat med 6,7 miljoner,
Centrum medicinska specialiteter har ökat med 2
miljoner och Centrum barn, kvinna och psykiatri har
ökat med 0,8 miljoner.

Utifrån enkäten om upplevd diskriminering bland
underläkare som genomfördes under hösten pågår
nu ett fortsatt arbete med att redovisa resultatet och
arbeta fram en handlingsplan.
Centrumen uppger att arbetsmiljön har varit
ansträngd inför och i samband med införandet av
Cosmic. Bemanningsläget är fortsatt besvärligt.
Bemanningssituationen har inneburit ett ökat behov
av sjuksköterskor från bemanningsföretag.
Riskanalyser arbetas fram tillsammans med de
fackliga gällande sommaren 2015. En plan för
hantering av värmebölja är framtagen och flera
förebyggande åtgärder genomförs för att minska
riskerna vid en eventuell värmebölja. Fortsatt
problem finns med mottagningslokaler som inte
anses ändamålsenliga. Företagshälsovården har
genomfört arbetsplatsgenomgångar av ergonom.

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har ökat med
2,8 miljoner. Det är i princip Centrum medicinska
specialiteter som står för hela kostnaden samt
kostnadsökningen vad gäller inhyrda
sjuksköterskor. Kostnaden motsvarar 14 årsarbetare,
det vill säga fler sjuksköterskor än vad minskningen
i utförd tid på visar. En faktor som påverkar både
behovet av sjuksköterskor och utfallet av utförd tid
på centrum medicin är införandet av PSI labbet.
Utförda tiden för sjuksköterskor totalt visar på en
ökning motsvarande 20 årsarbetare mellan 2013 och
2014 och ytterligare 20 årsarbetare mellan 2013 och
2014.

Hittills har totalt 185 avvikelser klassificerats med
sammanhang arbetsmiljö under 2014 och 160 under
2015. Av dessa har 53 angivit bemanning som typ av
tillbud. En minskning med 13 mot föregående år.
Stick-/stänk-/skärskada, platsbrist och hot/våld har
ökat som val av tillbud i år jämfört med
motsvarande period ifjol. Många avvikelser är inte
klassificerade ännu och kommer därmed inte med i
statistiken. Den vanligaste bidragande orsaken är
patientens tillstånd, otillräcklig bemanning och hög
fysisk arbetsbelastning. Under skada på personal har
en medarbetare angett svår skada som bestod av en

Arbetsmiljö
Utifrån Region Jämtland Härjedalens mål att vara
en attraktiv arbetsgivare strävar vi ständigt efter att
utveckla och förbättra vår arbetsmiljö och två gånger
per år genomförs arbetsmiljöenkäten, som en del i
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöindexet vid mätningen i februari 2015
uppgår till 4,53. En sänkning från oktobervärdet
som var 4,55.
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halkolycka där armbåge gick ur led och föranledde
gipsning och sjukskrivning. Under åtgärd har 9
uppgett att arbetsskadeanmälan är lämnad
motsvarande siffra ifjol var 18 stycken.

sjukfrånvaron dag 2-14 har skett. Detta kan till viss
del kopplas till årets säsongsinfluensa som nådde sin
topp i februari och ännu inte var över i slutet av
mars samt att antal influensafall inom vården varit
lika omfattande som pandemin 2009/10 enligt
rapporter från Smittskydd.

Attraktiv arbetsgivare
Genomförandet av handlingsplan Attraktiv
arbetsgivare pågår enligt planering.
Gemensam introduktion för nyanställda har skett
under våren och kommer att ske igen den 1 oktober.
Arbetet med att ta fram karriärvägar pågår för
sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och
läkare.

Arbetsmiljöenkäten genomfördes under de första
månaderna på året och där ställdes en fråga om den
självupplevda hälsan och den ligger stabilt på 4,81
där 6,0 är instämmer helt. Det är tredje omgången
av arbetsmiljöenkäten där innehållet på frågor är
desamma. En stor del av våra medarbetare upplever
sin egen hälsa som bra då de själv skattar den.

Utformning av kompetensförsörjningsprocess för
att systematisera verksamhetens behov av
kompetens och individens önskemål och behov av
kompetens har startat. För att tillvarata
medarbetarnas kompetens till fullo på ett effektivt
sätt utifrån verksamhetens behov arbetar vi med
”Vem gör vad i vården”.

I resultatet på nyttjad företagshälsovård syns en
liten förskjutning till att mer medel använts för
främjande och förebyggande insatser. Främjande
och förebyggande stod för 57 procent av de medel
som använts medan 43 procent använts till
rehabiliterande arbete. Förra kvartalet var
motsvarande siffra 48 procent till rehabilitering.

Värdeflödesanalys av löneöversynsprocessen är
startad.

Kostnaden för företagshälsovården minskar och
ligger de första kvartalet på 1,5 miljoner kronor.

Hälsofrämjande arbete
Andel sjuktimmar i % av ordinarie tid

Sjukfrånvaron inom Region Jämtland Härjedalen
fortsätter under första kvartalet att minska.
Sjukfrånvaron per april ligger på 7,5 procent i
jämförelse med 7,8 procent samma period förra
året.

7,5%

Minskningen sker i spannen över 60 dagar och även
frånvaron för männen har minskat mer än
kvinnorna. En ökning i antal timmar på

8,1%

7,8%

5,2%

5,5%

2013

2014

Alla anställda
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8,4%

7,5%

8,1%

4,5%

Män

2015
Kvinnor

EKONOMI
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Årsprognos

Ekonomiskt resultat
Region Jämtland Härjedalens resultat till och med
april 2014 är - 25,4 miljoner kronor. Justerat för
erhållna engångseffekter i form av återbetalning från
AFA försäkring med 22 miljoner kronor och
retroaktiv ersättning för dyra Hepatitläkemedel med
7 miljoner kronor är resultatet - 55 miljoner kronor.
2014 års underskott för motsvarande period var
– 17,9 miljoner kronor.

Läkemedelskostnaden har ökat med 4,9 %.
Kostnaden för riks- och regionvård har minskat
något jämfört med 2014 men ligger ändå på en nivå
som är 15 % (14 mkr) högre än 2013.
Prognos för helår är – 265 miljoner kronor vilket är
103 miljoner kronor sämre än utfall 2014.
Fullmäktiges resultatkrav för året är -96 miljoner
kronor vilket ger en budgetavvikelse med
– 169 miljoner kronor.

Verksamheten redovisar till och med april ett
underskott på – 37 miljoner kronor och
finansieringen ett överskott på 12 mkr.

Omvärldsanalys
En ingående ekonomisk obalans samt fortsatt ökade
kostnader för egen personal och bemanningsföretag
är de huvudsakliga orsakerna till underskottet.

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden påverkar
Region Jämtland Härjedalens finansiering i form av
skatteunderlag och statsbidrag och får därmed ett
inflytande på hur stor verksamhet som kan bedrivas.

Den totala nettokostnadsutvecklingen jämfört med
april 2014 är 6,6 % justerat för jämförelsestörande
poster.

Enligt SKL:s analyser avslutade svensk ekonomi
2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och
utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att
tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk
BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år
och nästa år . Nästa år väntas den svenska ekonomin
nå konjunkturell balans. För åren 2017 och 2018

Kostnadsökningen för egen personal samt
bemanningsföretag är ca 6,7 % (50 mkr) högre
jämfört med 2014. Enskilt har kostnaden för
bemanningsföretag ökat med 52 % (13 mkr).
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väntas en väsentligt svagare utveckling i ekonomin
jämfört med i år och nästa år.

Vid sidan om förändringen av arbetade timmar och
löneutveckling, är befolkningsförändringar en viktig
faktor för skatteintäkternas storlek i länet.
Befolkningen i Jämtlands län ökade med 304
personer 2014.

Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket
snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält.
Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i
inhemsk efterfrågan också i år och nästa år.
Företagens investeringar och hushållens
konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga. Med en
ökad framtidstro bör företagens och hushållens
benägenhet att investera och konsumera kunna
höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas
krävs att utvecklingen i omvärlden uppfattas som
mer stabil. Den internationella konjunkturen
behöver förstärkas ytterligare och den svenska
exporten behöver få bättre fart.

Resultat enligt balanskravet
Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett
räkenskapsår ska regleras under de närmast följande
tre åren. En särskild åtgärdsplan för hur
återställandet ska ske ska utarbetas och beslutas av
fullmäktige. I resultat enligt balanskravet får inte
reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar
tillgodoräknas enligt huvudregeln. Däremot ska
reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar
räknas in.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till
att läget på den svenska arbetsmarknaden
förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3
procent och blir nästa år något högre.

Efter år 2014 återstod enligt balanskravet totalt
347,2 miljoner kronor att återställa varav 139,6
miljoner kronor under år 2015. Beräkningen av
balanskravet för år 2014 blev, -159,9 miljoner
kronor. Den av fullmäktige beslutade Regionplanen
för planperioden 2015-2017 kommer inte att
återställa det balanserade resultatet.

I år beräknas skatteunderlaget öka med 2,1 procent
vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas
tillväxten bli ännu högre – eller 2,3 procent. Den
starka tillväxten är en kombination av stark
sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.
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Resultat enligt balanskravet

-72,2

-28,2

63,7

-21,4

-81,5

-47,7

-159,9

-265,0

Totalt balanserat underskott

-72,2

-100,4

-36,7

-58,1

-139,6

-187,3

-347,2

-612,2
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 fastigheter som goda verktyg för framtidens
hälso- och sjukvård
 samverkan för effektiva flöden och
kostnadseffektiv vård

Resultatförbättrande åtgärder
Med anledning av att regionen prognostiserar ett
underskott för 2015 på – 265 miljoner kronor har
beslut tagits om ett antal resultatförbättrande
åtgärder.

Målsättningen är att uppnå god ekonomisk
hushållning från och med år 2020.

I den Långsiktiga utvecklingsplanen för god
ekonomisk hushållning finns resultatförbättrande
åtgärder motsvarande 10 miljoner kronor 2015, 36
mkr 2016 , 30 mkr 2017 samt 29 mkr 2018.

Planen som har en tidshorisont fram till år 2025
kommer årligen att revideras av regionfullmäktige.
Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning påverkar innehållet i den regionplan för
kommande tre år som fullmäktige varje år fattar
beslut om.

I planen beskrivs nio ”paket” som är föremål för
större strukturåtgärder.
Paketen omfattar:







Utöver detta har Regionstyrelsen i april 2015
beslutat om följande åtgärder:

akut omhändertagande
sjukresor och sjuktransporter
samnyttjande av lokaler och utrustning
primärvårdsstrukturen
folktandvårdsstrukturen
landstingsövergripande administration

 Genomlysning avbemanningssituationen. Målet
är att under 2015 reducera ökningen av antalet
årsarbetare 2014 med 50 % vilket skulle ge en
besparing på ca 20 miljoner kronor.
 Översyn av effektivitet i styrningen med rådande
organisatoriska indelning.
 Inleda en fördjupad diskussion med landstinget
Västernorrland om samverkan och samordning
av verksamhet och funktioner.
 Generell översyn av områden inom regionen som
kan samordnas och därigenom ge en ökad
kostnadseffektivitet.
 Inrättande av särskilt kompetenskonto där medel
tillförs baserat på resultatförbättringens storlek.

Planen pekar också ut områden som regionen ska
satsa på. Avsikten är att ge förutsättningar för
kostnadskontroll, vardagsrationaliseringar och för
att kunna genomföra strukturåtgärderna i de nio
paketen.
Satsningarna omfattar:





kompetensförsörjning
förebyggande hälso- och sjukvård
långsiktigt lean-arbete
teknisk utveckling – distansoberoende teknik
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Utfall ack
april 2015

Utfall ack
april 2014

Diagnostik, teknik och service
Folktandvården
Ledning- och verksamhetsstöd
Regionövergripande verksamhet
Barn, kvinna och psykiatri
Motsedda utgifter
Primärvården
Medicinska specialiteter
Opererande specialiteter

3,7
0,1
2,4
1,0
-8,5
37,4
-14,3
-33,7
-32,2

5,5
0,2
4,0
2,5
-2,0
22,4
-9,6
-25,2
-19,8

1,8
0,1
1,5
1,6
6,5
-15,0
4,8
8,5
12,4

3,0
0
0
0
0
-115,0
0
0
0

6,0
0
0
-16,0
-22,6
-26,4
-37,5
-93,0
-98,0

Summa hälso- och sjukvårdsnämnd

-44,2

-22,0

22,2

-112,0

-287,5

0,5
0,4
0,1
0,2
6,1

0,4
0,2
0,1
0
5,6

-0,1
-0,3
0
-0,2
-0,5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-1,5

-36,9

-15,7

21,2

-112,0

-288,9

11,5

-2,2

-13,7

16,0

23,9

-25,4

-17,9

7,5

-96,0

-265,0

Belopp i miljoner kronor

Förtroendevalda politiker
Revisionskontoret
Patientnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Vårdvalsnämnden
Summa verksamhet
Finansförvaltningen
Totalt Region Jämtland Härjedalen

Differans Budget 2015

Årsprognos
april 2015

Kommentarer från verksamheten till ekonomiskt resultat 2015-04 samt
helårsprognos.
Centrum för diagnostik, teknik och service

Regionövergripande verksamhet

Resultatkravet på + 3 mkr kommer att uppnås.
Prognos + 6 mkr varav 3 mkr utgör diagnostik som
kommer att återföras till verksamheten vid
årsskiftet. Kostnadsutvecklingen på 4,7% beror på
införande av vårdnära service som inte var infört
under samma månader 2014. Detta borträknat ligger
kostnadsutvecklingen på 3,3 %.
Orsaken är extra arbete för införande av Cosmic,
extra kö-satsningar kvällstid, generella löneökningar
och ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och
reagenser.

Prognos på helår är ett underskott på16 mkr och
avser kostnader för ej planerad riks- och
regionvård som är svåra att bedöma och inte
möjliga att påverka.

Centrum för barn, kvinna och psykiatri
Kostnaderna för riks- och regionvård ökar mer än
förväntat. Inom område psykiatri är det vård av
patienter vid rättspsykiatrisk klinik och vid
behandlingshem samt köp av utredningar som
kostar drygt 6,1 mkr mer än beräknat. Inom område
Kvinna har antalet patienter med cancer ökat
jämfört med 2014 och riks- och regionvård kopplad
till den nya Patientlagen (IVF-behandlingar). Totalt
blir riks- och regionvårdskostnaderna 9,75 mkr
dyrare än beräknat för helåret. Centrumet har en
avvikelse avseende läkemedelskostnader som beror
på att fler patienter än beräknats vårdas. Störst
avvikelse har område psykiatri med 1,2 mkr av de 1,8
mkr som läkemedlen ökar med. Kostnaden för
inhyrda läkare beräknas bli 3, 7 mkr dyrare än
budgeterat för centrumet. Inom område BUV
saknas 250 % barnpsykiatriker och inom område
psykiatri saknas psykiatriker under första halvåret,
hösten bedöms bli bättre. Centrumets prognos för
helåret förändras med hänsyn till de beskrivna
förändringarna avseende köpt vård, inhyrd personal
och läkemedel till – 22,6 mkr. Med hänsyns till att
den största avvikelsen tillhör område psykiatri finns
en separat redogörelse i ekonomidelen.

Centrum för folktandvård
Efter april månad är resultatet + 0,1 mkr.
Allmäntandvården redovisar överskott men det
finns stor variation mellan de enskilda klinikernas
resultat. Specialisttandvården redovisar ett stort
underskott.
Färre vårdtimmar ger en sämre ekonomisk bärighet
än vad som varit möjligt om alla tjänster varit
bemannade enligt plan.
Överskottskravet på 2,5 miljoner blir svårt att uppnå
eftersom beslutet om strukturen försenats.
Omställning av verksamheten pågår men kan få
ekonomisk effekt tidigast från november.
Allmäntandvården som omfattas av beslutet
beräknas kunna leverera ett överskott men eftersom
specialisttandvården prognostiserar ett underskott
beräknas folktandvården totalt inte kunna leverera
annat resultat än +/-0.

Motsedda kostnader

Centrum för lednings- och verksamhetsstöd

Motsedda visar ett positivt resultat på 37,4 miljoner
kronor till och med april. Det är 75,7 miljoner bättre
än budgeterat. Huvudsaklig orsak är att regionens
budgeterade underskott är budgeterat i Motsedda
och avser att till en del täcka de underskott som
förväntas i verksamheten. Andra orsaker till

Resultatet efter fyra månader är +2,4 mkr.
Förmodligen beror detta på att vissa
kostnadsdrivande aktiviteter ännu ej fått utfall,
medan intäkterna/regionbidraget är
periodiserade över hela året. Prognos: +/- 0.
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överskottet är ej budgeterad ersättning från AFA, 22
mkr samt övriga budgeterade motsedda kostnader
som ännu ej fördelats ut i verksamheten.

att en kommande lönerörelse kommer att
överskrida ramökningen på 2,1%.
Utöver detta har centrumet följande
ofinansierade kommande kostnader:

Årsprognos – 26,4 mkr. Förbättringen på 2,8 mkr
jämfört med föregående månad, beror i huvudsak på
lägre pensionskostnader enligt KPA:s senaste
prognos från april.

- delade dygn i ambulansen Östersund
- uppbemanning på IVA som gjorts utifrån
patientsäkerhet och arbetsmiljö
- utökad aktiv arbetstid på ambulanshelikoptern
som har gjorts utifrån ATL (Arbetstidslagen)
- ambulanstransporter utförda av annat landsting i
Region Jämtland Härjedalen (kostnadsbokfördes
tidigare centralt)
- indexuppräkning för fast kostnad för
ambulanshelikoptern inklusive tilläggsavgift för
moms
- akutmodulen EMC i Cosmic
- utökad anestesiverksamhet på örons nya
operationssal
- den ökade sjukfrånvaron i främst ambulansen som
har gett höga övertidskostnader vilket inte kommer
att vara möjliga att hämta in under året
extra lönesatsning på specialistsjuksköterskor och
överläkare
- vårdgaranti och fritt vårdval,
ortopedoperationsmaterial för ökad produktion av
höft- och knäplastiker
- fördyring av det nya patologavtalet

Centrum för primärvård
Primärvården redovisar en negativ avvikelse på 4,8
mkr mellan åren. Detta är en svag förbättring
gentemot mars månads utfall. Det som påverkat
resultatet positivt är ökade utomlänsintäkter. Dock
har det skett en fortsatt kostnadsökning gällande
bemanningsföretag och personal. Primärvården i
Östersund lider fortfarande av konsekvenserna från
stafettstoppsbeslutet 2013, där ett antal
distriktsläkare slutade. Under inledningen av året
finns även ett antal engångskostnader gällande
personalåtgärder.
I nuläget pekar prognosen på – 37 mkr. En
handlingsplan inom ramen för LUP i syfte att
förbättra det ekonomiska läget har framtagits. Vissa
åtgärder kräver dock politiskt medgivande.
Minskningen av stafetter har varit svårt att
genomföra i anslutning till Cosmic införandet, men
bedöms som realistiskt att göra under hösten.

Beslutade åtgärder för budget i balans:
Kompetensöverföring – långsiktigt arbete
framförallt när det gäller att sjuksköterskor ska
utföra arbetsuppgifter som av tradition utförts av
läkare. Utvärdering av vårdnära service har inte
påbörjats än.
Långsiktigt arbete med patientflöden pågår.
Inga verksamhetsneddragningar eller reducering av
vårdplatser är beslutade.

Centrum för medicinska specialiteter
Resultat efter fyra månader är -33,7 miljoner kronor,
vilket är 8,5 miljoner kr sämre än för motsvarande
period föregående år. Nettokostnadsökning är 3,9
procent. Läkemedelskostnader har ökat med 13,1
procent. Ökningen avser smittskyddsläkemedel.
Besparingsåtgärder: arbete pågår med översyn av
vårdplatsstrukturen. Förskjutning av
arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier pågår. Flera
förbättringsarbeten pågår med effekt i form av
behov av färre läkarbesök, lägre läkemedelskostnader, färre återinskrivningar.

Regionala utvecklingsnämnden
Resultatet efter fyra månader uppgår till ett
överskott om 0,2 mkr. Förvaltningen räknar med att
hålla sig inom tilldelade ramar, det vill säga
förvaltningen har budget i balans och prognosen till
årets slut är +/- 0.

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med
föregående månad, -93 miljoner kronor.

Vårdvalsnämnden

Centrum för opererande specialiteter

Efter april har nämndens verksamheter ett
överskott på 6 miljoner kronor. Trots detta
prognostiseras ett underskott på 1,4 miljoner
eftersom det ännu är för tidigt för att kunna
bedöma om de två posternas med ohanterad
obalans jämfört med tecknade avtal kan hanteras.

Centrumet har per sista april ett bokfört negativt
resultat med 32,2 mkr. Nettokostnadsutvecklingen är +6,5 %. Prognosen försämras till
-98 mkr vilket motsvarar en nettokostnadsökning
på 4,9%.

ÖNHläkaren som slutat kommer att innebära ett
överskott men om analysen visar att

Avvikelsen kan dels förklaras med att centrumet
hade i 2014 ett underskott på 72,7 mkr, dels med
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öronmottagningen får ökade kostnader kommer
troligen krav på överföring av budget dit.

Prognosen för läkemedelsbidraget är högre än
budgeterat. Orsaken är retroaktiv ersättning för dyra
hepatitläkemedel 2014. Motsvarande kostnad finns
prognostiserad i Motsedda där de reserverats för
omdisponering till Centrum för medicinska
specialiteter. Totalt sett beräknas läkemedelsbidraget bli 17 mkr högre än budgeterat.

Finansförvaltningen
Prognos för skatteintäkter och generellt statsbidrag
2015 är enligt SKL:s senaste prognos nedräknade
med ca 8,9 mkr jämfört med budgeterade intäkter.
Detta är en försämring jämfört med marsprognosen
med ca 3 mkr.

Lämnad prognos efter februari är + 23,9 miljoner
kronor vilket är 7,9 mkr bättre än budgeterat.
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Investeringar
3,5 mkr som är inköpt 2015, resten har varit
pågående investering under 2013 och 2014.

Under årets fyra första månader har Region
Jämtland Härjedalen investerat för 46,1 miljoner
kronor.

Nivå på avskrivningarna

Maskiner, inventarier och hjälpmedel står för 30,3
miljoner kronor medan ej aktiverade
fastighetsinvesteringar uppgår till 12,3 miljoner
kronor.

Under årets första fyra månader uppgick
avskrivningskostnaderna till 36,7 miljoner kronor,
vilket är 3,0 miljoner kronor mer än för samma
period 2014.

Cosmic aktiverades 2015-04-01 med 32,7 mkr som
en immateriell anläggningstillgång, av detta är det

I tabellen nedan ses hur investeringarna fördelar sig
mellan centrumen.

Tabell över investeringarna fördelat per centrum
Utfall
2015-04

Plan för hela
2015

8,9
0,2
0,3
0,1
0,0
7,6
3,9
0
4,4
3,1

23,3
13,9
5,1
1,5
3,6
45,1
10,2
0
5,0
10,0

Summa maskiner, inventarier, hjälpmedel och vårdsystem

28,5

117,7

Fastighetsinvesteringar inkl köp av fastighet

12,3

22,9

Investeringar - hittills gjorda t o m april 2015 samt planerade
investeringar för helår 2015, mkr
Maskiner, inventarier och hjälpmedel och immateriella
investeringar (Cosmic)
Centrum för opererande specialiteter
Centrum för medicinska specialiteter
Centrum för barn, kvinna och psykiatri
Centrum för primärvård
Centrum för folktandvård
Centrum för diagnostik, teknik och service
Centrum lednings- och verksamhetsstöd
Centrum finansförvaltningen, avser vindkraftverket
Regional utvecklingsnämnd
Hjälpmedelscentralen

Pågående investeringar

5,3

Totalt gjorda och planerade investeringar

46,1

Investeringsutrymme enligt Regionplanen

140,6
100,0
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Finansförvaltning
104 procent den 31 december 2014 till 104,8
procent den 30 april 2015.

Förvaltning av värdepappersportföljen
för pensioner
Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa
värdepapper för att möta framtida
pensionsutbetalningar. Värdepapperen ska ha
liknande egenskaper som pensionsskulden, dvs. ha
lång löptid och ge en real avkastning när inflationen
dragits av.

Fullmäktige beslutade år 2010 att ett vindkraftverk
skulle köpas, både för att bidra till ökad andel
förnybar energi i Sverige och för att sprida
investeringarna för framtida pensioner på fler
tillgångar än räntepapper och aktier.
Vindkraftverket är färdigbyggt och togs i bruk
November 2014. Investeringen är aktiverad men
ligger ännu inte bokförd som en tillgång i
pensionsportföljen per 30 april 2015.

I november 2013 beslutade fullmäktige att tillåta en
större andel aktier i portföljen än tidigare, dock
högst 50 procent av portföljens marknadsvärde.

Region Jämtland Härjedalens
värdepappersportfölj för pensioner
Pensionsportföljens
Räntor
Aktier
utveckling 2015, mkr
Marknadsvärde 31/12
337,3
51,3
2014

Vid utgången av April bestod värdepappersportföljen av 10 procent realränteobligationer, 67
procent nominella obligationer och 17 procent
aktier i form av fondandelar. Under första kvarttalet
har realränteobligationer avyttrats och ersatts med
korta räntepapper.

Marknadsvärde 30/4
2015
Orealiserad värde
förändring Jan 2015April 2015
Fördelning på
tillgångsslag
(marknadsvärde)

Förvaltningen av pensionstillgångarna följer de
regler fullmäktige beslutat om.
Under 2015 har värdepappersportföljen givit en
avkastning på 2,3 procent. Pensionsförvaltningens
konsolideringsgrad har förbättrats under 2015 från
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Totalt
388,6

340,4

70,5

410,9

0,8%

10,5%

2,3%

83%

17%

100%

Likviditet
Avkastning på likviditetsförvaltning

Likviditeten består av medel i kassa och bank samt
de lätt omsättningsbara värdepapperen i den
kortsiktigt förvaltade likviditetsportföljen.
Likviditeten har sedan årsskiftet försämrats med
200,7 miljoner kronor.

De lätt realiserbara värdepapperen, med kort löptid,
som ingår i likviditeten återfinns bland
omsättningstillgångarna i balansräkningen.
Målet med förvaltningen av värdepappersportföljen
är att den ska utgöra en likviditetsbuffert och ge en
avkastning som överstiger den marknadsnoterade
räntan STIBOR en vecka plus 0,10 procentenheter.
Vilket under 2015 motsvarar en snittränta på 0,05
procent.

Region Jämtland Härjedalen har löst LÖF reversen
på 82,3 miljoner kronor samt ökat
pensionsportföljens innehav från 371 miljoner till
392,3 miljoner kronor i bokfört värde, varav 8,7
miljoner är återinvesterad reavinst från försäljning
av realränteobligationer från pensionsportföljens
innehav och ca 11 miljoner kronor nyinvestering.

600,0

Avkastningen på likviditetsportföljen uppgår till 0,6
procent under första tertialet 2015, vilket är 0,6
procent bättre än målet.

Fördelning likvida medel

Betalningsberedskap
Det andra målet för den kortsiktiga
likviditetsförvaltningen är att hålla en god
betalningsberedskap. Målet uppnåddes. I tabellen
nedan ses betalningsberedskapen den 30 april i
miljoner kronor.

500,0
400,0
300,0
200,0

Förvaltningen av likviditetsportföljen följer de
regler som fullmäktige beslutat om.

100,0
0,0
Jan
Kassa & Bank

Tillgångar 2015-04-30 (mkr)
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Checkräkningskredit
Medel som kan betalas ut inom två
dagar

Feb
Mar
Apr
Värdepappersportfölj

Likviditet utfall mot plan 2015

Medel som kan betalas ut inom tre
dagar

600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

Likviditet enligt plan 2015
Verklig likviditet 2015
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Utfall
193,5
200,5
100,0
432,1

Mål

464,4

300,0

65,0

Finansiella mål
I fullmäktiges uppgifter ingår enligt
kommunallagen, 8 kap 5§, att för ekonomin ange de
finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Mål för år 2015 redovisas
här.

Ett verktyg för att begränsa nettokostnadsökningen
är att i största möjliga mån göra inköp mot Region
Jämtland Härjedalens upphandlade avtal.
Avtalstroheten mäts som den andel av inköpen som
skett mot upphandlade avtal. Modellen är ej
uppdaterad vid delårsbokslut april. Uppdatering och
redovisning av utfallsvärde görs till delårsbokslut
augusti.

Långsiktigt hållbar ekonomi
För att uppnå det övergripande målet om en
långsiktigt hållbar ekonomi krävs på längre sikt
positiva ekonomiska resultat.
Mätetal

Mål
2015

Ekonomiskt
resultat efter
finansnetto som
procentandel av
verksamhetens
nettokostnader

-1,0 %

Mål på
längre
sikt
Minst
2%

Utfall
2015-04
-2,1 %

Mätetal

Mål 2015

Nettokostnadsutveckling:
(Exklusive återbetalning
från AFA Försäkring
samt Regional utveckling
för att få jämförelse
mellan 2015 och 2014)

Max 2,6%

Mätetal
Avtalstrohet

Mål 2015

Utfall
2015-04
6,6 %

Utfall
2015-04

90 %

Soliditet
Självfinansieringsgrad investeringar

Soliditeten visar hur stor del av Region Jämtland
Härjedalens tillgångar som finansieras med eget
kapital och är ett mått på Region Jämtland
Härjedalens långsiktiga finansiella
handlingsberedskap.
Mätetal
Soliditet (eget kapital
genom totalt kapital)

Mål 2015
19,6 %

Investeringar påverkar såväl likviditet som framtida
kostnader. För att behålla handlingsberedskap och
undvika ökade kostnader till följd av upplåning är
Region Jämtland Härjedalens mål att investeringar
ska ske med medel från den egna verksamheten. Ett
nyckeltal som visar i vilken utsträckning
investeringar är egenfinansierade är
självfinansieringsgrad investeringar.

Utfall
2015-04
15,4 %

Mätetal

Kostnadskontroll
God kostnadskontroll är viktigt för att kunna uppnå
en god ekonomi.

Självfinansieringsgrad
investeringar
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Mål
planperioden
100 %

Utfall
2015-04
27 %
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Räkenskaper
Resultaträkning

Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksam hetens nettokostnader

Delårsbokslut
13-04-30
176,3
-1243,6
-33,3

Delårsbokslut
14-04-30
197,6
-1308,9
-33,7

Delårsbokslut
15-04-30
256,0
-1453,1
-36,7

-1 100,7

-1 145,0

-1 233,8

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter

793,1
303,3
6,0
-126,4
-124,7

812,1
314,9
5,9
-5,8
-17,9

872,6
331,3
10,9
-6,4
-25,4

Förändring av eget kapital

-124,7

-17,9

-25,4

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Budget
2015 Prognos
2015
578,0
590,4
-4 138,0
-4316,9
-109,0
-118,1

Avvikelse
12,4
-178,9
-9,1

Verksam hetens nettokostnader

-3 669,0

-3 844,6

-175,6

2 615,4
671,8
287,9
17,9
-20,0

2619,0
659,3
304,6
18,2
-21,5

3,6
-12,5
16,7
0,3
-1,5

-96,0

-265,0

-168,6

Miljoner kronor

Skatteintäkter
Statsbidrag generellt
Statsbidrag läkemedel
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
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Balansräkning

Miljoner kronor

IB 2015-01-01

UB 2015-04-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Mark och byggnader
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Sum m a anläggningstillgångar
Om sättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Sum m a om sättningstillgångar

0,0
645,8
270,0
43,0
958,8

32,2
642,5
246,9
53,5
975,1

14,0
177,7
673,7
299,3
1 164,7

13,8
349,7
594,6
193,6
1 151,7

SUMMA TILLGÅNGAR

2 123,5

2 126,9

515,2
-161,8
353,5

353,5
-25,4
328,1

1 048,4
1 048,4

1 068,8
1 068,8

0,0
721,7
721,7

1,2
728,8
730,0

2 123,5

2 126,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Sum m a eget kapital
Avsättningar
Avsättningar
Sum m a avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Sum m a skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN i m kr

2013-04-30

2014-04-30

2015-04-30

176,3
0,0
-1 277,0
0,2
33,3
0,0
142,4

197,6
0,0
-1 342,7
0,0
33,7
0,0
20,3

256,0
0,0
-1 489,8
0,0
36,7
0,0
20,4

-924,8
1 096,4
6,0
-126,4
51,2

-1 091,0
1 127,0
5,9
-5,8
36,1

-1 176,7
1 203,9
10,9
-6,4
31,7

0,2
50,3
-2,5
-84,3
-36,3

0,0
23,9
156,5
-50,2
130,2

0,2
-172,0
79,1
7,1
-85,6

0,0

0,0

-32,7

Omklassificering av investering i vårdsystemet Cosmic*

0,0

0,0

32,7

Investering i immateriella anläggningstillgångar*

0,0

0,0

-3,5

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

Verksamhetens intäkter
Justering för reavinster
Verksamhetens kostnader
Justering för reaförluster
Justering för gjorda avskrivningar
Justering för gjorda nedskrivningar
Justering för avsättningar till pension
Verksam hetens nettokostnader justerade för ej
likviditetspåverkande poster
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Medel från verksam heten före förändring av rörelsekapital
Justering för rörelsekapitalets förändring
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksam heten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar

-21,8

-59,6

-39,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,8

0,2

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar **

0,0

0,0

-9,9

0,0
-21,0

0,0
-59,4

0,0
-52,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,4

0,0

-0,6

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande investeringsverksam heten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Återbetald utlåning
Ökning långfristiga fordringar

Ökning långa skulder
0,0
0,0
1,2
Kassaflöde från finansieringsverksam heten
-2,4
0,0
0,6
Periodens kassaflöde***
-8,4
106,9
-105,7
Likvida m edel vid årets början
158,5
101,7
299,3
Likvida m edel vid periodens slut
150,0
208,6
193,6
Förändring av likvida m edel
-8,4
106,9
-105,7
* Under pågående investering bokfördes kostnaderna på preliminärkonto 1200, dvs preliminärkonto för materiell
investering men vid aktiveringen 15-04-01 bokfördes vårdsystemet som immateriell investering, kontogrupp 10xx. Totalt
aktiverat för Cosmic är 32,7 mkr för åren 2013-2015 fördelat på 2013 (från oktober) 6,2 mkr, 2014 23 mkr och 2015 3,5
mkr
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Materiella och im m ateriella tillgångar
Im m ateriella tillgångar, konto 10xx
Pågående investering
Pågående sedan tidigare år
Aktiverat
Sum m a
Materiella tillgångar, konto 12xx
Inventarier
Byggnader och Mark
Hjälpmedelscentralen
Pågående investering
Pågående investering från tidigare år
Sum m a
Totalt investerat, pågående och aktiverat

Helår 2013

Helår 2014

2015-04-30

6,2

29,2
-6,2

6,2

23,0

0,0
-29,2
32,7
3,5

41,5
22,0
14,7
12,3
90,5

80,7
46,8
13,5
3,1
-12,3
131,8

21,8
12,3
3,1
5,3
-3,4
39,1

96,7

154,8

42,6

** Ingående balanser för Regionförbundet Jämtlands Län som övergick i Region Jämtland Härjedalen 150101.
Exempelvis aktier i Länstrafiken och Torsta AB
*** 82,3 mkr har utbetalats till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag i april enligt beslut
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal redovisning (1997:614),
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och god redovisningssed.

INTÄKTER
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos
i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Att lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning följs innebär bland annat att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Fordringar har upptagits till de belopp de
beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
• Värdering av kortfristiga placeringar har
gjorts till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärdet.
• Periodisering av inkomster och utgifter har
skett enligt god redovisningssed

Statsbidrag
Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i
resultaträkningen tillsammans med övriga
verksamhetsanknutna intäkter. De periodiseras i
normalfallet till den period där kostnaderna som
statsbidraget avser är bokförda.
Generella statsbidrag och utlämning redovisas i
resultaträkningen tillsammans med bidrag och
avgifter i utjämningssystemen i posten generella
statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt
enligt kontantmetoden vilket innebär att de
redovisas vid utbetalning.

KOSTNADER

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultatet av
händelser eller transaktioner som inte är
extraordinära men som är viktiga att
uppmärksamma vid jämförelser med andra
perioder.

Hyres- och leasingavtal
Operationell leasing:
Samtliga leasingavtal är operationella leasingavtal.

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form
av mark, konst och pågående arbeten görs
emellertid inga avskrivningar.

Periodisering
Periodisering har skett för att ge en rättvisande
bild av resultat och finansiella ställning för den
aktuella perioden. Det innebär att utgifter
kostnadsförts det år då förbrukning skett och
inkomster intäktsförts det år som intäkten
genererats.

Avskrivningstider
Följande avskrivnings tider tillämpas normalt:
3, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 30 år.

Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och
försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar
huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall.
Eventuella avvikelser kommenteras under
respektive rubrik.

Nyttjandeperioden utgör grunden för
bedömningen av avskrivningstidens längd.
Avskrivningstiden ska vara ett resultat av en lokal
bedömning och anpassas till den aktuella
anläggningens speciella förutsättningar, till
exempel verksamhetens art, utnyttjandet av
tillgången, geografiska förutsättningar.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det
finns omständigheter som pekar på att det är
nödvändigt (till exempel
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verksamhetsförändringar, teknikskiften,
organisationsförändringar).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

För tillgångar med en nyttjandeperiod
överstigande 15 år görs en omprövning vid större
reparations – eller ombyggnadsåtgärder eller när
halva respektive två tredjedelar av ursprungligt
bedömd nyttjandetid förflutit. Om en ny
bedömning av nyttjandeperioden avviker från
tidigare fastställd avskrivningstid ändras
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara
kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras
den normalt bara om det oavskrivna beloppet för
tillgången överstiger 500 000 kr.

En immateriell anläggningstillgång är en
identifierbar icke-monetär tillgång utan fysiskt
form. Vid redovisning av immateriella tillgångar
följs RKR 12.1.
Av försiktighetsskäl tillämpas en beloppsgräns på
30 prisbasbelopp eller mer. Avskrivningstiden
varierar mellan 3-5 år. Nyttjandeperioden
omprövas i slutet av varje räkenskapsår.

Materiella tillgångar
En materiell anläggningstillgång är fysisk tillgång
avsedd för stadigvarande bruk. Vid redovisning av
materiella tillgångar följs RKR 11.2.

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs.
lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk och utgår ifrån
anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde..

En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna
för investering, ska bokföras som investering
endast under förutsättning att utgiften uppgår till
minst ett halvt basbelopp och att
nyttjandeperioden är minst 3 år.
Anläggningstillgångarna är i balansräkningen
värderade till anskaffningsvärdet med avdrag för
ackumulerade avskrivningar.

Den normala avskrivningstiden för olika typer av
anläggningstillgångar är följande:
Byggnader
Markanläggningar
Byggnadsinventarier
Inventarier
IT-utrustning
Medicinteknisk utrustning
Bilar och andra transportmedel
Jord-, skogs- och
Trädgårdsmaskiner

10-30 år
5-50 år
3-30 år
5-10 år
3-5 år
5-10 år
5-10 år

I anskaffningsvärdet för fastigheter och tåg ingår
lånekostnader enligt alternativmetoden i RKR 15.1.

Finansiella anläggningstillgångar
Enligt Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation nr 20 ska finansiella tillgångar
klassificeras som anläggningstillgångar då syftet
med innehavet är att tillgången ska innehas eller
brukas stadigvarande. Medel som kontinuerligt är
föremål för köp och försäljning och som är
tillgängliga för att möta löpande utbetalningar ska
klassificeras som omsättningstillgångar.
Pensionsmedel och samtliga placeringsmedel är
klassificerade som omsättningstillgångar. De är
värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och
försäljningsvärdet.

5-10 år

I enlighet med den nya reviderade
rekommendationen avseende materiella
anläggningstillgångar RKR 11:4 kommer Region
Jämtland Härjedalen att införa
komponentavskrivning.
Under 2014 har en genomgång påbörjats av
befintliga tillgångar som kommer att delas upp i
olika komponenter eller behålla den ursprungliga
avskrivningstiden beroende på bedömningar
utifrån väsentlighet och rättvisande redovisning.
Komponentavskrivningen kommer att innebära att
fler komponenter i en byggnad aktiveras med olika
nyttjandeperioder. Den årliga kostnaden för
planerat underhåll kommer då att minskas och
avskrivningsnivån öka.

Huvudmetoden tillämpas.

Komponentavskrivning (byggnader) 5-30 år
(VVS, styr- och regler, övervakning samt övriga
komponenter som kan identifieras)
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OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip
till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet. Med det verkliga värdet avses
försäljningsvärde efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad.

Skuld personalen

Kundfordringar och övriga kortfristiga
fordringar.

Skuld till personalen i form av semesterlöneskuld,
upplupen övertid, jour och beredskap samt
tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, har
värderats och redovisats som kortfristig skuld
enligt löneläget 31 december 2014 och gällande
arbetsgivaravgifter för 2015.

Fordringar värderas till de belopp varmed de
beräknas inflyta.

Pensionsskuld/avsättning

Varulager och förråd

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Inventering ska göras av alla förråd/lager med
undantag av köksförråd, medicinförråd,
avdelningsförråd samt smärre förråd av
omsättningskaraktär med ett värde som bedöms
underskrida 50 000 kr. Alla inventerade lager ska
bokas upp. Lager av olja och flis för löpande
användning ska alltid inventeras.

En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som
intjänats före 1998 ska inte tas upp som skuld eller
avsättning. Dessa pensioner redovisas som
kostnader
i resultaträkningen vid utbetalning.

Pensionsåtagande för förtroendevalda
Lagret ska värderas till senast kända
anskaffningsvärde exklusive moms. När det gäller
förråd med systemstöd, till exempel Economa
lager, värderas lagret till faktiskt
anskaffningsvärde enligt FIFO. Begagnade,
användbara hjälpmedel värderas till halva
anskaffningsvärdet av motsvarande nytt material.
Inventeringslistorna ska visa lagerställningen per
den 31 december. Inkuransavdrag görs med 3
procent av samtliga lagertillgångar enligt
försiktighetsprincipen.

Förtroendevalda med en uppskattad
sysselsättningsgrad på minst 40 procent omfattas
av ett särskilt avtal om pensionsförmåner.
Pensionen beräknas till 65 procent av
genomsnittet på de årsarvoden som utbetalats två
år före avgång. För full pension krävs minst 12 års
uppdrag och minst en mandatperiod.
Visstidspension utbetalas för tid före 65 års ålder.
Från 65 eller 67 års ålder omräknas pensionen till
ålderspension. För tid före 65 års ålder samordnas
visstidspensionen med eventuella
förvärvsinkomster.

Tillgångsredovisning av individmärkta
hjälpmedel

För avtal med samordningsklausul utgår
beräkningen från de förhållanden som är kända
vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
beräkningen utifrån att ingen samordning
kommer att ske.

Alla individmärkta hjälpmedel hos
hjälpmedelscentralen bokas som
anläggningstillgång och avskrivningar görs. Detta
enligt beslut från 2006. Systemstödet finns i
lagersystemet Sesam 2. Datorer och rollatorer
avskrivs på 3 år, sängar på 8 år och allt övrigt på 5
år.
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Begreppsförklaringar och ordlista
Anläggningstillgång och
omsättningstillgång
Ett landsting har två sorters
tillgångar, anläggningstillgångar
och omsättningstillgångar. Med
anläggningstillgångar menas
tillgång som är avsedd att
stadigvarande brukas eller
innehas i verksamheten. Följande
typer av anläggningstillgångar
existerar:
materiella; maskiner, inventarier
och fastigheter, finansiella; aktier
i dotterbolag immateriella;
goodwill, patent- och
licensrättigheter Med
omsättningstillgångar menas
tillgångar som inte är avsedda att
stadigvarande brukas eller
innehas i verksamheten; likvida
medel, kundfordringar och
varulager.

är verksamhetens kostnader
inklusive avskrivningar.

Ansvarsförbindelser
Förpliktelse som inte redovisas
som skuld eller avsättning på
grund av att det inte är troligt att
den kommer att behöva infrias,
eller på grund av att dess storlek
inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet. Det kan även vara
fråga om en möjlig förpliktelse,
det vill säga det är osäkert om det
föreligger en förpliktelse eller ej.
Ansvarsförbindelser redovisas
inom linjen i balansräkningen, det
vill säga de tas inte med i
balansräkningens
beloppskolumner och räknas inte
in i balanssumman.

Poster inom linjen
Redovisningsbegrepp som innebär
att ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser inte ska
räknas in i balansräkningen utan
redovisas inom linjen. Det betyder
att de ska visas i anslutning till
balansräkningen och att deras
belopp inte ska räknas in i
balansomslutningen.

Avsättning
En skuld som är oviss när det
gäller förfallotidpunkt eller belopp.
Ett företag ska redovisa en
avsättning i balansräkningen när
det har ett åtagande för en
inträffad händelse där det är
troligt att det krävs ett utflöde av
resurser för att reglera åtagandet
och företaget kan göra en
tillförlitlig uppskattning av
beloppet. Om inte samtliga dessa
villkor är uppfyllda, ska någon
avsättning inte redovisas i
balansräkningen. Exempel på
avsättning är kostnaden för
intjänade pensioner.
Balansräkning
En ögonblicksbild av den
ekonomiska ställning på
bokslutsdagen, uttryckt i
tillgångar, skulder och kapital.
Balansräkningen har en
tillgångssida och en skuldsida.
Bruttokostnader

Eget kapital
Värdet av ett företags tillgångar
med avdrag för skulder och
avsättningar. Om resultat är
positivt ökar det egna kapitalet,
medan ett negativt resultat
minskar det egna kapitalet.
Extern intäkt eller kostnad
Intäkter eller kostnader som
företaget har i relation till andra
företag, organisationer eller
privatpersoner. Interna intäkter
eller kostnader är transaktioner
mellan olika kostnadsställen eller
enheter inom organisationen.
Ingående balans
Värdet på tillgångar, skulder och
eget kapital vid årets början.

Investering
Definieras som inköp av
anläggningstillgångar såsom
fastighet, utrustning eller
maskiner med varaktighet över 3
år och ett inköpsvärde på
minimum ett halvt basbelopp.
Regionkoncernen
Regionen med dess förvaltning
samt de aktiebolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser där
Regionen har ett väsentligt
inflytande.
Likvida medel
Företagets
penningtillgodohavanden i
kontanter: kassa, postgiro, bank
och bankgiro men även utländska
sedlar, erhållna checkar,
postanvisningar och postväxlar
som ännu inte lösts in. Ordet
likviditet är en definition av
företagets betalningsförmåga på
kort sikt.

verksamhetens kostnader
(personal, material, tjänster och
avskrivningar). Nettokostnaden
finansieras med skatter och
generella statsbidrag.
Nyckeltal och
nyckelindikatorer
Ett sätt att genom jämförelsetal
beskriva verksamheten och göra
den jämförbar över tid och med
andra företag. Nyckeltal används i
samband med uppföljning för att
bland annat mäta effektivitet vid
resursanvändning. Exempel på
nyckeltal är soliditet och likviditet.
Periodisering
En fördelning av kostnader och
intäkter på den
redovisningsperiod till vilken de
hör.
Realisationsvinst eller reavinst
Vinst som uppstår vid försäljning,
till exempel vid fastighetsaffärer.
Realisationsvinsten är
försäljningsvärdet minus bokfört
restvärde och eventuella
försäljningsomkostnader.
Resultat
Skillnaden mellan ett företags
intäkter och kostnader under en
viss period. Resultaträkning är
den uppställning som visar hur
vinsten eller förlusten för
perioden uppkommit.
Rörelsekapital
Alla de tillgångar som inte är
avsedda att stadigvarande
innehas, minskade med de
skulder som ska betalas inom ett
år. Rörelsekapitalet är ofta en
konstant andel av omsättningen.
Ett positivt rörelsekapital innebär
en buffert tack vare att det finns
ett eget och långfristigt kapital
som även räcker till att finansiera
omsättningstillgångarna. Ett
negativt rörelsekapital innebär att
leverantörerna till viss del
finansierar
anläggningstillgångarna.

Nettoinvestering
Årets investeringsutgifter efter
avdrag för årets försäljning och
utrangering.

Skuld
Åtagande att i framtiden betala
eller på annat sätt fullgöra en
ekonomisk förpliktelse till någon
utomstående. Skulder som
förfaller till betalning inom ett år
benämns kortfristiga skulder,
övriga skulder benämns
långfristiga.

Nettokostnad
Verksamhetens intäkter (avgifter
och ersättningar) minus

Soliditet
Betalningsförmåga på lång sikt
eller förmåga att stå emot
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förluster och
konjunkturnedgångar. Soliditeten
anger den del av tillgångarna som
finansierats med eget kapital
(eget kapital genom totalt
kapital).
Utgående balans
Värdet på tillgångar, skulder och
eget kapital vid årets slut.

Upplupna intäkter och
kostnader
Upplupna intäkter är sådana
intäkter som hör till bokslutsåret,
men där företaget/myndigheten
varken har skickat en faktura eller
fått betalt för tjänsten eller varan
före bokslutsdagen. En upplupen
intäkt redovisas i balansräkningen
som en interimsfordran.
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Upplupna kostnader är sådana
kostnader som hör till
bokslutsåret, men där
företaget/myndigheten varken
fått faktura eller betalat för
tjänsten eller varan före
bokslutsdagen. En upplupen
kostnad redovisas som en
interimsskuld.

Besöksadress: Kyrkgatan 12, Östersund
Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Telefon: 063-15 30 00
E-post: jamtlands.lans.landsting@jll.se
Hemsida: www.jll.se
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Resultatutveckling innevarande år, prognos helår
samt jämförelse med föregående år
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Nytt avtal med kommunerna har skrivits och den nya
plattformen beräknas vara i drift under andra halvåret
2015.

Övergången från regionförbundet till regional
utvecklingsförvaltning har kunna genomföras på ett
smidigt sätt. Alla funktioner är på plats och stödsystemen
fungerar

Från och med 1 januari 2015 övertog Region Jämtland
Härjedalen ansvaret för de regionalpolitiska medlen samt
ansvaret för serviceprogrammet.

Den politiska organisationen inom regionala
utvecklingsnämndens område har börjat sitt arbete.
För att ge politikerna en så bra insyn och underlag för
kommande beslut genomförs en förtroendemannautbildning.

Ekonomiskt innebär övertagande att Region Jämtland
Härjedalen nu förfogar över totalt 114 miljoner kronor i
regionalpolitiska medel.
I samband med den första utlysningen inom EU
strukturfonder (regionala fonden) har ansökningarna om
stöd varit omfattande. Totalt uppgick förfrågningarna om
medfinansiering till mer än 180 miljoner kronor.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade medfinansiera
19 projekt med totalt 79 miljoner kronor.

I mars genomfördes Europaforumkonferensen i
Östersund. Europaforum är ett nätverk för de fyra
nordligaste länen vars syfte är att påverka olika beslut
inom EU.
Behovet av en regional bredbandssamordnare har
aktualiserats i många sammanhang. Regionen och
Länsstyrelsen har kommit överens om att samfinansiera
en tjänst för samordning.

En ny kulturplan tar vid 2015 när den nuvarande löper ut.
Framtagandet sker i samverkan och dialog med
kulturinstitutionerna, kommunerna, civilsamhället,
kulturskaparna och i dialog med den nationella nivån.
Beslut om planen tas i oktober. Prioriterade områden är
kultur för alla, kulturskaparnas villkor och kulturdriven
näringslivsutveckling.

Det regionala samverkansdokumentet, JÄMTBUS - Barn
och unga i behov av särskilt stöd, reviderades i februari
och ska nu spridas ut till länets kommuner.
Implementering har skett av den ungdomsstrategi som
antogs under 2014 och Region Jämtland Härjedalen
kommer att medverka i ett lärprojekt kring
ungdomspolitiken inom ramen för SKL och RegLab.
Under rapportperioden har ett intensivt arbete med
ansökningar till EU:s sociala fond pågått. Inom ramen för
EU:s ungdomsinitiativ har vi samordnat en större
gemensam ansökan från regionen kring UVAS (ungdomar
som varken arbetar eller studerar).
Under perioden har förvaltningen fortsatt att arbeta med
utvecklingen av kommunikationsplattformen Zonline så
att nya tjänster som efterfrågas kan erbjudas skolorna.
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Måluppfyllelse
Förvaltningens mål utgår från Regionala
utvecklingsnämndens fyra prioriterade områden:
Näringslivsutveckling
Inflyttning / demografi
Integration
Jämställdhet
För de mål där underlag finns tillgängligt efter april
är graden av måluppfyllnad hög eller mycket hög
med ett undantag. Undantaget gäller jämställdhet,
där slutrapport har inlämnats till regeringen i
december, men analys av resultat och eventuella
åtgärder kvarstår att göra.

För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad
Norr som folkhögskolorna Birka och Bäckedal når
eller överträffar målen. Övriga verksamheter är av
den art att numeriska produktionsmått inte är
tillämpliga.

Ekonomiskt utfall och prognos helår
Resultatet efter fyra månader uppgår till ett överskott om
225 tkr.
Förvaltningen räknar med att hålla sig inom tilldelade
ramar, det vill säga förvaltningen har budget i balans och
prognosen till årets slut är +/- 0.
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Viktiga händelser under januari - april
- Nytt uppdragsavtal, bolagsordning och ägardirektiv till
Länstrafiken i Jämtlands län AB
- Ändrad ägande till Norrtåg AB från Länstrafiken till
Region Jämtland Härjedalen
- Taxor och produkter Norrlandsresan, samt prisjustering
- Beslut om trafikplikt Östersunds tätortstrafik
- Revidering av Trafikförsörjningsprogram 2013- 2015
pågår.

ETT Region Jämtland Härjedalen
Övergången från regionförbundet till regional
utvecklingsförvaltning har kunna genomföras på ett
smidigt sätt. Alla funktioner är på plats och stödsystemen
fungerar.
Ett stort arbete är påbörjat för att skapa en helhet inom
den nya organisationen Region Jämtland Härjedalen.
Arbetet omfattar bland annat översyn av lokaler,
administration, folkhälsa och FoU med mera.

Bredband

Estrad Norr celebrerade bildandet av Region Jämtland
Härjedalen med en uppskattad Galakväll trettondagsafton
2014 med många lokala medverkande från Jämtland och
Härjedalen.
Vid Regionfullmäktiges första sammanträde framfördes
en nykomponerad hymn och fanfar, producerad av Estrad
Norr, för att framhålla bildandet av den nya regionen.

Ny politisk organisation
Den politiska organisationen inom regionala
utvecklingsnämndens område har börjat sitt arbete.
För att ge politikerna en så bra insyn och underlag för
kommande beslut genomförs en förtroendemannautbildning.
Det fortsatta samspelet med kommunerna och
länsstyrelsen och övriga aktörer är en förutsättning för
regionens utveckling.
Ärendens gång i organisationen har kunnat hanteras på
ett bra sätt och traditionella hälso- och sjukvårdsfrågor
har kunnat belysas i ett regionalt perspektiv. En
förutsättning för en bra dialog är att utveckla de
samverkans former som redan är etablerade.

Behovet av en regional bredbandssamordnare har
aktualiserats i många sammanhang. Regionen och
Länsstyrelsen har kommit överens om att samfinansiera
en tjänst med placering på Länsstyrelsen under två års
tid. Rekrytering pågår för närvarande.

Samverkan inom e- och IT-området
En förstudie kring regional samverkan i offentlig
verksamhet inom e- och IT-området i Jämtlands har
påbörjats. Samtliga kommuner och förbund, Region
Jämtland Härjedalen samt projekten kring eHälsa och
eSkola är deltagande parter. Förstudiens syfte är att ta
fram förslag på samverkans områden inom e- och ITområdet, samverkansform och organisationsform.

Hållbarhetsarbete





Avvecklingen av regionförbundet



Sista bokslutet för regionförbundet och
revisionsgranskning är avslutad. Regionförbundet
positiva resultat för sista verksamhetsåret uppgick till 8,6
miljoner kronor. Det samlade överskottet efter likvidation
läggs i en pott som ska användas för utvecklingsprojekt
inom regional utveckling, i samråd med kommunerna.



Europaforumkonferens



I mars genomfördes Europaforumkonferensen i
Östersund. Europaforum är ett nätverk för de fyra
nordligaste länen vars syfte är påverkansarbete på EU. Ett
hundratal politiker och tjänstemän från de fyra nordliga
länen träffades i två dagar för att diskutera viktiga frågor.



Kollektivtrafik



Inom område kollektivtrafik har utredningar genomförts
och beslut fattats i RUN om:
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Beviljad projektansökan Zerooil – biooil.
Förlängning av projektet Energiklok BRF t.o.m.
april 2015
Grön näringslivsutveckling i Nordens gröna
bälte - workshop i Åre 10 mars.
Solenergidagar; Solskensdagen den 22 mars på
Teknikland, informationskväll solel i Gäddede
25/3, soldag i Näversjön 26/4
Planering av gemensam konferens kring miljö
och energi med Tröndelag i mars 2015.
Styrelsemöten med Vattenbrukscentrum norr
AB
Projektet vattenanvändningsplan Storsjön
Initierat miljöcertifiering av regionalutvecklings
förvaltning.
Möten med EFNS arbetsgrupp för energi, miljö,
klimat.
Som resultat av projektet "Jegrelius
Utvecklingslabb" startar företaget Recond Oil
upp en laboratorieverksamhet på Frösön med 1,5
nyanställda.
Beviljad förlängning av projektet "Samordning
Biogas" för år 2015
Lunchseminarium: Biogas i Jämtland 14/4
(samarbete med Designcentrum)
Som resultat av träffar med förskolechefer i länet
har projektförslag för Giftfria förskolor i
Jämtland presenterats för Primärkommunala
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samverkansnämnden för diskussion och dialog
kring en eventuell satsning.
Ett PVC-fritt blodpåse-set ämnat för in-vitro
tester på Karolinska har tagits fram och testats
med vatten.
I projekt PVCfreeBloodBag har senaste
rapporten blivit godkänd varvid den andra
utbetalningen kunnat ske. Nu har 80% av
beviljat belopp utbetalats.
Jegrelius - har flyttat från Campus och sitter nu
samlat med övrig regional utveckling på
Österängen.
I projekt Åre Krokom Östersund hölls en
välbesökt workshop i april.

Energikontoret








Folkhälsa






Nya områden för regionalt stöd via FoU Jämt är
områdena funktionsnedsättning samt sociala
barn- och ungdomsvården. Utbildningsdag har
hållits inom det förstnämnda området 22 april,
och en andra dag hålls 8 maj. Motsvarande
utbildning är planerad för barn- och unga och
hålls 7 maj.

Folkhälsonätverken har genomfört sitt första
möte den 27 mars. Det politiska
folkhälsonätverket har valt ny ordförande, Anna
Hildebrand (Mp), samt ny vice ordförande,
Jörgen Persson (S).
Folkhälsopolicyn är inne på det sista året vilket
innebär att en revidering påbörjats. Den slutligt
reviderade versionen kommer spridas ut till
länets kommuner för inhämtande av synpunkter.
Ett arbete har påbörjats att se över en
samordning med övriga nätverk i länet så att
likartade reglementen finns.

Utvecklingsledare barn och unga


FoU Jämt



Implementering av evidensbaserad praktik (EBP) inom
socialtjänstens område.

FoU Jämt har presenterat länets arbete i
posterutställning på Nordic conference:
implementation of evidence-based practice,
Bergen 2-3 februari.

FoU Jämt har en samordnande roll i Regionala
utvecklingsgruppen (bildad februari 2014) vars
första uppdrag är att utarbeta en handlingsplan
för EBP inom socialtjänst och närliggande hälsooch sjukvård. Förslag till handlingsplan kommer
att presenteras för Fredagsgruppen 24 april.

En pilotomgång med FoU-cirklar i EBP har
avslutats i januari; två cirklar i Östersund och en
i Krokom. Utvärdering visade positivt resultat.
En andra cirkelomgång pågår under våren, en
cirkel i Östersund och en i Bergs kommun.
Öppna jämförelser (ÖJ)

FoU Jämt har en sammanhållande roll i det
länsövergripande stödet i arbetet med öppna
jämförelser inom socialtjänsten. Öj syftar till att
ge underlag till kvalitets- och förbättringsarbete i
verksamheterna.

Öj-arbetet har fortsatt inom äldreområdet enligt
den regionala arbetsmodell som blev antagen av
SVOM i maj 2013. Förslag till indikatorer med
gemensam förbättringspotential för
huvudmännen är framtagna och presenteras för
Fredagsgruppen den 24 april – prioriterade för
fördjupad analys.

Beviljad projektansökan Zerooil – biooil.
Beviljad förlängning av projektet Energiklok
BRF t.o.m. april 2015
Grön näringslivsutveckling i Nordens gröna
bälte - workshop i Åre 10 mars.
Solskensdagen den 22 mars på Teknikland
Informationskväll solel i Gäddede 25/3
Soldag i Näversjön 26/4
Initierat starten av internt miljöledningsarbete

Sedan den 1 januari är Familjehemscentrum
igång. Familjehemscentrum är ett samarbete
mellan länets kommuner där rekrytering,
utbildning och utredning av familjehem sker.
Syftet med centrumet är att öka kvalitén på de
familjehem som används av socialtjänsten i
länets kommuner. Under årets första fyra
månader har Familjehemscentrum haft ärenden
mot Åre, Krokom, Östersund, Berg, Härjedalen
och Strömsund.
Det regionala samverkansdokumentet,
JÄMTBUS - Barn och unga i behov av särskilt
stöd, reviderades i februari 2015. Den reviderade
versionen ska nu spridas ut till länets
kommuner.

eHälsa








Handlingsplaner för att reda ut hur vi på bästa
sätt förvaltar kommunernas SITHS-kort och
HSA-information samordnat framöver har
påbörjats.
Genomfört en workshop för att ta reda på vad
kommunerna bedömer är det viktigaste som
projektsamordnaren ska jobba med under sista
året, dvs 2015.
Östersunds kommun bygger upp en "testbädd"
för bland annat test och visning av ehemtjänstprodukter. Målgruppen är
leverantörer, personal, medborgare och övriga
regionens kommuner.
En gemensam kravspecifikation tas fram för att
utreda om/hur/när vi kan enas om ett
gemensamt verksamhetssystem i regionen.

Samordning social välfärd
Fortsatt samordning sker inom tjänsten för områdena
eHälsa, personer med funktionsnedsättning, barn och
unga, mest sjuka äldre och psykiatri.
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Integrationsstrategin

Under våren har också arbetet med rekryteringen av ny
rektor, som beräknas tillträda 1 december, påbörjats.

Regionfullmäktige antog i februari integrationsstrategin
för regionen som verksamhetsområdet processat fram i
samverkan med kommunerna och övriga aktörer under
2014. Strategin är en plattform för det fortsatta arbetet
med integration i regionen.

Birkas personal har haft möten med Arbetsförmedlingen
för att utveckla samarbetet kring olika utbildningar. Det
finns stora utvecklingsmöjligheter med andra partners
och aktörer, såsom Arbetsförmedlingen och Lärcentrum.

Region Jämtland Härjedalen har en samordnarfunktion
som intensifierats under arbetet med strategin. Grunden
för arbetet finns, förutom i integrationsstrategin, statens
villkorsbeslut och i den regionala överenskommelsen,
RÖK som reglerar samarbetet i länet kring
integrationsfrågorna.

Bäckedals kvalitetsgrupp har omorganiserats med
uppdraget att identifiera och utveckla skolans
kvalitetskriterier. En kurs inom entreprenörskap och
företagande har startats på Bäckedal under året.

Regionalpolitiska medel

Ungdomsstrategin

Från och med 1 januari 2015 övertog Region Jämtland
Härjedalen ansvaret för de regionalpolitiska medlen från
Länsstyrelsen Jämtlands län. All personal som arbetade
med företagsstödet har valt att följa med till Region
Jämtland Härjedalen, vilket inneburit att arbetet med
företagsstöd har fortsatt “som vanligt”.
Region Jämtland Härjedalen har även övertaget ansvaret
för serviceprogrammet.

Implementering har skett av den ungdomsstrategi som
antogs under 2014 och regionen kommer att medverka i
ett lärprojekt kring ungdomspolitiken inom ramen för
SKL och RegLab.

Projektansökningar
Under rapportperioden har ett intensivt arbete med
ansökningar till EU:s sociala fond pågått. Inom ramen för
EU:s ungdomsinitiativ har vi samordnat en större
gemensam ansökan från regionen kring UVAS (ungdomar
som varken arbetar eller studerar). I projektet som
prioriterats av strukturfondspartnerskapet medverkar
samtliga kommuner och arbetsförmedlingen. Projektet
ska med start 1 juni 2015 förstärka de insatserna som görs
för att ge arbetslösa ungdomar arbete eller studier.
I samarbete med Härjedalens kommun kommer
Bäckedals folkhögskola att lämna in en ansökan om
medel för ett projekt med fokus på utveckling av
demokrati och mänskliga rättigheter i Kosovo.
Då det gäller det tidigare projektet PlugIn, som motverkar
avhopp i skolan, så har vi förberett och fått beslut om
fortsättning i PlugIn 2.0 där vi deltar med fem andra
regioner. På motsvarande sätt har området också
samordnat en större gemensam ansökan från regionens
kommuner som avser utvecklingsarbete inom
integrationsområdet. Ansökan har också inlämnats om
utveckling av studie- och yrkesvägledning samt
lärlingsutbildning och lärcentra

Zonline
Under perioden har förvaltningen fortsatt att arbeta med
utvecklingen av kommunikationsplattformen Zonline så
att nya tjänster som efterfrågas kan erbjudas skolorna.
Nytt avtal med kommunerna har skrivits och den nya
plattformen beräknas vara i drift under andra halvåret
2015.

Folkbildning
I början av året påbörjades internrekryteringen av nya
arbetslagsledare samt tjänsten som biträdande rektor vid
Birka. Förordnandena är på 3 år från och med 1 juli.

Ekonomiskt innebär övertagande att Region Jämtland
Härjedalen nu förfogar över totalt 114 miljoner kronor i
regionalpolitiska medel. Av denna summa avsätts cirka
70 miljoner kronor till företagsstöd och cirka 41 miljoner
kronor till projektmedel samt nära 3 miljoner kronor till
uppföljning och administrativa kostnader.
I samband med den första utlysningen inom EU
strukturfonder (regionala fonden) har ansökningarna om
stöd varit omfattande. Inkluderande regionala
projektansökningar och medfinansieringar till Interreg
uppgick förfrågningarna om medfinansiering till mer än
180 miljoner kronor totalt. I samband med prioritering av
dessa ansökningar beslutade arbetsutskottet att lägga ut
finansieringen för projektet på flera budgetårs anslag så
att fler projekt kunde erhålla beslut om medfinansiering.
Totalt medfinansierades 19 projekt med totalt 79 miljoner
kronor.

Kulturplanen
En ny kulturplan för regionen tar vid 2015 när den
nuvarande löper ut. Processen sker i samverkan och
dialog med kulturinstitutionerna, kommunerna,
civilsamhället, kulturskaparna och i dialog med den
nationella nivån. Planens remisstid löper från juni fram
till sista september och beslut om planen tas i oktober.
Kulturplanen utgår från den regionala
utvecklingsstrategin och beskriver resurser, mål och
prioriteringar samt utgör underlag för det statliga stödet
till kultur. Prioriterade områden är kultur för alla,
kulturskaparnas villkor och kulturdriven
näringslivsutveckling.

Regionala biblioteksuppdraget
Vid årsskiftet överfördes det regionala
biblioteksuppdraget till länskulturen från Östersunds
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kommun. En ny regional biblioteksutvecklare har
anställts.

Design
Designcentrum drivs vidare som mötesplats för fortsatt
utveckling av näringarna samt för regional utveckling
genom design. I koppling till RUS har en förstudie gjorts
som syftar till att bygga en starkare KKN näring i
regionen.

Bildkonst
Planerna att etablera Nationalmuseum Norr fortskrider.
Region Jämtland Härjedalen stödjer arbetet, som leds av
Jamtli.

Dans
Det treåriga utvecklingsprojektet inom dans avslutas i
april, men dansföreställningar kommer att erbjudas till
skolorna även fortsättningsvis.

Tillgänglighet
Fördjupad kvantitativ och kvalitativ redovisning av
samtliga verksamheter görs till staten i april. Särskilt
beaktas att utbudet är tillgängligt för alla med hänsyn till
individer och grupper med särskilda behov. Samtliga
regionala verksamheter har tillgänglighetsplaner där
åtgärder ska vara genomförda senast 2016. Samverkan
med länets handikapprörelse har initierats.
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Uppföljning av verksamhetsmålen

= målavvikelse med mer än 10 procent
= målavvikelse med mindre än 10 procent
= målet är uppnått

Näringslivsutveckling
Mål och målvärde 2015

Utfall 2015-04 / Kommentar till utfallet

Fler arbetstillfällen och fler personer

Enligt tillgänglig statistik har antalet företagsamma

är företagare/företagssamma1 än idag

under år 2014 uppgått till 14,5 procent av befolkningen i
yrkesverk-sam ålder (16-74 år), vilket är en ökning med
0,2 procentenheter eller ca 200 personer jämfört med
förra året. Andel kvinnor som är företagsamma uppgår
till 8,7 procent (ca 3900 kvinnor), vilket är en ökning
med 0,3 procentenheter eller 100 kvinnor från förra
året.
Som resultat av projektet "Jegrelius Utvecklingslabb"
startar företaget Recond Oil upp en
laboratorieverksamhet på Frösön med 1,5 nyanställda.
Länskulturen följer upp KKN företagen i länet inför
årsbokslut.

Fler personer besöker vårt län än idag

Sammantaget visar statistik från SCB att antalet
gästnätter har ökat med 7 % under 2014 och uppgår nu
till 2 602 768 gästnätter, varav utländska gästnätter
uppgick till 223 000. Till denna summa tillkommer
privata övernattningar som kommer att redovisas vid ett
senare tillfälle.
Pågående processer kulturella besöksmål.
Nationalmuseum Norr, strukturfonds-ansökan
september. Höstpropositionen angående statlig
medfinansiering. Nominering av världsarv Döda fallet

Ökade förädlingsvärden och mer

Antal företag som säljer på en utländsk marknad

försäljning utanför länet

uppgick 2013 till 429 företag. Ökat förädlingsvärde
redovisas inte på grund av att statistik saknas.

Andelen ungdomar som slutar skolan i

Till följd av insatser som PlugIn och Vinna har antalet

förtid ska vara betydligt under 10%

avhopp minskat med 80 % sedan 2012. Idag är ca 2 %

samt den andel ungdomar som inom 4

studieavbrott.

år inte avslutat sina gymnasiestudier
ska halveras.
På specifikt utpekade stråk (E14, E45

I gällande nationell transportplan finns medel avsatta för

och Rv 84) har åtgärder påbörjats för

att dra vägarna E 14 och E 45 utanför Brunflo.

1

Som företagsam räknas individer som har en f-skattesedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller VD eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
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att nå tillgänglighets och

Trafikverket har påbörjat planarbetet för denna förbifart

trafiksäkerhetsmålen

och ett samrådsunderlag har tagits fram i mars 2015.
När det gäller Rv 84 har medel avsatts i gällande
Länstransportplan och de första åtgärderna kommer att
ske redan sommarsäsongen 2015.

Persontrafik på tåg ökar – antal

Resandet på tåg uppgår till ca 30 000, vilket är lika

resenärer med regionaltåg ökar

många som januari-mars 2014.
Arbetet att få till tågstopp i Nälden går framåt

Bredbandsutbyggnad ger 40% tillgång

Enligt senaste statistik från PTS har idag 44 % av länets

till 100 mbit/s (fiber) vid utgången av

hushåll och företag tillgång till bredband med

2015

överföringshastighet om minst 100 Mbit/s.

Bidra till ett stärkt arbete i regionen för att

Medverkar i länsstyrelsens framtagande av ett klimatråd

minska de långsiktiga negativa effekterna av

för länet.

ett förändrat klimat vilket är av största

Arrangerat flera informationsaktiviteter för att

betydelse för bland annat besöksnäringens

uppmuntra till solenergi i länet

vintersäsonger

Fortsatt samordning av och genomförande av aktiviteter
för biogasaktörer i länet
Utarbetande av strategi och

Diskussioner pågår om inriktning för Mid Sweden

handlingsplan för internationella frågor

European Office. Därefter utarbetas strategi och
handlingsplan.

Aktualisera Innovationsstrategin

Arbete pågår.

Inflyttning / demografi
Mål och målvärde 2015

Utfall 2015-04 / Kommentar till utfallet

Ny ungdomsstrategi med mål och

Ungdomsstrategin är utarbetad och arbetet med att

åtgärder som syftar till att Jämtlands

implementera den pågår. Samtliga kommuner har

län ska vara en attraktiv region för

medverkat. Samordnat regionprojekt för ungdomars väg

ungdomar.

till arbete.
Länskulturen anordnar årligen inflytandeseminarier för
ungas delaktighet

Etablera ett långsiktigt arbete för att i

Planering pågår för ett seminarium för länets kommuner

ett kort perspektiv stabilisera

och Region Jämtland Härjedalen där demografi ur flera

regionens befolkningstal och i ett

perspektiv kommer att beaktas

längre perspektiv öka detsamma.
Genom samordning och

Fredagsgruppen sammanträtt två gånger varav en gång

upprätthållande av regionala

varit en strategidag.
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samverkansarenor inom området

L-IFO har sammanträtt två gånger varav en gång varit

social välfärd skapa förutsättningar för

en strategidag.

ett attraktivt län för boende och

Barnarenan har sammanträtt två gånger.

inflyttning.

SVOM har sammanträtt en gång.
Framtagande av balanslista för SVOM och Barnarenan
för åren 2015-2016 har skett. Beslut kommer att tas
under året.
SocSam har sammanträtt en gång.
Kulturutbudet kännetecknas av

Mäts inför årsskiftet genom enkäter och redovisas i

förnyelse, hög kvalitet och variation.

årsbokslutet.

Minst 8 av 10
arrangörer/samarbetspartners nöjda.
Länets barn och unga har kunnat vara

60 % av utbudet av scenkonst har riktats till barn o unga

delaktiga i och fått ta del av det

/april

regionala utbudet av scenkonst. Minst
hälften av utbudet har riktats till
målgruppen 0 -25 år
Minst 50 procent av kulturutbudet har

59 % av utbudet har riktats utanför Östersunds kommun

riktats utanför Östersunds kommun
Etablering av statistisk plattform

Arbetet pågår

”Tillståndet i Jämtland”

Integration
Mål och målvärde 2015

Utfall 2015-04 / Kommentar till utfallet

Ny Integrationsstrategi för ökad
invandring till regionen och förbättrad
integration. Fokus på arbete, språk och
bostäder

Integrationsstrategin är antagen av regionfullmäktige i
februari 2015

Samordna kommunernas
utvecklingsarbete kring integration
och mångfald. Statistik och analyser
kring integration. Dialog med
nationella nivån.

Samordnat dialogmöten och utvecklingsarbete mellan
länets kommuner. Ansökan om gemensamt
regionprojekt för integration är inlämnad.

Leda och samordna projektet ”§37
strukturella medel” med insatser för
att utveckla kommunernas mottagning
både kvalitativt och kvantitativt. Skala
upp de lyckade insatserna till större
initiativ med stöd från
strukturfonderna.

Projektet §37 pågår och har varit utgångspunkt för det
gemensamma regionprojektet.

Länskulturen förprojekterar ett integrationsprojekt
kultur
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Medverka i den regionala
överenskommelsen kring mottagande
av nyanlända tillsammans med
arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, migrationsverket
och kommunerna.

Arbetar med revidering av RÖK den regionala
överenskommelsen.

Undersöka om möjligheter till
samverkan med migrationsverket för
förbättrat asylmottagande

Dialog pågår med migrationsverket och övriga berörda
myndigheter.

Mobilisera civilsamhället, föreningar
och enskilda i arbetet med integration
och ökad mångfald.

Samlat och fört dialog med frivilliga organisationerna
kring integrationsfrågorna och asylmottagandet . Lagt in
deras medverkan i regionprojektet.

Jämställdhet
Mål och målvärde 2015

Utfall 2015-04 / Kommentar till utfallet

Ökad jämställdhet i det regionala

Slutrapport har inlämnats till regeringen i december.

tillväxtarbetet genom att genomföra de

Analys av resultat kvarstår att göra.

aktiviteter som åligger regional

Estrad Norr verkar för att öka antal kvinnliga musiker på

utveckling i länets

skolscen med målet 45 % kvinnliga musiker. Nu ca 40%.

jämställdhetsstrategi.

Mäts vid årsbokslut.
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Produktionsstatistik

2015
Elevveckor (vårterminen)
-Birka
-Bäckedal
Föreställningar (per 30/4)
-Estrad Norr totalt
-varav andel för barn och ungdom
-varav andel utanför Östersund

3 855
2 125

380
60%
59%

Kommentarer till utfall:
Folkhögskolorna producerar över budget och det kan noteras en ökning av studerande från andra län.
Estrad Norrs produktion ligger på samma nivå som 2014.
59 % av utbudet (målet 55 %) har nått utanför centrala Östersund och 60 % (mål minst 50 %) har riktats till barn och
unga
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Medarbetare
Utförd tid januari - mars
Totalt utförd tid

2015-01-01 – 2015-03-31
68 893 timmar

Kommentarer till utfall och gjorda åtgärder för att uppnå målet:
Regionala utvecklingsförvaltningen har inget fastställt mål för antal arbetade timmar.
Åtgärder som vidtas för att minska den utförda tiden:
För våra verksamheter är som regel ökad utförd tid en positiv utveckling. Det innebär att förtroendet från våra
finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger
tilldelade medel.

Sjukfrånvaro
Andel sjuktimmar i % av ordinarie timmar

Sjukfrånvaro
Totalt
Män
Kvinnor

2015-03
4,8%
2,5%
6,4%

2014-12
3,4%
2,6
4,0

Kommentarer till utfall och åtgärder för att uppnå målet:
Som jämförelse har regionförbundets helårssiffror för 2014 lagts in. Ökningen av sjukfrånvaron tom mars förefaller
bero på enstaka längre sjukskrivningar och influensasäsongen. Ytterligare analyser kommer att göras till nästa
delårsbokslutet, om inte siffrorna har återgått till totalnivån kring 3,5%. Det högre sjuktalet för kvinnor är till största
delen relaterat till enstaka längre sjukskrivningar.

Arbetsmiljö
Kommentarer om förvaltningens arbetsmiljö :
Förvaltningens olika områden arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön. Utgångspunkten för vinterns arbete har varit
den medarbetarenkät som genomfördes i regionförbundets regi hösten 2014.
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Ekonomi
Prognos på helår
tkr

Ack utfall

Årsbudget

Årsprognos

Årsprogn-Årsbudg
Diff

Regionbidrag

105 310

300 694

300 694

Summa Regionbidrag

105 310

300 694

300 694

1 277

23 472

21 785

-1 687

Avgifter
Tjänster, material, varor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Lönekostnader
Övr personalkostnader
Summa Personalkostnader
Köpt verksamhet
Övr tjänster
Lämnade bidrag och material
Summa Verksamhetsnära kostnader
Lokaler,el,utrustning,rep

-

0
0

5 737

4 390

15 000

10 610

29 266

67 846

76 151

8 305

3 157

5 637

5 637

0

39 436

101 345

118 573

17 228

-32 365

-86 866

-88 972

-2 106

-511

-1 028

-1 028

0

-32 877

-87 894

-90 000

-2 106

-4 568

-16 778

-16 778

0

-2 311

-6 374

-6 084

290

88 805

-240 757

-266 000

-25 243

-95 684

-263 909

-288 862

-24 953

-7 695

-37 779

-23 000

14 779

Transporter,resor

-537

-10

-1 600

-1 590

Tjänsteresor, logi

-1 653

-3 461

-3 461

0

-5 792

-7 754

-11 060

-3 306

-15 676

-49 004

-39 121

9 883

-1 084

-1 084

0

148

-200

-52
-17 228

Övrigt
Summa Övriga kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

-225
-60

-

Summa Kostnader

-144 521

-402 039

-419 267

Summa Verksamhetens nettokostnad

-105 085

-300 694

-300 694

0

225

0,0

0,0

0,0

RESULTAT

Redogör för avvikelser mot ack utfall föregående år samma period.
Förvaltningen är ny från och med 2015. Att jämföra med gamla regionförbundet är knappast relevant.
Redogör för årsprognosens avvikelse mot budget:
Eftersom verksamheten företagsstöd inte ingick i årsbudgeten så har prognosen för både personalkostnader och externa
intäkter justerats upp. Eftersom den rapport som ska användas inte ännu anpassats för våra verksamheter kmommer
en hel del budgetbelopp på ”fel” rubrik. Rapporten kommer att uppdateras snarast, men vissa avvikelser kommer att
bestå under detta år.
Ett annan osäkerhet vid budgetläggningen gäller projektverksamheten. Beroende på beslut hos de externa finansiärer vi
söker stöd hos så kommer både kostnader och intäkter att avvika från budgeten (högre kostnader och högre intäkter).
Vi gör löpande justeringar av prognosen, efter det att nya projektbeslut fattas. Nettokostnaden kommer dock inte att
påverkas utan beviljat regionbidrag gäller.
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Det finns i nuläget inget som tyder på att vi inte skulle hålla oss inom tilldelade ramar, det vill säga förvaltningen har
budget i balans.
Länstrafiken redovisar ett resultat efter april om + 5,8 Mkr och en prognos till årets slut om +0,5 Mkr. Denna prognos
ligger UTANFÖR förvaltningsorganisationens prognos ovan.
Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående månad:
Prognosen ligger kvar på +/- 0
Status på beslutade åtgärder för budget i balans:
Inga åtgärder beslutade – inget behov i nuläget
Behov av ytterliggare åtgärder för att komma i budgetbalans:
Budgeten för förvaltningsorganisationen bedöms vara i balans.
Vi inväntar med stort intresse länstrafikens prognos, vilken kommer att redovisas så snart den finns framtagen av
bolaget. Efter mars månads utfall finns inget som pekar mot ett underskott vid årets slut.

Investeringar
Gjorda och planerade
investeringar

Utfall jan –april
2015
4 411 tkr

Plan helår 2015

Plan helår 2016

5 000 tkr

1 200 tkr

3 190 tkr avser inventarier övertagna från Regionförbundet Jämtlands län.
Specificera gjorda investeringar större än 100 tkr

Jan – april 2015

Ljusscen, Estrad Norr

244 tkr

Mobilt teaterskåp, Estrad Norr

629 tkr

Överförda inventarier från Regionförbundet Jämtlands län, enligt
överlåtelseavtal
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3 190 tkr

Delårsbokslut april 2015
VÅRDVALSNÄMNDEN
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VÅRDVALSNÄMNDEN
Planerings och beställarstaben
Planeringschef Ingela Jönsson
Lena Weinsstock-Svedh

Resultatutveckling innevarande år, prognos helår
samt jämförelse med föregående år
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Prognos helår

Sammanfattning
1 januari 2015 infördes politisk vårdvalsnämnd som under första tertialet haft tre möten. Utöver att ta del av
informationer och utbildning i nämndens uppdrag har nämnden beslutat om bl a Hälsovalsbokslutet uppföljning av
2013 års granskning av sjukgymnaster och godkänt förfrågningsunderlaget för Hälsoval 2016.
Utöver uppföljningar av privata vårdgivare har ny granskning av sjukgymnaster/fysioterapeuter påbörjats.

Verksamhet

Ekonomiskt utfall och prognos helår

Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre olika
uppdrag:
Hälsovalet
Privata vårdgivare
Beställartandvård

Efter april har nämndens verksamheter ett överskott på 6
miljoner kronor. Trots detta prognostiseras ett underskott
på 1,4 miljoner eftersom det ännu är för tidigt för att
kunna bedöma om de två posternas med ohanterad
obalans jämfört med tecknade avtal kan hanteras.

Måluppfyllelse
Vårdvalsnämnden har inga produktionsmål att följa upp
sin verksamhet mot. En uppföljning av
vårdvalsnämndens verksamhetsplan planeras till höstens
första möte.
För närvarande finns inget som tyder på att
vårdvalsnämnden inte ska nå det som anges i
verksamhetsplanen.
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Viktiga händelser under januari - april
1 januari 2015 infördes politisk vårdvalsnämnd som
under första tertialet haft tre möten. Utöver att ta del av
informationer och utbildning i nämndens uppdrag har
nämnden fattat följande viktiga beslut:
Antagit en verksamhetsplan för 2015
Antagit en internkontrollplan och gjort en
uppföljning av den
Godkänt Hälsovalsbokslutet
Omdisponering av medel för LOU-upphandlade
privata vårdgivare eftersom ansvaret för dessa enligt
reglementet ligger på regionstyrelsen
Behandlat uppföljning av 2013 års granskning av
sjukgymnaster
Godkänt förfrågningsunderlag Hälsoval 2016

Under perioden har en öronläkare med ersättning enligt
lag och förordning om läkarvårdsersättning samt en
sjukgymnast med ersättning enligt lag och förordning om
ersättning för fysioterapi, avslutat sina avtal med region
Jämtland Härjedalen.
Vid den granskning av 10 sjukgymnaster/fysioterapeuter,
verksamma enligt den så kallade nationella taxan, som
genomfördes 2013, beslutades om en uppföljande
granskning hos två av dessa. Uppföljningen genomfördes
i januari och påvisade en avsevärd förbättring.
Ny granskning av ytterligare tio sjukgymnaster/
fysioterapeuter har påbörjats.

Hälsovalskansliets åtgärder:
Den årlig uppföljningen av föregående års verksamhet
inom hälsovalet genomfördes under mars månad i form
av muntlig dialog med vårdgivarna., och i skriftlig form
genom Hälsovalsbokslutet.

I och med Patientlagens ikraftträdande har, under årets
första tertial, arbete pågått med att skapa rutiner för
nationell listning.
Representanter från hälsovalskansliet deltar i Vinnova
projektet som bl a handlar om utveckling av
ersättningsmodell i primärvård.

Revisionen har haft intervju med beställarchefen
angående primärvårdens uppdrag.
Nya avtal påbörjades 2015 med naprapater i Östersund,
Strömsund och Åre/Järpen.
Medicin direkt har från årsskiftet nytt avtal angående
Idrottsmedicinsk mottagning i Östersund.
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VÅRDVALSNÄMNDEN
Planerings och beställarstaben
Planeringschef Ingela Jönsson
Lena Weinsstock-Svedh

Uppföljning av verksamhetsmålen

= målavvikelse med mer än 10 procent
= målavvikelse med mindre än 10 procent
= målet är uppnått

Vårdvalsnämnden verksamhetsplan kommer att följas upp inför möte i höst.

Tillgänglighet primärvården

Telefontillgänglighet Besvarat telefon,
rådgivning/tidsbokning
April 2015
Myrvikens hc
85
Svenstavik hc
83
Bräcke hc
69
Kälarne hc
83
Funäsdalens hc
80
Sveg hc
56
Föllinge hc
89
Krokoms hc
78
H-strands hc
71
Backe hc
88
S-sunds hc
74
Hallens hc
87
Järpens hc
89
Åre hc
93
Brunflo hc
64
Frösö hc
56
Lits hc
91
Lugnviks hc
78
O-sala hc
54
Z-gränds hc
63
Fjällhälsan
98
Offerdals hc
89
Nya Närvården
92
Närvård Frostviken
100

7:an - Läkarbesök
inom 1 vecka.
Mål 100%.
April 2015
96
94
85
78
98
97
84
76
66
99
89
74
95
99
77
77
83
78
83
84
96
95
76
100

Telefontillgänglighet 0:an och Läkarbesök inom 7 dagar – 7:an
Resultatet följs upp av Hälsovalskansliet, verksamheternas kommenterar att resultatet är påverkat av Cosmicinförande.
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Antibiotika

Produktionsstatistik
Köpt verksamhet antal besök
Privata vårdgivare

Utfall
2013-04

Utfall
2014-04

Utfall
2015-04

Läkarbesök
Sjukgymnastbesök
Patienter som fått nödvändig tandvård
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbeh
Patienter med funktionsnedsättning (infördes 2013)
Antal som fått uppsökande tandvård
Antal barn som valt privattandläkare

2 164
20 866
597
86
1
62
3 126

1 772
19 054
925
95
38
55
3 068

1 238*
16 361**
903
103
70
64
3 206

Kommentarer till utfall:
*Minskning beror på avslutat avtal med läkare
** Minskning beror delvis på avslutat avtal om Feldenkrais

Kvalitetsutveckling
Kommentera den kvalitetsutveckling ni arbetat med under året:
Ständigt förbättringsarbete pågår för att förenkla och kvalitetssäkra utbetalning till vårdgivare.
Enhetens bedömningstandläkare deltog i seniormässan på Gamla teatern i syfte att uppnå ett av enhetens mål som
handlar om befolkningens kännedom om tandvårdsreformen.
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Ekonomi
Analys av utfall och prognos på helår

Redogör för avvikelser mot ack utfall föregående år samma period.

Kostnadsställe
7037 - Hälsoval kapitering
7055 - Kostnader privata vårdgivare
7056 - Beställartandvård
Totaler

Ack april
2014
Helår 2014
Ack april 2015
3 145 329
1 039 536
3 330 210
1 426 775
-134 065
1 362 770
1 043 883
-703 744
1 384 192
5 615 987
201 7
6 077 172

Prognos
2015
+-0
- 740 000
- 748 000
- 1 488 000

Redogör för årsprognosens avvikelse mot budget:
Ännu för tidigt på året för att se om den ohanterade obalanse mot avtalen kommer att kunna hanteras. ÖNHläkaren
som slutat kommer att innebära ett överskott men om analysen visar att öronmottagningen får ökade kostnader
kommer troligen krav på överföring av budget dit.
Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående månad:
Ingen ändring
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Status på beslutade åtgärder för budget i balans:
Inte aktuellt

Behov av ytterliggare åtgärder för att komma i budgetbalans:
Inte aktuellt

Investeringar

Gjorda och planerade
investeringar

Utfall jan –april 2015
Ej aktuellt

Plan helår 2015
0

Plan helår 2016
0

Specificera gjorda investeringar större än 100 tkr

Jan – april 2015

Inga investeringar gjorda
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