Riskanalys Bjurholms häslocentral: avsaknad av hyrläkare
Identifiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått
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Åtgärdsförslag
Svårrekryterat pga
Föreslagit kvot på lönen,
avstånd från Umeå samt Backens hc lånar ut d-läk
ingen kollega, löneläget som sköter SÄBO
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Inte alltid läkare på plats
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Inte alltid läkare på plats
Ambulans i högre grad,
vid akuta sitationer i
finns ej i kommunen
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vid akuta sitationer i
hälsocentral måste åka ut
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Patientsäkerheten
påverkas (akuta
sitationer)

Receptförnyelse läggs till
annan häslocentral,
hanterar inremisser 1d/v
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Resor för patienterna

AC/VC

Patienterna erbjuds
läkartid på annan
hälsocentral
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Ökat arbetsbelastning
för annan personal

Patienterna erbjuds
läkartid på annan
hälsocentral utifrån
gemensam prioritering

Ingen läkarmottagning
på hälsocentralen och
endast läkare för
BVC/SÄBO 2d/v
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Minskad kontinuitet
och fast läkarkontakt

Ingen läkarmottagning
på hälsocentralen och
endast läkare för
BVC/SÄBO 2d/v
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Försenad diagnos,
enl standardiserade
vårdförlopp (SVF)
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Planerade och akuta
läkarbesök från Bjurholm Ökat behov av prioritering
samt konsultation

Personalbrist
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Förändrat uppdrag för
hälsocentralen, dvs ej
fullt utbud enl
hälsoval
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3

Hålla öppet
hälsocentralen trots
utbudsminskning?

10

Får enl politiskt beslut ej
hålla öppet om ej en dläk på plats och får ej
stänga utan ok från
politiken
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Regionen löfte om en
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Sjukdom

Hsjvdirektör/politik
Hålla öppet utan d-läkare
er

Filial med nuvarande
utbud minus
läkarmottning

HSJdirektör/politik
er

Stängning av hälsocentral AC/VC/HSJoch hänvisning till andra direktör/politik
hälsocentraler i andra
er
kommuner

Resultat / uppföljning

Beskriv åtgärdens resultat

Läkare från Backen för SÄBO, hyrläkarberoende

Läkare från Backen för SÄBO, Hyrläk 1d/v sköter BVC och intyg

Fungerar en period innan patientsäkerheten påverkas

Lägre utbud av läkartider. Påverkan på andra hälsocentraler

Risk för försenad diagnos pga hårdare prioritering och lägre utbud

Fördröjning av hantering av recept och inremisser.

Försämring för/av kroniker och multisjuka

Ökad handläggningstid/patient. Patientsäkerheten påverkas

Påverkan för patienter och ekonomi
Patientsäkerhetsrisk

Patientsäkerhetsrisk

Stor påverkan på andra hälsocentraler

Ökad prioritering på andra hälsocentraler, undandträningseffekt

Fungerar en period innan patientsäkerheten påverkas

Stor påverkan för patienter. Belastar närliggande hälsocentraler

Stor påverkan för patienter och stor belasytning på närliggande hälsocentraler men nödvändigt ur patientsäkerhetssynpunkt.

