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Sammanfattning
Verksamhetschef i Primärvård Väst Umeå, har meddelat Beställarenheten att
Bjurholms hälsocentral saknar ordinarie läkare. Läkarbehovet vid Bjurholms
hälsocentral täcks förnärvarande till 35 procent, vakans på 65 procent föreligger.
Hälsocentralen kan inte erbjuda läkarmottagning för akuta eller planerade besök.
Verksamhetschefen ser ingen annan lösning än att hålla Bjurholm hälsocentral öppen
men med utbudsbegränsning. Patienter erbjuds vid behov läkarbedömning/besök i
annan kommun på närliggande hälsocentral. Avstånd till mottagande enhet för
läkarbesök blir 3–6 mil vilket innebär ytterligare restid för patienten med 30–60
minuter. Läkarinsatser vid Särskilt boende, SÄBO och BVC upprätthålls enligt
beställning och påverkas inte i dagsläget.
Vakans vecka 3–6 och vecka 8-16 2022. Vecka 17-21 2022 finns hyrläkare.
Verksamhetschefen har vidtagit åtgärder som aktiv rekrytering, tidig och kontinuerlig
kontakt med Bemanningsbyrån och hyrbolag. Enheten har inte lyckats värva någon
läkare eller hyrläkaren som under den aktuella perioden kan tjänstgöra i Bjurholm.
Verksamhetschefen har även övervägt att flytta läkare inom området men då
situationen är ansträngd (saknar viss läkarbemanning) vid alla hälsocentraler bedöms
det inte möjligt. Avdelningschef har fortsatt kontinuerlig kontakt med
bemanningsföretag med förhoppning om att kunna hyra in läkare för den aktuella
tiden.
I Region Västerbottens beställningen till primärvården 2022 anges att: vid
semesterperioder kan Hälsocentralen välja att begränsa utbudet på mottagningen
men tillgång till specialistläkare i allmänmedicin måste finnas. Beställarenheten
bedömer att den ovanstående utbudsbegränsning innebär att de uppdrag och regler
som gäller för Hälsoval Primärvård i Västerbotten inte uppfylls.
I Region Västerbotten finns sedan tidigare ett politiskt beslut att i alla länets kommuner
ska det finnas en hälsocentral. Beställarenheten bedömer att Regionstyrelsen bör
fatta beslut i frågan eftersom Bjurholms hälsocentral är den enda i den kommunen och
utbudsbegränsningen innebär stora försämringar för hälsocentralens listade
patienter.
Utbudsminskning av läkarresurser under vecka 3–6 2022 vid Bjurholms hälsocentral
är godkänt genom ordförandebeslut.
Arbetsutskottets beredning av ärendet
Jonas Karlberg (V) föreslår att konsekvensbeskrivningen ska kompletteras med
beskrivning av hur förslaget kan komma att påverka ambulansens verksamhet,
arbetsutskottets ledamöter ställer sig bakom förslaget. Kompletteringen ska göras till
regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022.
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Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Godkänna att Bjurholms hälsocentral har en utbudsbegränsning av läkarresurser
under vecka 8-16 2022 som innebär att akuta eller planerade läkarbesök hänvisas till
annan hälsocentral i närliggande kommun.
Beslutet om utbudsbegränsningen gäller endast under förutsättning att
hälsocentralens läkarbemanning inte kan tillgodoses trots fortsatta aktiva åtgärder för
att hyra/anställa läkare.
Regionstyrelsen rekommenderar Hälso- och sjukvårdsnämnden att upprätta en
långsiktig åtgärdsplan för att säkerställa bemanningen i primärvården. Planen
återrapporteras till Regionstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottets beslut
Konsekvensbeskrivningen ska kompletteras med beskrivning av hur förslaget kan
komma att påverka ambulansens verksamhet. kompletteringen ska göras till
regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022.
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Godkänna att Bjurholms hälsocentral har en utbudsbegränsning av läkarresurser
under vecka 8-16 2022 som innebär att akuta eller planerade läkarbesök hänvisas till
annan hälsocentral i närliggande kommun.
Beslutet om utbudsbegränsningen gäller endast under förutsättning att
hälsocentralens läkarbemanning inte kan tillgodoses trots fortsatta aktiva åtgärder för
att hyra/anställa läkare.
Regionstyrelsen rekommenderar Hälso- och sjukvårdsnämnden att upprätta en
långsiktig åtgärdsplan för att säkerställa bemanningen i primärvården. Planen
återrapporteras till Regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Utbudsbegränsning vid Bjuholms hälscentral
 Kopia av Risk och konsekvensanalys Bjurholms hälsocentral 2022
 Underlag för riskanalys och åtgärd gällande utbudsminskning Bjurholms
hälsocentral
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