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Förlängd omplacering från privat aktör 
verksam inom vårdvalet till regionens 
covidvård 
Dnr 65-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

 Förlänga omplaceringen av en legitimerad sjuksköterska och en under- 

sköterska till intermediärvård vid Sunderby sjukhus från Praktikertjänst 

AB. 

 Beslutet gäller från 2021-03-08 och som längst till och med 2021-04-30. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Med anledning av den skenande smittspridningen i Luleå och Boden, ett 

ökat vårdbehov och en fortsatt ansträngd bemanningssituation görs bedöm-

ningen att behovet av inlånad personal kvarstår under mars och april 2021. 

Sammanfattning 
Regionsstyrelen föreslås besluta att fortsatt avropa personal från Praktiker- 

tjänst för att förstärka covidvården i länet. Eftersom bemanningssituationen 

är fortsatt ansträngd, smittspridningen skenar och vårdefterfrågan ökar kvar-

står behovet av inlånad personal som kompletterar och stärker en god och 

patientsäker covidvård i Norrbotten. Omplacering av vårdpersonal gäller 

längst till och med 30 april 2021. Om behovet av inlånad personal avtar åter-

förs medarbetarna så snart det är möjligt. 

Ärendet 
Under 2020 har regionala krisledningen i Norrbotten kunnat besluta att om-

placering av personal från privata vårdgivare har kunnat ske utan särskilt be-

slut i regionstyrelsen. I beställning primärvård för 2021 fastställdes att beslut 

om att ianspråkta privat leverantörs tillgångar ska fattas av regionstyrelsen. 

Vårdgivaren Praktikertjänst har under 2020 lånat ut personal från Cederklini-

ken och vårdcentralen Norra Hamn till regionens covidvård. Överenskom-

melserna löpte ut 2021-01-31. Då behovet bedömdes kvarstå under februari 

2021 beslutade regionstyrelsen om förlängd omplacering från 2021-02-01 

till och med 2021-02-28. 

I nuläget skenar smittspridningen framförallt i Luleå. Länets intensivvård 

ligger under hård press och intermediärvården är en viktig nyckel för att på 

bästa sätt klara av att erbjuda optimal vårdnivå till covidsjuk och klara av be-

hovet av intensivvård. 

För att klara den högt prioriterade akutsjukvården både gällande covidvård 

och övrig akutsjukvård kommer medarbetare att omplaceras från flertalet 
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verksamheter inom regionen samtidigt som behovet av inlånad personal 

kvarstår.  

Därför föreslås förlängd omplacering av: 

 En legitimerad sjuksköterska och en undersköterska från Praktikertjänst 

AB till regionens intermediärvård Sunderby Sjukhus. 

Dialog har förts mellan lokala krisledningen i Sunderbyn och verksamhets-

chef för vårdcentralen Norra Hamn och bedömning är att omplacering kan 

ske från 8 mars 2021. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

 


