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Svar på interpellation från Marcus 
Eskdahl (S) – Vem tar ansvar för hälso- 
och sjukvårdens ekonomi 
Marcus Eskdahl (S) har i interpellation frågat regionsstyrelsens ordförande 

 

 anser Du att sjukvården i vårt län bedrivs kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt? 

 vad tänker Du göra åt situationen utifrån att åtgärdsplan inte har gett 

avsedd effekt? 

 

Bedömningen om vi i regionen har en ändamålsenligt och kostnadseffektiv hälso- 

och sjukvård kan göras utifrån hur väl vi uppnår egna uppsatta mål för verksamhet 

och om vi håller oss inom de ekonomiska ramar som anvisats för ändamålet. En 

sådan bedömning blir väl snäv utan måste vidgas till jämförelser med 

landstingssektorn i övrig. 

 

Senaste redovisningen av öppna jämförelser visar att vi ligger bland de främsta 

vad gäller verksamhetens resultat samtidigt som kostnaderna ligger under 

kostnadsutjämningssystemets förväntade kostnadsnivå.  Sjukvårdskostnad per 

DRG-poäng som är en indikator på vårdens produktivitet visar att vi har sjätte 

lägsta kostnaden bland landstingen. Sammantaget en verksamhet i topp samtidigt 

som kostnaderna är låga. Detta gör att min bedömning är att vi har en 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Jämförelser med grannlandstingen visar samtidigt att det finns möjligheter till att 

bedriva en bra verksamhet till lägre kostnader än nuvarande. Vår åtgärdsplan för 

Bättre vård tillsammans är en plan för att öka värde och minska kostnader. Som 

framgår av årsredovisningen har planen vad avser ekonomi ännu inte på årsbasis 

resulterat i sänkta kostnader. Däremot visar kostnaderna under andra halvåret på 

en positiv utveckling som indikerar att vi är på väg åt rätt håll. Landstingets 

nettokostnader har både under 2013 och 2014 ökat mindre än landstingssektorn 

som helhet. Den nu genomförda förändringen av sjukvårdens organisation 

kommer också att ge bättre förutsättningar för samverkan kring utveckling av en 

bra vård samtidigt med realt sänkta kostnader. Fördelning av uppdrag för 
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opererande specialiteter är ett exempel. Jag bedömer att det från politiskt håll nu 

inte handlar om nya åtgärder utan uthållighet kring den åtgärdsplan som finns.   

 

 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 


