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Sammanfattning
Inför sommaren har ett antal anhållanden om utbudsbegränsningar i primärvården
sammanställts. Den huvudsakliga orsaken till att begränsa verksamheten är
personalbrist under semesterperioden. Sammanfattningsvis är följande förändringar
föreslagna:
NSV Södra Lappland
Genom ett begränsat utbud och samordning av resurser mellan sjukstugorna under
veckorna 25–32 kommer man att ha mellan 16–20 tillgängliga vårdplatser. Även om
oförutsedda händelser kan innebära en akut förändring så ska antalet vårdplatser
aldrig understiga 12.

NSV Skellefteå
Samordning och utbudsbegränsningar är nödvändiga för att kunna upprätthålla den
nödvändiga primärvården under sommaren på grund av bemanningssituationen.

Basenhet Syd (Anderstorp, Bureå, Burträsk, Lövånger)
Bureå HC hålls stängd v29-32 och verksamheten samordnas med Lövånger HC.
Basenhet Väst (Erikslid, Heimdall, Boliden/Jörn, Norsjö)
Bolidens HC kommer att vara stängd fredagar v 25-32. Hänvisning sker till Erikslid och
Heimdall. Distriktssköterskemottagningen i Jörn kommer som tidigare att vara
sommarstängd.
Basenhet Nord (Byske, Kåge, Moröbacke, Ursviken)
Kåge HC hålls stängd v25-32, samordnar verksamheten med Byske HC.
Moröbacke HC hålls stängd v25-32, samordnar verksamheten med Ursviken HC.

NSV Umeå
Alla HC öppna – men med reducerad personal. Samarbete mellan HC i varje
basenhet.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker anhållanden om utbudsbegränsningar för
primärvården under sommaren 2022 och förordar Regionstyrelsen om att besluta om
dessa enligt förslag.
Förslag till beslut under sammanträde
Susanne Dufvenberg (S) med flera yrkar att Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker
anhållanden om utbudsbegränsningar för primärvården under sommaren 2022 och
förordar Regionstyrelsen om att besluta om dessa. Risk och konsekvensanalyser ska
från varje hälsocentral bifogas som underlag inför beslut i Regionstyrelsen.
Särskild hänsyn i risk och konsekvensanalyserna ska tas angående tillgång fast
läkarkontakt för de som bor i särskilda boenden samt till de som har hemsjukvård
Inför för nästa sommar bör det användas samma utformning på dokumentet för hela
länet inför anhållanden om utbudsbegränsningar med medföljande risk och
konsekvensanalyser.
Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Susanne Dufvenberg (S) med fleras
förslag till beslut mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Susanne
Dufvenberg (S) med fleras förslag till beslut.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker anhållanden om utbudsbegränsningar för
primärvården under sommaren 2022 och förordar Regionstyrelsen om att besluta om
dessa. Risk och konsekvensanalyser ska från varje hälsocentral bifogas som underlag
inför beslut i Regionstyrelsen.
Särskild hänsyn i risk och konsekvensanalyserna ska tas angående tillgång fast
läkarkontakt för de som bor i särskilda boenden samt till de som har hemsjukvård
Inför för nästa sommar bör det användas samma utformning på dokumentet för hela
länet inför anhållanden om utbudsbegränsningar med medföljande risk och
konsekvensanalyser.
Beslutsunderlag















Kopia av Kopia av Sjukstugeplatser sommaren 2022 220331
Översikt av utbudsbegränsningar och stängningar sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Åsele sjukstuga avdelning sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Vilhelmina sjukstuga avdelning sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Storuman sjukstuga avdelning sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Stenbergska HC ungdomsmottagning sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Stenbergska HC sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Malå och Sorsele sjukstugor avd. sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Dorotea sjukstuga avd. sommaren 2022
Stängning av hälsocentral - sommar Kåge 2022
Stängning av hälsocentral - MoröBacke sommar 2022
Sommarplanering PV 2022
Utbudsbegränsningar på en hälsocentral boliden 2022
Stängning av hälsocentral Bureå - sommar 2022
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