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Begäran om aktivering av krislägesavtal

Sammanfattning
Region Västerbotten befinner sig i ett allvarligt läge med hög smittspridning utifrån
covid-19, speciellt i Södra Lappland och Skellefteå samt en mindre ökning i
Umeåområdet. Den brittiska virusmutationen bidrar påtagligt till ökningen. Detta har
inneburit en kraftigt ökad belastning inom vissa delar av sjukvården med ett skört
vårdplatsläge även om den elektiva verksamheten dragits ned. Smittspridningen har
också lett till varierande grad av personalbortfall i samtliga verksamheter.
I nuläget är bedömningen att krislägesavtal är aktuellt att aktivera i vissa
verksamheter vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) samt vid Skellefteå lasarett,
men det kan komma att ändras beroende på hur läget utvecklar sig.
För närvarande ser regionen behov av att tillämpa krislägesavtalet inom följande
verksamheter:
-

Intensivvårdsverksamheten Nus

-

Infektionskliniken Nus

-

Vårdavdelningar med covid-vårdplatser vid Skellefteå lasarett

I nuläget bedöms krislägesavtalet vara aktuellt för omvårdnadspersonal, dvs
framförallt sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och undersköterskor.
Region Västerbottens sammantagna bedömning är att läget för nämnda
verksamheter är så allvarligt att det inte kan hanteras inom ramen för nu gällande
avtal. Regionen bedömer vidare att samtliga aktiveringskriterier i krislägesavtalet är
uppfyllda och begär härmed omedelbar aktivering.
Beslutsunderlag
•

PM Begäran att Krislägesavtal aktiveras

Beslut
Region Västerbotten begär att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fattar beslut
om omedelbar aktivering av Krislägesavtalet för omvårdnadspersonal inom
intensivvårdsverksamheten Norrlands universitetssjukhus, Infektionskliniken
Norrlands universitetssjukhus samt vårdavdelningar med covid-vårdplatser vid
Skellefteå lasarett.
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Beslutet är fattat i enlighet med 6 kap 39 § kommunallagen och punkt 1.1 i regionstyrelsens
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