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Finansiering av kostnader för tillfälligt 
utökad operationsverksamhet vid 
Sunderby sjukhus 2022 
Dnr 01547-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Personal hyrs in respektive anställs för att tillfälligt bemanna ytterligare 

två operationssalar vid Sunderby sjukhus under 2022 med start i januari. 

2. Kostnaden på 25,5 mnkr finansieras av statliga medel för Covid-19-

relaterad vård och uppskjuten vård. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionen ska upprätthålla en god vård och service för sina medborgare. Ur 

ett patientperspektiv är det ofta bättre att få sin operation utförd i Norrbotten 

än att behöva åka utanför länet. Av denna anledning är det motiverat att ut-

öka operationsverksamheten vid Sunderby sjukhus. 

Sammanfattning 
För att möta det vårdbehov som finns i Norrbotten behöver befintliga operat-

ionssalar vid Sunderby sjukhus nyttjas fullt ut. Detta föreslås ske genom 

inhyrning och anställning av nödvändig operationspersonal. 

Ärendet 

Bakgrund 

Operationsverksamheten vid Sunderby sjukhus är en dygnet-runt-

verksamhet där akuta operationer står för cirka 50 procent av totala nyttjan-

detiden. Sunderby sjukhus har kompetens och kringresurser som inte finns 

på något annat sjukhus i länet, detta medför att vissa operation-

er/behandlingar endast kan utföras där. Behovet är idag större än vad resur-

serna räcker till. På grund av resursbrist används idag inte operationssalarna 

fullt ut, två av dem står outnyttjade. I spåren av Covid-19-pandemin har 

regionen också tvingats att skjuta upp stor del av de planerade operationerna 

vilket har bidragit till den nuvarande ”vårdskulden”.  

Utökad operationsverksamhet 

För att komma till rätta med operationsköerna har regionen upphandlat vård 

hos andra vårdgivare. Ett sätt att minska antalet operationer utomläns kan 

vara att istället hyra in operationspersonal för att fullt ut kunna nyttja operat-

ionssalarna vid Sunderby sjukhus. 

Verksamhetens budget idag tillåter dock inte en utökning av operationsverk-

samheten och det finns i nuläget inte heller den personal som krävs. För att 

kunna öppna ytterligare två operationssalar krävs inhyrning av ytterligare 
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sex operationssjuksköterskor, sex anestesisjuksköterskor, en specialistläkare 

i anestesi samt anställa två undersköterskor. Utöver detta tillkommer kostna-

der för läkemedel och sjukvårdsmaterial. Kostnaden för inhyrning och an-

ställning av personal enligt ovan samt kostnad för läkemedel och sjukvårds-

material beräknas uppgå till 25,5 mnkr. 

Verksamheten bedömer att det viktigt med jämn fördelning av sjuksköters-

kor av respektive personalkategori varje vecka under hela året för att få ihop 

kompletta operationslag. Det skulle också ge en bättre förutsättning att hålla 

fler operationssalar i gång under sommarmånaderna, vilket det finns stort 

behov av. 

Framledes bör regionen säkra specialistutbildning inom operation och anes-

tesi för att kunna ha fler operationssalar öppna med egen bemanning. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Beräkningsunderlag kostnad operationssalar 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef, division Funktion 
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