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Ekonomi - Planering och uppföljning

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2019
HSN 17-2020
Sammanfattning

Årsrapport är hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppföljningsrapport för året till
regionstyrelsen. Rapporten innehåller nämndens samlade bedömning inklusive redovisning och
analys av måluppfyllelse utifrån nämndens verksamhetsplan, redovisning av aktiviteter för de
riktade uppdrag som fullmäktige gett nämnden, uppföljning av nämndens internkontrollplan samt
en ekonomisk redovisning och analys.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar 2019 ett underskott mot budget på 380 miljoner kronor
med en nettokostnadsutveckling på 3,8 procent. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är från
och med 2019 delvis förändrat jämfört med tidigare år vilket försvårar jämförelse över tid. 2018
redovisade dock de enheter som idag ingår i hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde ett
samlat underskott på 433 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 7,6 procent.
För att komma tillrätta med den ekonomiska situationen måste ett antal åtgärder, både på kort
och på lång sikt vidtas. Produktiviteten måste öka genom att kostnaderna minskar med bibehållen
produktion, tillgänglighet och kvalitet. Det krävs också en omställning av hälso- och sjukvården,
från vård på sjukhus till nära vård som möter patienten där denne befinner sig och som utgår ifrån
patientens individuella behov, preferenser och förutsättningar. Omställningen är även nödvändig
för att klara framtidens vård med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har därför under hösten 2019 startat upp arbetet med god och nära vård
tillsammans med länets kommuner.
Glädjande är att tillgängligheten inom den specialiserade vården förbättrades under 2019. Antalet
väntande till operation eller utprovning av hörapparat minskade väsentligt under året och
andelen patienter som fick vård inom vårdgarantin ökade med 9 procentenheter jämfört med
2018. Förbättringen är bland de bästa i landet och medförde att Region Västerbotten under
hösten fick full utdelning från den nya resultatbaserade kömiljarden. Tillgängligheten för
specialiserad vård ligger nu i nivå med, eller något högre, än rikssnittet.
Norrlands universitetssjukhus utsågs till Sverige tredje bästa universitetssjukhus av Dagens
Medicin med bäst resultat av alla inom patientenkäter, och nya förstaplatser inom
delkategorierna intensivvård och multipel skleros. Nus har dessutom bland de högsta poängen för
nästan alla delområden inom delkategorin cancer. Inom tillgänglighet fick Nus en andra plats,
mycket tack vare bra resultat för akutväntetider.
I årsrapporten följs de mål som fastställts i nämndens verksamhetsplan för 2019 upp med stöd av
de indikatorer som beslutats för respektive mål. Av sammanlagt åtta mål bedömer nämnden att
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ett mål uppfylls, tre mål delvis uppfylls och tre mål inte uppfylls. För ett mål saknas underlag för
bedömning.
Arbete med fullmäktiges uppdrag har under året fortskridit enligt plan. Uppföljning av hälso- och
sjukvårdsnämndens internkontrollplan för 2019 redovisas i bilaga till årsrapport.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årsrapport för 2019
Årsrapporten överlämnas till regionstyrelsen
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Bilagor
Förslag till hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2019

