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Landstingsstyrelsen

Akutsjukhusens prognostiserade ekonomiska situation
Ärendet
Förslag till åtgärder med anledning av akutsjuk husens prognostiserade ekonomiska situation.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås fullmäktige besluta
att

uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskott att efter analys och förhandlingar tillföra akutsjukhusen ökade ekonomiska resurser 2006 upp till ett sammanlagt belopp på maximalt 175 000 000
kronor

att

bemyndiga landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att
finansiera resursförstärkningen inom ramen för Koncernfinansie ring

Landstingsstyrelsen beslutar under förutsättning av fullmäktiges beslut
att

uppdra åt landstingsdirektören att senast den 31 oktober 2006 återkomma till landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet med förslag i ärendet.

Förvaltningens synpunkter
Av månadsbokslutet för april som redovisades för landstingsstyrelsen vid
sammanträdet den 20 juni 2006 framgår att flera av de landstingsägda akutsjukhusen prognostiserar underskott i förhållande till budget. Läget i månadsbokslutet för maj, som ännu inte har redovisats för landstingsstyrelsen,
har försämrats något genom att Danderyds sjukhus nu prognostiserar ett
större underskott samt genom att även Sjukvården Salem. Nykvarn och Södertälje prognostiserar underskott. Läget ser nu ut på följande sätt.
Akutsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Danderyds sjukhus
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
SUMMA

Prognos 2006
- 50,0
- 58,2
- 25,0
- 11,5
- 144,7
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Några prognoser förutsätter att av sjukhusen beslutade besparingsåtgärder
får åsyftad effekt. Beloppet för Södertälje sjukhus avser inte endast akutsjukhuset utan hela Sjukvården Salem, Nykvarn och Södertälje.
Prognoserna har analyserats av förvaltningen och konstateras kan att det
finns olika bakomliggande orsaker. Delvis är avvikelserna en kombination
av högre belastning och ökade kostnader, framför allt inom akutsjukvården,
än vad som förutsattes vid tidpunkten då avtalen med beställaren tecknandes.
Förvaltningens bedömning är att det måste finnas handlingsberedskap för att
tillföra akutsjukhusen ytterligare ekonomiska resurser så att ytterligare besparingsåtgärder, utöver de som sjukhusen redan planerat och vidtar, inte
äventyra sjukhusens möjligheter att ge vård av den omfattning och kvalitet
som svarar mot behoven. Landstingskoncernens ekonomiska läge där Koncernfinansiering prognostiserar ett överskott på ca 500 mkr tillåter att så
sker. Det är dock ännu för tidigt att avgöra vilka förstärkningar som kan
vara skäliga per sjukhus. Ytterligare prognoser bör inväntas innan slutligt
beslut fattas. Fördjupade analyser måste också göras av orsakerna till de
negativa prognoserna för att avgöra i vilken mån det handlar om att tillföra
medel via beställaren respektive ägaren. I några fall har, med stöd av den
omförhandlingsklausul som finns i vårdavtalen, begäran redan kommit in
om omförhandling av innevarande års vårdavtal.
När det gäller S:t Görans sjukhus beräknas akutbesök och akuta intagningar
blir högre än avtalat. Även här kan det bli aktuellt med omförhandling i enlighet med klausul i gällande vårdavtal.
Förvaltningen föreslår att landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet
får fullmäktiges uppdrag att efter analys och förhandlingar tillföra akutsjukhusen, inkl S:t Görans sjukhus ökade ekonomiska resurser 2006 upp till ett
sammanlagt belopp på maximalt 175 mkr.
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