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Delårsrapport jan-apr
Den negativa spiral som genomsyrat regionen de senaste åren fortsätter i ett allt snabbare
tempo. Under början av året kom pandemin fortsätt att prägla verksamheten, framför allt på
grund av hög sjukfrånvaro, men i slutet av perioden har verksamheten börjat gå över till
normal verksamhet. Pandemin har på många sätt blixtbelyst de strukturella problem och
utmaningar som Region Västerbotten hade och fortfarande har att hantera. Dessa problem är
således på inget sätt nya utan har funnits långt före pandemin men har under de senaste åren
bara förvärrats. Exemplen är därför väldigt många. Vi ser än fler sommarstängda
verksamheter i primärvården, för första gången stänger primärvårdsjouren i Umeå och BB i
Lycksele stängs åter igen under några veckor. Ute i verksamheten började larmrapporterna
inför sommaren komma redan i februari i år. Prognosen för sommaren är att det kommer att
vara rekordlågt antal öppna vårdplatser. Den personal som väl ska jobba känner redan nu en
stor oro för att det ska bli en riktigt tuff arbetsbörda. De långa vårdköerna har vuxit och de
som väntar får vänta ännu längre nu än för några år sedan på att få vård.
Ett annat exempel på vårdkrisen finns inom Folktandvården. I delårsrapporten står följande att
läsa; ”Ett annat exempel är folktandvårdens uppdrag för barntandvård som äventyras av den
brist på personal som råder.” Ett annat exempel på krissituationen är det som alarmerande står
i delårsrapporten; ”Detta märks tydligt inom universitetssjukhusets uppdrag för Norra
sjukvårdsregionen där en del verksamheter flaggar för att uppdraget inte kan utföras till
fyllest.”.
Flera verksamheter har stora arbetsmiljöutmaningar. Utmaningarna med
kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden och särskilt i de verksamheter som
har den mest vårdnära arbetet och i synnerhet där vården bedrivs dygnet runt och året om. Inte
minst bristen på specialister, sjuksköterskor och barnmorskor är fortsatt problematiskt.
Beroendet av inhyrd personal fortsätter och därmed även kostnaderna. Andra signaler på hur
allvarlig situationen är inom Region Västerbotten, är att det har inkommit en rad olika 6:6a
anmälningar enligt Arbetsmiljölagen, om bristande arbetsmiljö.
När det gäller den ekonomiska prognosen är bedömningen att verksamheten kommer att göra
ett nollresultat. Detta är tack vare den dopade ekonomin med höga statsbidrag av
engångskaraktär. Det strukturella underskottet om 200 miljoner kronor kvarstår därför
oförändrat, trots att omställningsplanen ska ha gett en teoretisk spareffekt om 78 procent.
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Godkänna upprättat förslag till delårsrapport för år jan-apr 2022.
Skyndsamt genomföra en extern genomlysning och analys av hela Region
Västerbottens verksamhet för att identifiera besparingspotential. Lärdomar kan
dras från arbetet i Region Norrbotten.
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Det sker ett omtag i arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans genom
att fokus riktas på analys och åtgärd i vilka kostnadsposter inom respektive
verksamhetsområde som har stora budgetavvikelser.
Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga
förvaltningsdirektörer arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i
linje med detta yrkande för återrapportering till Regionstyrelsen.
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