TioHundranämndens kostnader avseende konsumtion vid övriga
akutsjukhus
Utifrån det material som tagits fram av HSNf samt internt material har
undertecknad sammanfattat hur utvecklingen har sett ut avseende kostnadssamt volymökningar vid övriga akutsjukhus. Initialt kan konstateras att
siffrorna inte är helt jämförbara med de uppgifter TioHundraförvaltningen
tagit del av inför årsbokslutet.
Under år 2007 uppgick totalkostnaden till 207 mkr för Norrtäljebornas
konsumtion vid övriga akutsjukhus (ej Norrtälje) att jämföra med 258 mkr
för år 2008. Enligt tidigare uppgifter skulle totalkostnaden för år 2008 ha
uppgått till 269,9 mkr. I jämförelse med ett utfall på 269,9 mkr är
kostnadsökningen 31 %.
Kostnadsökningarna mellan 2007 och 2008 uppgår till 22 % och
volymökningarna ser ut enligt följande:
 Vårdtillfällena har ökat med 7,7 %
 Besöken har ökat med 5,6 %
Det är inga större skillnader mellan volymökningarna uttryckt i
vårdtillfällen där de akuta har ökat med 7,4 % och de elektiva med 8,0 %.
Däremot är det skillnader i kostnader där de akuta vårdtillfällena har ökat
med 21,4 % och de elektiva med hela 28,2 %.
Antalet besök ökar med 5,6 %, varav de akuta ökade med 10,2 % och de
elektiva med 5,4 %. Kostnadsökningarna för de akuta uppgår till 11,8 % och
för de elektiva till 19,2 %.
För 2009 har några specifika volymer för Norrtälje ej kunnat erhållas från
HSNf. Eftersom dessa uppgifter ej erhållits kan ej någon jämförelse göras
mer än en ekonomisk där kostnaderna ökar från 258 mkr alternativt 269,9
mkr till 289,9 mkr för år 2000. Det motsvarar en ökning med 12,4 %
alternativt 7,4 %.
TioHundranämndens kostnader har fördelats utifrån Norrtäljebornas andel
av konsumtionen per utfallet år 2008. TioHundraförvaltningen anser att det
kan vara vilseledande att prata andelar av länet eftersom Norrtäljebornas
konsumtion av akutsomatik då blir väldigt påverkad av resterande 98,3
procent.
Norrtälje, 2009-03-09

Kristian Damlin
Ekonomichef

TioHundraförvaltningen | Box 801 | 761 28 Norrtälje | Besöksadress: Estunavägen 14 | Telefon: 0176-710 00 (vxl)
www.tiohundra.se

