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§ 43
Ny organisations- och ledningsstruktur för primärvården i Skellefteå
och Umeå
HSN 454-2020
Sammanfattning
Utskott för primärvård och tandvård fick vid sammanträde den 1 april 2020 information
om förslag på ny organisation- och ledningsstruktur gällande närsjukvårdsområde
primärvård Skellefteå respektive närsjukvårdsområde Umeå. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ser vikten av denna organisations- och ledningsstruktur inom
primärvården och att den kommer igång så snart som möjligt. Detta är anledningen till
att utskottet höll ett extra sammanträde den 8 april 2020.
Förslaget stödjer god och nära vård och rustar primärvården för framtida utmaningar
utifrån fem fokusområden:
Samarbete mellan hälsocentraler, hållbarhet, effektivitet, tillgänglighet, digitalisering.
Två till fyra hälsocentraler bildar en basenhet. I Skellefteå med kranskommuner
innebär det att 12 hälsocentraler bildar 3 basenheter med 4 hälsocentraler per
basenhet. I Umeå med kranskommuner innebär det att 14 hälsocentraler bildar fyra
basenheter med 4 respektive 3 hälsocentraler per basenhet. Varje hälsocentral ska
erbjuda ett basutbud av tjänster. Varje basenhet leds av en verksamhetschef samt ett
antal avdelningschefer i enlighet med Region Västerbottens riktlinje. Inom varje
basenhet återfinns även MLA.
Hälsocentraler Skellefteå med kranskommuner:
Moröbacke, Kåge, Byske, Ursviken bildar basenhet nord.
Anderstorp, Burträsk, Lövånger, Bureå bildar basenhet syd.
Heimdall, Erikslid, Boliden, Norsjö bildar basenhet väst.
Hälsocentraler Umeå med kranskommuner:
Mariehem, Ersboda, Robertsfors, Sävar bildar basenhet nord.
Teg, Hörnefors, Nordmaling bildar basenhet syd.
Ålidhem, Holmsund, ev. Tomtebo bildar basenhet öst.
Backen, Vännäs, Bjurholm, Vindeln bildar basenhet väst.
Tilläggsuppdrag primärvård blir en basenhet med länsövergripande
specialistfunktioner såsom ungdomshälsa, alkohol- och drogmottagning, centrum mot
våld med flera.
1177 vårdguiden på telefon blir en basenhet med länsövergripande dygnet runt
verksamhet i Umeå, Skellefteå, Lycksele.
Referensgrupp bestående av fackliga ombud samt arbetsrepresentanter från
länssjukvård respektive slutenvård har varit med i processen. Riskbedömning är gjord.
Förändringen förväntas genomföras kostnadsneutralt.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven. Ärendet återremitteras till utskottet för primärvård och
tandvård. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj.
Beslut
Utdragsbestyrkande
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Informationen är delgiven. Ärendet återremitteras till utskottet för primärvård och
tandvård. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj.
Beslutsunderlag

 Basutbud primärvård. Komplettering till ärende HSN 454-2020.
 Tjänsteskrivelse Organisations och ledningsstruktur NSV Primärvård Skellefteå
Umeå 200330
 DUGA Riskbedömning Handlingsplan
 DUGA Information om Organisations- och ledningsförslaget 2020
 Protokollsutdrag UPT 8 april
 DUGA-processen riskbedömning 200414
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