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Sammanfattning
Hälsocentralen Husläkarna i Umeå har avtal enligt Lagen om valfrihetssystem med
Region Västerbotten och ingår därmed i Hälsoval Primärvård.
Den 21 juni 2022 inkom Husläkarna med en ansökan om omedelbart listningsstopp. I
sin ansökan har Husläkarna meddelat att deras lokaler inte är tillräckliga för den
mängd patienter och medarbetare som finns vid enheten. Husläkarna anger att de
arbetar på att utöka behandlingsrum och kontor succesivt. Under det senaste året har
Husläkarna haft en ökning av antal listade med 3 procent.
På grund av trångboddheten har Husläkarna ordnat med en mobil vagn utanför
mottagningen för infektionspatienter och flyttat viss verksamhet till en annan stadsdel.
Personalrummet har halverats vilket innebär 19 kvadratmeter på ca 30 medarbetare.
Morgonmöten hålls i ett av väntrummen. Medarbetarna har inga fasta kontor vilket
innebär att personalen flyttar runt under dagen. Eftersom vissa av dessa lösningar inte
är hållbara i längden pågår i nuläget renovering för att öppna upp för fler kontor.
Husläkarna menar att listningsstoppet är angeläget för att under pågående
förändringsarbete kunna ta hand om patienterna på ett tryggt sätt och en mer hållbar
arbetsmiljö för medarbetarna.
Uppdrag och regler för Hälsoval Västerbotten 2022 framgår att partiellt listningsstopp
kan i undantagsfall beviljas av Region Västerbotten. Vidare framgår att
Listningsstoppet är tidsbegränsat till maximalt 3 månader samt att undantag från
listningsstopp är personer som flyttar in eller föds inom hälsocentralens geografiska
område och som avstår från att göra eget val.
Från och med 1 juli 2022 har en ändring och tillägg i hälso- och sjukvårdslagens 7 kap
införts.
I § 3 c anges att på begäran av utförare får regionen besluta om att begränsa antal
patienter som får vara listade hos utföraren. Regionen får avslå begäran helt eller
delvis endast om det finns särskilda skäl. I förarbetena framgår att patientsäkerhet och
arbetsmiljö ska vara i fokus vid utformningen av listningsstorleken.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Hälsocentralen Husläkarna beviljas partiellt listningsstopp från beslutsdatum fram till
och med 31 december 2022. Listningsstoppet gäller enbart aktiv listning.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Hälsocentralen Husläkarna beviljas partiellt listningsstopp från beslutsdatum fram till
och med 31 december 2022. Listningsstoppet gäller enbart aktiv listning.
Beslutsunderlag
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