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Regionledningskontoret   

 

 

 

Regionstyrelsen 

Ekonomisk situation inom Hälso- och 
sjukvård 
I samband med delårsrapport 1 framgår att den ekonomiska situationen inom 

framförallt den somatiska vården ser fortsatt bekymmersam ut. Bedömningen är 

att det finns ett antal områden som påverkar resultatutvecklingen negativt och som 

är svåra att direkt påverka.  

 

Områden som bidrar till en negativ resultatutveckling 

 Läkemedel, beräknat underskott 50 miljoner kronor.  

 Ökat antal förlossningar och kvinnohälsovård, beräknat behov 13 miljoner 

kronor. 

 

Arbete för att fasa ut bemanningsföretag pågår i enlighet med den i 

regionstyrelsen beslutade planen. Resultat kan ännu inte ses. 

Dock var regionen under 2015 bland de landsting/regioner som hade den lägsta 

kostnaden per invånare. Ett gemensamt nationellt arbete pågår.  

 

Kostnadsutvecklingen i övrigt bedöms ha bromsats upp och redan 2015 märks en 

positiv effekt av den beslutade åtgärdsplanen. Nettokostnadsutvecklingen 2015 är 
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betydligt lägre än genomsnittet för riket (se bild). 

 
 

Även de disponibla vårdplatserna minskar i större omfattning än omvärlden, där 

Region Jönköpings län minskade med 5,5 procent inom den somatiska vården 

medan minskningen i riket var 3,5 procent. 

 

Sammanfattningsvis vill nämnden göra regionstyrelsen uppmärksam på att  

 kostnadsutvecklingen är lägre jämfört med genomsnittet i riket, vilket 

visar att de åtgärder som genomförs ger effekter i regionen som inte kan 

ses hos de flesta av övriga landsting/regioner. 

 trots den lägre kostnadsutvecklingen ser vi inte tillräckliga 

kostnadsminskningar i förhållande till budgeterade medel, det 

prognostiserade underskottet är 239 miljoner kronor. 

Nämnden stödjer det pågående arbetet ute i verksamheterna och tycker det är 

mycket angeläget att arbetet fortsätter med oförminskad styrka. Nämnden följer 

resultatet månad för månad för att se att utvecklingen går åt rätt håll för minskade 

kostnader med 150 miljoner kronor vid ingången av 2017.    
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Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

Plats: Sal C, Regionens hus 

§ 64 Uppdrag från nämnden angående 
budgetavvikelse  
Diarienummer: RJL 2016/374 
Beslut  
Presidiet beslutar att  

 Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till skrivelse angående budgetavvikelse för behandling av 

nämnden. 

Sammanfattning  

Vid information om månads-/delårsrapport till nämndens 

sammanträde 2016-05-31 fick presidiet i uppdrag att bereda 

frågan angående budgetavvikelse och återkomma med förslag till 

nämndens sammanträde i juni. 

 

Information i ärendet 

Nämnden vill påtala för regionstyrelsen att läkemedels-

kostnaderna ökar kraftigt varför nämnden anser att det behövs 

extra resurser för läkemedel.  

 

Vidare stödjer nämnden det pågående arbetet ute i 

verksamheterna och tycker det är mycket angeläget att arbetet 

fortsätter med oförminskad styrka. Nämnden följer resultatet 

månad för månad för att se att utvecklingen går åt rätt håll för 

minskade kostnader med 150 miljoner kronor vid ingången av 

2017.   

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård  
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Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 
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Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


