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Inaktivering av krislägesavtal
Sammanfattning
Den 2 mars 2021 begärde krisledningsnämnden i Region Västerbotten att SKR
skulle aktivera Krislägesavtalet för omvårdnadspersonal i Region Västerbotten inom
vissa verksamheter vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) samt vid Skellefteå
lasarett;
- Intensivvårdsverksamheten NUS
- Vårdavdelningar med covid- vårdplatser vid Skellefteå lasarett
Detta med anledning av det allvarliga läget med hög smittspridning utifrån covid-19
speciellt i Södra Lappland och Skellefteå samt en mindre ökning i Umeåområdet.
Detta innebar en kraftigt ökad belastning inom vissa delar av sjukvården med ett
skört vårdplatsläge även om den elektiva verksamheten dragits ned.
SKR beslutade den 3 mars 2021 att aktivera Krislägesavtalet för personal i Region
Västerbotten inom intensivvårdsverksamheten Norrlands universitetssjukhus, samt
vårdavdelningar med covid-vårdplatser vid Skellefteå lasarett. Beslutet om aktivering
av Krislägesavtalet gäller så länge samtliga fyra kriterier i definitionen av krisläge är
uppfyllda. Om något av kriterierna inte längre är uppfyllt ska SKR omedelbart
underrättas.
Efter att krislägesavtalet aktiverades har situationen stabiliserats i Umeå varför
avtalet inte har nyttjats för omvårdnadspersonalen inom intensivvårdsverksamheten
på NUS. I nuläget är situationen inom IVA stabil och belastningen lägre än när
Krislägesavtalet begärdes i aktivering.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Region Västerbotten begär att
Krislägesavtalet inaktiveras omvårdnadspersonalen inom
intensivvårdsverksamheten på Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Beslut
Region Västerbotten begär att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inaktiverar
Krislägesavtalet för personal i Region Västerbotten inom
intensivvårdsverksamheten, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå med omedelbar
verkan.
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