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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 
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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 
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Förlängd omplacering från privat aktör 
verksam inom vårdvalet till regionens 
covidvård i Piteå  
Dnr 65-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

 Förlänga omplaceringen av en legitimerad sjuksköterska till akut om-

händertagande vid Piteå sjukhus från Praktikertjänst AB. 

 Beslutet gäller från 2021-04-01 och som längst till och med 2021-04-12. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Med anledning av fortsatt hög smittspridning i länet, ett ökat vårdbehov och 

en fortsatt ansträngd bemanningssituation görs bedömningen att behovet av 

inlånad personal kvarstår till och med 12 april 2021.  

Sammanfattning 
Regionsstyrelen föreslås besluta att fortsatt avropa personal från Praktiker- 

tjänst för att förstärka det akuta omhändertagandet på Piteå sjukhus. Ef-

tersom bemanningssituationen är fortsatt ansträngd kvarstår behovet av inlå-

nad personal som kompletterar och stärker en god och patientsäker covid-

vård i Norrbotten. Efter dialog med berörd verksamhet föreslås förlängning 

av omplacerad vårdpersonal till och med 12 april 2021.  

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

placering av personal från privata vårdgivare har kunnat ske utan särskilt 

beslut i regionstyrelsen. I beställning primärvård för 2021 fastställdes att 

beslut om att ianspråkta privat leverantörs tillgångar ska fattas av regionsty-

relsen. 

Vårdgivaren Praktikertjänst har under 2020 lånat ut personal från Cederkli-

niken och vårdcentralen Norra Hamn till regionens covidvård och akut om-

händertagande. Efter beslut i regionstyrelsen har omplaceringarna förlängts 

med olika tidsintervall. Nuvarande överenskommelse för Piteå sjukhus gäller 

till och med 31 mars. Efter dialog mellan berörda verksamheter föreslås 

omplacering gälla till och med 12 april.  

Förlängd omplacering föreslås för: 

 En legitimerad sjuksköterska från Praktikertjänst AB till akut omhänder-

tagande vid IVAK Piteå sjukhus. 
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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 
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