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

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

18/7–14/8 2022
Totalt 4 veckor

Inga (0) vårdplatser
(ordinarie = 4)

Åsele sjukstuga,
avdelning

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)

20/6-17/7 2022
Totalt 4 veckor

2 vårdplatser
(Ordinarie = 4 st)

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

Inga (0) vårdplatser
(ordinarie = 4)

Dorotea sjukstuga,
avdelning

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.

Hälsocentraler 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

v 25–32.
Tot. 8 veckor

Reducerad verksamhet
hälsocentralen kommer
att vara stängd på
fredagar
Stängt vardagar.

Bolidens Hälsocentral

Primärvårdsjouren
Umeå
Medicinkonsulten

Stenbergska HC,
ungdomsmottagning

Reducerad verksamhet
v26-v34. Tot. 9 veckor

Fredagar kortare
öppethållande kl 8-15

Reducerad verksamhet
v24-v33. Tot. 10 veckor

Planerat för att hålla
öppet torsdagar med
drop-in verksamhet

Hur tillgodose
tillgänglighet för
patienterna?

Dessa patienter kommer
läkare och
sjukgymnaster att
samarbeta kring.
Hänvisning sker till
Erikslid och Heimdall.

Ev. påverkan
tillgänglighet och restid
för patienter

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

Samverkan med akuten

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

Drop in tordagar på
ungdomsmott Övrig tid
får patienter söka HC
eller barnmorskemott.
Därmed likvärdig vård
från
Stenbergska HC
Medicin Konsulten

Samarbetet har
fungerat bra under
lång tid, mer
samordning kring
patienten.

Hälsocentraler 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

Verksamheten
samordnas med
Lövånger Hälsocentral

Distriktssköterskemottagningen
i Jörn

Stängt

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

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

Cirka 17 km längre resa

Formulär inför samarbete/utbudsbegränsningar på en hälsocentral

Hälsocentral/hälsocentraler:

Bolidens HC

Datum:

27/6-19/8

Ange vilket utbud/insats som
ni planerar att samarbeta
kring:

Bolidens HC stängt fredagar. Akuta ärenden som infaller på en fredag
och som inte kan vänta till måndag, hänvisas till annan HC (Heimdall
eller Erikslid). Övriga besök bokas in måndag-torsdag i Boliden.

Ange vilken hälsocentral som
kommer att erbjuda utbudet
så att patientens behov
tillgodoses:

Heimdall och Erikslids HC.

Ange på vilket sätt kvaliteten
av vården kommer att
förbättras av samarbetet:

Då majoriteten av personalen arbetar deltid förläggs deras
sysselnedsättning till att vara ledig fredagar. Detta gör att Bolidens HC
har god bemanning måndag-torsdag vilket innebär god tillgänglighet
och att invånarnas behov av besök kan tillgodoses under öppna dagar.
Liten påverkan på akuten.

Ange hur god tillgänglighet
tillgodoses för patienterna
med anledning av
samarbetet

Stor del av verksamheten är planerad och kan därför planeras in
måndag-torsdag. 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.

(ex. vad gäller avstånd,
väntetider, möjlighet till
digital vård)
Innebär samarbetet kring
utbud ökad restid till vården
för patienterna?

Ja, ca 3 mil.

(Ange i så fall km mellan
hälsocentral som erbjuder
1

vården och hälsocentral där
patienten är listad)
Ange om/hur samarbetet
bidrar till en välfungerande
vårdprocess utifrån ett
personcentrerat synsätt
utifrån patientens samtycke
och delaktighet:

Med hjälp av att stänga en dag/vecka kan säker vård kan bedrivas i
Boliden. God bemanning måndag till torsdag gör att invånarnas behov
av vård kan mötas upp och bokas in i tid. Hög tillgänglighet på telefon
gör att vi snabbt kan boka in invånare för snabb hjälp under veckans
öppna dagar.
Endast akuta ärenden som inträffar på en fredag och som inte kan vänta
bokas in på annan HC. Detta innebär en längre resväg för dessa
invånare. Dock har detta arbetssätt införts sedan några år tillbaka och
har fungerat bra både utifrån personal men även patienternas
erfarenheter.

ANSVARIG/ANSVARIGA VERKSAMHETSCHEFER:

Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

2

Formulär vid begränsat öppethållande eller stängning av hälsocentral under
en begränsad tid

Hälsocentral

Bureå Hälsocentral

Datum

220404

Ange skälet till att en stängning
eller begränsat öppethållande
planeras vid hälsocentralen:

Omöjligt att rekrytera hyrläkare och distriktssköterska
denna period.

Ange vilken tidsperiod som
hälsocentralen planeras att
stängas:

18/7 – 15/8 ( andra semesterperioden)

Har en risk- och
konsekvensanalys genomförts
kring om patientsäkerheten kan
upprätthållas?

Nej

Ange om patientsäkerheten kan
upprätthållas om
hälsocentralen hålls öppet.

Patientsäkerheten kan inte upprätthållas om vi håller
Hälsocentralen öppen.

Ange om patientsäkerheten kan
upprätthållas om
hälsocentralen stänger.

Ja den kan upprätthållas eftersom Lövångers HC kommer
att ta emot de patienter som egentligen tillhör Bureå HC

Till vilken hälsocentral kommer
de listade patienterna att
hänvisas under perioden för
stängningen/begränsat
öppethållande:

Vi kommer att hänvisa till Lövångers Hälsocentral.

Ange avstånd (km) till den
hälsocentral som de listade
patienterna kommer att
hänvisas till under perioden för
stängningen/begränsat
öppethållande:
Ange hur de listade patienterna
kommer att informeras om
stängningen/begränsat
öppethållande:
Kravet är att information i god
tid ska ges om begränsat
öppethållande via
telefonsvarare och på
hälsocentralens kontaktkort på
1177.se. De patienter som
ringer hälsocentralen ska gå
information av telefonsvarare
om vilken hälsocentral de
hänvisas till.
Ange hur allmänhet och media
planeras att informeras om
stängningen/begränsat
öppethållande:
ANSVARIG VERKSAMHETSCHEF:

Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

Formulär inför samarbete/utbudsbegränsningar på en hälsocentral

Hälsocentral/hälsocentraler:

Åsele sjukstuga, avdelning

Datum:

Vårdplatser avdelning
(Ordinarie = 4 st)
20/6-17/7 = 0 st
18/7-14/8 = 2 st

Ange vilket utbud/insats som
ni planerar att samarbeta
kring:

Jour kvällar nätter helger.

Ange vilken hälsocentral som
kommer att erbjuda utbudet
så att patientens behov
tillgodoses:

Dorotea sjukstuga

Ange på vilket sätt kvaliteten
av vården kommer att
förbättras av samarbetet:

Vi kan erbjuda patientsäker vård under tiden som akutvårds och
korttidsplatserna flyttas.

Ange hur god tillgänglighet
tillgodoses för patienterna
med anledning av
samarbetet

Det blir längre för patienter att träffa sjuksköterska under jourtid, men
möjlighet till telefon och digital lösning finns.

(ex. vad gäller avstånd,
väntetider, möjlighet till
digital vård)
Innebär samarbetet kring
utbud ökad restid till vården
för patienterna?

Samarbete med akutvårdplatser och kommunala korttidsplatser.

Vi kan erbjuda patientsäker vård under tiden som akutvårds och
korttidsplatserna flyttas. Vi kan erbjuda kommunala korttidsplatser
under hela sommarperioden.
Det blir längre för anhöriga att hälsa på sina närstående på
vårdavdelning.
Ja, 50 km.

(Ange i så fall km mellan
hälsocentral som erbjuder
1

vården och hälsocentral där
patienten är listad)
Ange om/hur samarbetet
bidrar till en välfungerande
vårdprocess utifrån ett
personcentrerat synsätt
utifrån patientens samtycke
och delaktighet:

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.

ANSVARIG/ANSVARIGA VERKSAMHETSCHEFER:
GERD HÄLLSTEN HAMREBY
Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

2

Formulär inför samarbete/utbudsbegränsningar på en hälsocentral

Hälsocentral/hälsocentraler:

Vilhelmina sjukstuga, avdelning

Datum:

Neddragen verksamhet från 6 till 4 vpl 20/6 – 17/7-2022,
0 vpl 18/7- 14/8

Ange vilket utbud/insats som
ni planerar att samarbeta
kring:

Vårdplatser i Södra Lappland

Ange vilken hälsocentral som
kommer att erbjuda utbudet
så att patientens behov
tillgodoses:

Övriga sjukstugor i Södra Lappland.

Ange på vilket sätt kvaliteten
av vården kommer att
förbättras av samarbetet:

Tillgång till minst 12 vårdplatser i södra Lappland under v 26- 33

Ange hur god tillgänglighet
tillgodoses för patienterna
med anledning av
samarbetet

Avstånd till boendeort påverkas om patienter läggs in på annan
vårdavdelning.

(ex. vad gäller avstånd,
väntetider, möjlighet till
digital vård)
Innebär samarbetet kring
utbud ökad restid till vården
för patienterna?

Vid inläggning , när avdelningen har stängt ökas avståndet ungefär med
5mil – 7 mil till närmaste sjukstuga.

(Ange i så fall km mellan
hälsocentral som erbjuder
1

vården och hälsocentral där
patienten är listad)
Ange om/hur samarbetet
bidrar till en välfungerande
vårdprocess utifrån ett
personcentrerat synsätt
utifrån patientens samtycke
och delaktighet:

Vårdprocessen påverkas ej, oavsett var patienten är inlagd.

ANSVARIG/ANSVARIGA VERKSAMHETSCHEFER:
MAIGRETH ABRAMSSON

Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

2

Formulär inför samarbete/utbudsbegränsningar på en hälsocentral

Hälsocentral/hälsocentraler:

Storuman sjukstuga, avdelning

Datum:

Neddragen verksamhet från 8 till 4 vpl 27/6 – 21/8-2022

Ange vilket utbud/insats som
ni planerar att samarbeta
kring:

Vi har 8 kommunala platser (korttidsplatser) som vi tecknat avtal med
kommunen. Dessa platser är bestående året om. När vi gör neddragning
på akuta platser (region) under sommaren till 4st kan vi även dra ner på
ssk bemanning och ha en sjuksköterska per pass. Vi har dygnet runt
bemanning.
Storumans sjukstuga 4 platser
Tärnaby sjukstuga 2 platser

Ange vilken hälsocentral som
kommer att erbjuda utbudet
så att patientens behov
tillgodoses:

Vi planerar gemensamt med övriga sjukstugor i södra lappland för att
upprätthålla vården i inlandet. Målet har varit att inte understiga 12 st
platser under perioderna.

Ange på vilket sätt kvaliteten
av vården kommer att
förbättras av samarbetet:

Möjlighet att vara så nära hemorten som möjligt och att patienten
behandlas utifrån rätt vårdnivå. Viktigt att ta hand om vår egen
befolkning.

Ange hur god tillgänglighet
tillgodoses för patienterna
med anledning av
samarbetet

Vi har 4 st akuta platser i Storuman och 2 st i Tärnaby. Det är 12 mil
mellan orterna. Försöker i den mån det går att vara så nära hemorten
som möjligt.

(ex. vad gäller avstånd,
väntetider, möjlighet till
digital vård)
Innebär samarbetet kring
utbud ökad restid till vården
för patienterna?

Ja, risk om det är fullt att en Storuman bo blir placerad i Åsele eller vise
versa men som tidigare år så ska patienterna slussas ut till Sjukstugorna
utifrån vårdnivå när de är färdig utredda på lasarett.

(Ange i så fall km mellan
hälsocentral som erbjuder
1

vården och hälsocentral där
patienten är listad)
Ange om/hur samarbetet
bidrar till en välfungerande
vårdprocess utifrån ett
personcentrerat synsätt
utifrån patientens samtycke
och delaktighet:
ANSVARIG/ANSVARIGA VERKSAMHETSCHEFER:
Veronica Lundsten TF verksamhetschef.
Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

2

Formulär inför samarbete/utbudsbegränsningar på en hälsocentral

Hälsocentral/hälsocentraler:

Stenbergska HC, ungdomsmottagning

Datum:

Planerat för att hålla öppet Torsdagar med drop-in
verksamhet v24-33

Ange vilket utbud/insats som
ni planerar att samarbeta
kring:

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

Ange vilken hälsocentral som
kommer att erbjuda utbudet
så att patientens behov
tillgodoses:

Stenbergska HC
Medicin Konsulten

Ange på vilket sätt kvaliteten
av vården kommer att
förbättras av samarbetet:

Samarbetet har fungerat bra med ovanstående under lång tid, mer
samordning kring patienten.

Ange hur god tillgänglighet
tillgodoses för patienterna
med anledning av
samarbetet

Drop in på ungdomsmott. Under sommaren. Övrig tid får patienter söka
HC eller barnmorskemott.

(ex. vad gäller avstånd,
väntetider, möjlighet till
digital vård)
Innebär samarbetet kring
utbud ökad restid till vården
för patienterna?

Nej

(Ange i så fall km mellan
hälsocentral som erbjuder
1

vården och hälsocentral där
patienten är listad)
Ange om/hur samarbetet
bidrar till en välfungerande
vårdprocess utifrån ett
personcentrerat synsätt
utifrån patientens samtycke
och delaktighet:

Likvärdig vård från annan instans.

ANSVARIG/ANSVARIGA VERKSAMHETSCHEFER:

Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

2

Formulär inför samarbete/utbudsbegränsningar på en hälsocentral

Hälsocentral/hälsocentraler:

Stenbergska HC

Datum:

Reducerad verksamhet v24-v33

Ange vilket utbud/insats som
ni planerar att samarbeta
kring:

Fortsatt öppen verksamhet.
De olika team-samarbeten vi har på HC kommer att pausas alternativt
delas ut på personalen som arbetar.
Arbetsterapeut saknas v 27-v31. Dessa patienter kommer läkare och
sjukgymnaster att samarbeta kring.

Ange vilken hälsocentral som
kommer att erbjuda utbudet
så att patientens behov
tillgodoses:

Vi själva i annan form.

Ange på vilket sätt kvaliteten
av vården kommer att
förbättras av samarbetet:

Fortsatt god och nära vård till våra patienter

Ange hur god tillgänglighet
tillgodoses för patienterna
med anledning av
samarbetet

Samma utbud men i mindre skala, kan skapa längre väntetider

(ex. vad gäller avstånd,
väntetider, möjlighet till
digital vård)
Innebär samarbetet kring
utbud ökad restid till vården
för patienterna?

Nej

(Ange i så fall km mellan
hälsocentral som erbjuder
1

vården och hälsocentral där
patienten är listad)
Ange om/hur samarbetet
bidrar till en välfungerande
vårdprocess utifrån ett
personcentrerat synsätt
utifrån patientens samtycke
och delaktighet:

Fortsatt likvärdig vård på samma hälsocentral patienten är listad på.

ANSVARIG/ANSVARIGA VERKSAMHETSCHEFER:

Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

2

Formulär inför samarbete/utbudsbegränsningar på en hälsocentral

Hälsocentral/hälsocentraler:

Malå och Sorsele sjukstugor, avdelning

Datum:

Vårdplatser avdelning Malå
(Ordinarie = 4 st)
20/6-17/7 = 0 st
Vårdplatser avdelning Sorsele
(Ordinarie = 4 st)
18/7-14/8 = 0 st

Ange vilket utbud/insats som
ni planerar att samarbeta
kring:

Gäller framför allt insatser av paramedicin

Ange vilken hälsocentral som
kommer att erbjuda utbudet
så att patientens behov
tillgodoses:

Det kommer att växla mellan Malå och Sorsele sjukstugor

Ange på vilket sätt kvaliteten
av vården kommer att
förbättras av samarbetet:

Vi kommer att försöka bibehålla kvaliteten på den vård som vi levererar

Ange hur god tillgänglighet
tillgodoses för patienterna
med anledning av
samarbetet

Tillgänglighet som tidigare via telefon, mina vårdkontakter och
Hälsodigitalen.
Digitala vårdmöten där det är möjligt/lämpligt

(ex. vad gäller avstånd,
väntetider, möjlighet till
digital vård)

1

Innebär samarbetet kring
utbud ökad restid till vården
för patienterna?

Kan innebära resor för patienten. Det är 90 km mellan sjukstugorna

(Ange i så fall km mellan
hälsocentral som erbjuder
vården och hälsocentral där
patienten är listad)
Ange om/hur samarbetet
bidrar till en välfungerande
vårdprocess utifrån ett
personcentrerat synsätt
utifrån patientens samtycke
och delaktighet:

Som tidigare har vi patienten i centrum

ANSVARIG/ANSVARIGA VERKSAMHETSCHEFER:
Dan Thorn
Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

2

Formulär inför samarbete/utbudsbegränsningar på en hälsocentral

Hälsocentral/hälsocentraler:

Dorotea sjukstuga, avdelning

Datum:

Vårdplatser avdelning
(Ordinarie = 4 st)
20/6-17/7 = 2 st
18/7-14/8 = 0 st

Ange vilket utbud/insats som
ni planerar att samarbeta
kring:

Jour kvällar nätter helger.

Ange vilken hälsocentral som
kommer att erbjuda utbudet
så att patientens behov
tillgodoses:

Åsele sjukstuga

Ange på vilket sätt kvaliteten
av vården kommer att
förbättras av samarbetet:

Vi kan erbjuda patientsäker vård under tiden som akutvårds och
korttidsplatserna flyttas.

Ange hur god tillgänglighet
tillgodoses för patienterna
med anledning av
samarbetet

Det blir längre för patienter att träffa sjuksköterska under jourtid, men
möjlighet till telefon och digital lösning finns.

(ex. vad gäller avstånd,
väntetider, möjlighet till
digital vård)
Innebär samarbetet kring
utbud ökad restid till vården
för patienterna?

Samarbete med akutvårdplatser och kommunala korttidsplatser.

Vi kan erbjuda patientsäker vård under tiden som akutvårds och
korttidsplatserna flyttas. Vi kan erbjuda kommunala korttidsplatser
under hela sommarperioden.
Det blir längre för anhöriga att hälsa på sina närstående på
vårdavdelning.
Ja 50 km.

(Ange i så fall km mellan
hälsocentral som erbjuder
1

vården och hälsocentral där
patienten är listad)
Ange om/hur samarbetet
bidrar till en välfungerande
vårdprocess utifrån ett
personcentrerat synsätt
utifrån patientens samtycke
och delaktighet:

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.

ANSVARIG/ANSVARIGA VERKSAMHETSCHEFER:
Gerd Hällsten Hamreby
Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

2

Formulär vid begränsat öppethållande eller stängning av hälsocentral under
en begränsad tid

Hälsocentral

Kåge

Datum

2022-03-31

Ange skälet till att en stängning
eller begränsat öppethållande
planeras vid hälsocentralen:

Vi får helt enkelt inte ihop scheman - det vill säga
bemanningsbrist inom de flesta av våra yrken.

Ange vilken tidsperiod som
hälsocentralen planeras att
stängas:

Vecka 25-32 (20 juni-14 augusti) 2022

Har en risk- och
konsekvensanalys genomförts
kring om patientsäkerheten kan
upprätthållas?

Ja

Ange om patientsäkerheten kan
upprätthållas om
hälsocentralen hålls öppet.

Nej

Ange om patientsäkerheten kan
upprätthållas om
hälsocentralen stänger.
Till vilken hälsocentral kommer
de listade patienterna att
hänvisas under perioden för
stängningen/begränsat
öppethållande:

Byske

Ange avstånd (km) till den
hälsocentral som de listade
patienterna kommer att
hänvisas till under perioden för
stängningen/begränsat
öppethållande:

Cirka 17 km

Ange hur de listade patienterna
kommer att informeras om
stängningen/begränsat
öppethållande:

Norran - två lördag i rad
Anslag på Hälsocentralerna
1177
Sjukvårdsrådgivningen
Hemsida
TeleQ
Växeln
Akuten

Kravet är att information i god
tid ska ges om begränsat
öppethållande via
telefonsvarare och på
hälsocentralens kontaktkort på
1177.se. De patienter som
ringer hälsocentralen ska gå
information av telefonsvarare
om vilken hälsocentral de
hänvisas till.

ANSVARIG VERKSAMHETSCHEF: ANNA SUNDÉN

Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

Formulär vid begränsat öppethållande eller stängning av hälsocentral under
en begränsad tid

Hälsocentral

MoröBacke Hälsocentral

Datum

2022-03-31

Ange skälet till att en stängning
eller begränsat öppethållande
planeras vid hälsocentralen:

Bemanningsbrist

Ange vilken tidsperiod som
hälsocentralen planeras att
stängas:

Vecka 25-32 (20/6-14/8) 2022

Har en risk- och
konsekvensanalys genomförts
kring om patientsäkerheten kan
upprätthållas?

Ja

Ange om patientsäkerheten kan
upprätthållas om
hälsocentralen hålls öppet.
Ange om patientsäkerheten kan
upprätthållas om
hälsocentralen stänger.
Till vilken hälsocentral kommer
de listade patienterna att
hänvisas under perioden för
stängningen/begränsat
öppethållande:

Nej

Ja

Ursvikens Hälsocentral

Ange avstånd (km) till den
hälsocentral som de listade
patienterna kommer att
hänvisas till under perioden för
stängningen/begränsat
öppethållande:

Ungefär 10 km

Ange hur de listade patienterna
kommer att informeras om
stängningen/begränsat
öppethållande:

Via;
Norran - två lördag i rad
Anslag på Hälsocentralerna
1177
Sjukvårdsrådgivningen
Hemsidan
TeleQ
Växeln
Akuten

Kravet är att information i god
tid ska ges om begränsat
öppethållande via
telefonsvarare och på
hälsocentralens kontaktkort på
1177.se. De patienter som
ringer hälsocentralen ska gå
information av telefonsvarare
om vilken hälsocentral de
hänvisas till.
Ange hur allmänhet och media
planeras att informeras om
stängningen/begränsat
öppethållande:

Se ovan.

ANSVARIG VERKSAMHETSCHEF: ANNA SUNDÉN

Granskat av
beställarenheten:

Datum:

Bedömning:

Datum:

