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Marine Sturesson
Beställarenhet

Beslut om sommarstängningar och utbudsbegränsningar inom primärvården,
juni – augusti 2022
RS 667-2022
Sammanfattning
Anhållan om stängningar och utbudsbegränsningar under sommaren 2022 inom primärvården har
inkommit från Hälso- och sjukvårdsnämnd och från en privat vårdgivare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt anhållanden om utbudsbegränsningar för den
regiondrivna primärvården under sommaren 2022 och förordar att regionstyrelsen beslutar om
dessa enligt förslag. Den huvudsakliga orsaken till att begränsa verksamheten är personalbrist
under semesterperioden. Utbudsbegränsningar som föreslås för sommaren:
Närsjukvård Södra Lappland. Begränsat utbud och samordning av resurser mellan sjukstugorna
under veckorna 25–32 mellan 16 och 20 tillgängliga vårdplatser. Om oförutsedda händelser
inträffar som innebär akut förändring ska antalet vårdplatser aldrig understiga 12.
Närsjukvård Skellefteå. Basenhet Syd: Bureå hälsocentral hålls stängd vecka 29–32 och
verksamheten samordnas med Lövånger hälsocentral. Basenhet Väst: Bolidens hälsocentral
kommer att vara stängd fredagar vecka 25–32. Hänvisning sker till Erikslid och Heimdall.
Distriktssköterskemottagningen i Jörn är sommarstängd. Basenhet Nord: Kåge hälsocentral hålls
stängd vecka 25–32, samordnar verksamheten med Byske hälsocentral. Moröbacke hälsocentral
hålls stängd vecka 25–32, samordnar verksamheten med Ursvikens hälsocentral.
Närsjukvård Umeå: Bjurholms hälsocentral hålls stängd vecka 27–31 och verksamheten
samordnas med närliggande hälsocentral inom Primärvård Väst. Vindelns hälsocentral kommer
under vecka 26, 29 och 30 ha begränsad tillgång till läkare, fysiska läkarbesök erbjuds vid Vännäs
hälsocentral och Backens hälsocentral. Ersboda har begränsad tillgång till läkarresurser samordnar
verksamheten med Mariehems hälsocentral under vecka 25–32.
Medicinkonsulten privata hälsocentral i Lycksele ansöker om att ha reducerad verksamhet genom
två timmars kortare öppningstid på fredagar mellan vecka 26–34.
För mer information se bilaga.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att bifalla de utbudsbegränsningar inom primärvården som hälso- och
sjukvårdsnämnden har tillstyrkt.
Regionstyrelsen tillstyrker begränsad öppethållande på fredagar vid Medicinskonsulten under nio
veckor.
Bedömda resultat och konsekvenser
Stängningar och utbudsbegränsningar kan innebära längre färdväg till den alternativa hälsocentral
eller sjukstuga som det hänvisas till. Det innebär också längre färdväg för anhöriga som vill besöka
inneliggande på slutenvårdsplats inom södra Lappland. För mer information se bilaga 1; Översikt
av stängningar och utbudsbegränsningar.
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Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Nej
Resurser och finansiering
Ingen ekonomisk påverkan för Region Västerbotten
Bilagor
Bilaga 1. Översikt av stängningar och utbudsbegränsningar inom primärvården juni – augusti 2022
Beslutet expedieras till
Områdeschefer för närsjukvården
Enhetschef Beställarenheten
Hälso- och sjukvårdsdirektör

