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Översikt av stängningar och utbudsbegränsningar inom primärvården juni – augusti 2022
Stängning/begränsning vid sjukstugornas slutenvård
Vårdenhet

Datum

Aktuell begränsning

Åtgärd för täcka behov

Hur tillgodose
tillgänglighet för
patienterna?

Ev. påverkan
tillgänglighet och restid
för patienter

Storuman sjukstuga,
avdelning

27/6 – 21/8 2022
Totalt 8 veckor

Neddrag av vårdplatser
från 8 till 4.

Samplanering med
övriga sjukstugor i Södra
Lappland
Mål minst 12 platser
under perioden v 26–33.
Totalt 8 veckor

Vi har 4 st akuta platser
i Storuman och 2 st i
Tärnaby. Försöker i den
mån det går att vara så
nära hemorten som
möjligt

Vilhelmina sjukstuga,
avdelning

20/6 – 17/7 2022
Totalt 4 veckor

Neddrag av vårdplatser
från 6 till 4

RoK-analys finns

18/7–14/8 2022
Totalt 4 veckor

Inga (0) vårdplatser
(ordinarie = 6 st)

Samplanering med
övriga sjukstugor i Södra
Lappland
Mål minst 12 platser
under perioderna.

Sjukstuga på annan ort

Det är 120 km mil
mellan Storuman o
Tärnaby.
Viss risk om det är fullt
att slussas till annan
sjukstuga inom Södra
Lappland
Under stängning ökas
avståndet ungefär med
50 – 70 km till närmaste
sjukstuga.

Malå sjukstuga,
avdelning

20/6–17/7 2022
Totalt 4 veckor

Inga (0) vårdplatser
(ordinarie = 4)

Sorsele sjukstuga,
avdelning
RoK-analys finns
Åsele sjukstuga,
avdelning

18/7–14/8 2022
Totalt 4 veckor

Inga (0) vårdplatser
(ordinarie = 4)

20/6–17/7 2022
Totalt 4 veckor

Inga (0) vårdplatser
(ordinarie = 4)

18/7–14/8 2022
Totalt 4 veckor

2 vårdplatser
(ordinarie = 4)

Dorotea sjukstuga,
avdelning

20/6-17/7 2022
Totalt 4 veckor

2 vårdplatser
(Ordinarie = 4 st)

RoK-analys finns

18/7-14/8 = 0 st
Totalt 4 veckor

Inga (0) vårdplatser
(ordinarie = 4)

RoK-analys finns

Övrig samverkan
eller påverkan
vårdkvalitet

Samplanering med
övriga sjukstugor i Södra
Lappland
Mål minst 12 platser
under perioderna.

Växla mellan Malå och
Sorsele sjukstuga

Kan innebära längre
resor för patient. Det är
90 km mellan
sjukstugorna

Samverkan framför allt
insatser av
paramedicin

Samplanering med
övriga sjukstugor i Södra
Lappland
Mål minst 12 platser
under perioderna.

Växla mellan Åsele och
Dorotea sjukstuga

Kan innebära 50 km
längre resor för patient
och anhöriga

Jour kvällar nätter
helger.
Samarbetet bidrar till
att vi kan erbjuda
patientsäker vård med
i stort sett ordinarie
personal under hela
sommarperioden, trots
att vi har mycket stor
brist eller helt
avsaknad av vikarier.
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Hälsocentraler / Ungdomsmottagning Begränsat utbud
Vårdenhet

Datum

Aktuell begränsning

Åtgärd för täcka behov

Stenbergska
Hälsocentral

v24-v33 Tot. 10 veckor

Reducerad verksamhet
Team-samarbeten
pausas

Alternativt delas ut på
personalen som arbetar.

v27-v31.Tot. 5 veckor

Arbetsterapeut saknas

Bolidens Hälsocentral

v 25–32.
Tot. 8 veckor

Reducerad verksamhet
hälsocentralen kommer
att vara stängd på
fredagar.
Majoriteten av
personalen arbetar
deltid förläggs deras
sysselnedsättning till att
vara ledig fredagar

Ersboda Hälsocentral

v25–v32
Tot. 8 veckor

Begränsade
läkarresurser på
Ersboda HC.
Läkarresurs på Ersboda
kommer att finnas för
särskilda grupper som
personer i SÄBO och
inom Primo. Övriga
läkarbesök bokas in på
Mariehems HC.

RoK-analys finns

Dessa patienter kommer
läkare och
sjukgymnaster att
samarbeta kring.
Stor del av
verksamheten är
planerad och kan därför
planeras in måndagtorsdag. Med hög
tillgänglighet via telefon
kan Boliden planera och
boka in besök under
öppna dagar. Akuta
ärenden som infaller på
en fredag och som inte
kan vänta till måndag
kommer att erbjudas
vård i Skellefteå.
Samarbeta med
Mariehems HC.
Sköterskor/dsk ansvarar
för att samarbeta med
TeleQ för både Ersboda
HC och Mariehems HC.
Patienterna ringer till sin
hälsocentral. Stöd för
bedömning finns team
olika professioner och
konsultationsläkare.
Patienter bedöms vara i
behov av fysiskt
läkarbesök bokas på
Mariehems HC.

Hur tillgodose
tillgänglighet för
patienterna?

Ev. påverkan
tillgänglighet och restid
för patienter

Övrig samverkan
eller påverkan
vårdkvalitet
Samma utbud men i
mindre skala, kan
skapa längre
väntetider

Hänvisning sker till
Erikslid och Heimdall

Ja ca 30 km längre.

Detta arbetssätt
införts sedan några år
tillbaka och har
fungerat bra både
utifrån personal och
även patienternas
erfarenheter.

Läkarbesök bokas in på
Mariehems HC

Restid 2 km från
Ersboda HC till
Mariehems HC.

Psykiatrisköterskorna
på Mariehem och
Ersboda samarbetar
med varandra under
sommaren.

Tillgång till leasingbil för
förflyttning av personal
mellan HC om så
bedöms nödvändigt.
Funktioner som
telefontillgänglighet,
familjecentral, Primo
kommer upprätthållas
på Ersboda HC.
Psykiatri-SSK kommer
att vara tillgänglig.
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Vårdenhet

Datum

Aktuell begränsning

Åtgärd för täcka behov

Vindelns Hälsocentral
RoK-analys finns

v26, v29, v 30
Tot. 3 veckor

Läkarmottagning på
hälsocentralen

Läkare från Vännäs
hälsocentral och
Backens hälsocentral
sköter via distans
kommunens SÄBO och
HSV. Kommer att åka ut
på ev akuta hembesök.

Sjukvårdsgrupp kan ej
aktiveras.

Medicinkonsulten

v26-v34. Tot. 9 veckor

Reducerad verksamhet
Fredagar kortare
öppethållande kl 8-15

Stenbergska HC,
ungdomsmottagning

Reducerad verksamhet
v24-v33. Tot. 10 veckor

Planerat för att hålla
öppet torsdagar med
drop-in verksamhet

Hur tillgodose
tillgänglighet för
patienterna?
Fysiska läkarbesök
erbjuds vid Vännäs
hälsocentral och
Backens hälsocentral

Digital vård via 1177.se
och Hälsodigitalen

Sjukvårdsgrupp
rekvireras enligt princip
om geografiskt närmast
liggande HC Vännäs och
Robertsfors

Ungdomsmottagningen
kan vid behov
samarbeta med
elevhälsan, övriga
kuratorer, barnmorska
och läkare med
förälders samtycke

Drop-in torsdagar på
ungdoms mott. Övrig tid
får patienter söka HC
eller barnmorskemott.
Därmed likvärdig vård
från Stenbergska HC
Medicin Konsulten

Ev. påverkan
tillgänglighet och restid
för patienter
Avstånd till mottagande
enhet blir 40–50 km
därmed tillkommer
restid med 30–60
minuter

Övrig samverkan
eller påverkan
vårdkvalitet

Samarbetet har
fungerat bra under
lång tid, mer
samordning kring
patienten.
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Hälsocentraler/mottagningar stängda
Stängda hälsocentraler

Datum

Orsak till
stängning/begränsning

Åtgärd för täcka behov

Morö Backe Hälsocentral

20/6–14/8 2022
Tot. 8 veckor

Stängt på grund av
bemanningsbrist

Hänvisning till
Ursvikens Hälsocentral

Kåge Hälsocentral

20 juni-14 augusti
2022
Tot. 8 veckor

Stängt på grund av
bemanningsbrist

Hänvisning till
Byske Hälsocentral

Bureå Hälsocentral

18/7 – 14/8
Tot. 4 veckor

Stängt
Omöjligt att rekrytera
hyrläkare och
distriktssköterska denna
period.

Verksamheten
samordnas med
Lövånger Hälsocentral

Distriktssköterskemottagningen
i Jörn

Sommarstängt

Stängt på grund av
bemanningsbrist

Hur tillgodose/
informeras om
stängningen/begränsat
för patienterna?
Information via;
Norran - två lördag i
rad;
Anslag på
hälsocentralerna;
1177
Sjukvårdsrådgivningen
Hemsidan; TeleQ;
Växeln och Akuten
Information via;
Norran - två lördag i
rad;
Anslag på
hälsocentralerna;
1177
Sjukvårdsrådgivningen
Hemsidan; TeleQ;
Växeln och Akuten
Se ovan

Se ovan

Ev. påverkan
tillgänglighet och
restid för patienter
Ungefär 10 km längre
resa

Cirka 17 km längre resa

Cirka 30 km längre resa
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Stängda hälsocentraler

Bjurholms Hälsocentral
RoK-analys finns

Datum

Orsak till
stängning/begränsning

Åtgärd för täcka behov

Hur tillgodose/
informeras om
stängningen/begränsat
för patienterna?

Ev. påverkan
tillgänglighet och
restid för patienter

4/7 – 5/8
Tot. 5 veckor

Stängt på grund av att
patientsäkerheten inte
kan upprätthållas fast
läkare på 10% har
semester, ingen
hyrläkare går att få på
hela sommaren.
Stängning helt av hc pga
för liten arbetsgrupp vid
semester när man ska
hantera vården utan
läkare.
Stängning minskar tiden
med begränsad
bemanning under
längre tid.

Patienter hänvisas till
närliggande
hälsocentraler Vännäs,
Nordmaling, Backen.
Kan själva välja vilken.
Delvis styrning av viss
verksamhet till Vännäs
HC, provtagning kan
ske på samtliga.

Tidningar och på
hälsocentralen samt via
telefon och 1177.

Avstånd till
mottagande enhet blir
3–6 mil.

Sjukvårdsgrupp kan ej
aktiveras.

Läkare från Backen
kommer att sköta
kommunernas SÄBO
och HSV på distans.
Läkare från Vännäs
kommer att åka ut på
ev akuta hembesök
Sjukvårdsgrupp
rekvireras enligt princip
om geografiskt närmast
liggande HC.

