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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE  

Satu Norsten Manninen Bodil Larsson 

Finansiering Allmänmedicinska 
slutenvårdsplatser Haparanda 
hälsocentral 
Dnr 0072-2022 

Regionstyrelsens beslut 
1. För 2022 finansieras de sex allmänmedicinska slutenvårdsplatserna i Ha-

paranda med nationella medel från överenskommelsen om God och nära 

vård med 3 200 tkr. 

2. För 2023 finansieras de redan beslutade sex allmänmedicinska sluten-

vårdsplatserna vid Haparanda hälsocentral genom att Division Näras 

budgetram utökas med 10 900 tkr. 

3. Investeringen för slutenvårdsplatserna vid Haparanda hälsocentral upp-

går till 2 916 tkr och tas från regionens investeringsram 2022.  

Yttrande  
En viktig del i omställningen mot en god och nära vård är att utöka primär-

vårdens uppdrag i slutenvård för patienter med omfattande vårdbehov. Det är 

av yttersta vikt att säkerställa att åtgärden blir hållbar ur ett ekonomiskt per-

spektiv vilket säkerställs av regionstyrelsens beslut om långsiktig finansie-

ring.   

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2022-04-27 §39 att öka antalet fastställda vård-

platser med upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Haparanda 

hälsocentral.  Driftskostnaderna för år 2022 finansieras med nationella medel 

från överenskommelsen om God och nära vård. Kostnaderna för personal 

mm uppgår till 10,9 mnkr vilket från och med år 2023 inarbetas i Division 

Näras ordinarie budget. För 2023 finansieras de sex allmänmedicinska i en-

lighet med tidigare beslut ( RF 2022-04-27 §39). 

Till detta tillkommer kostnader för hyra, städ samt kapitalkostnader för in-

redning/utrustning, patientkallelsesystem och gasanläggning. Kalkylen byg-

ger även på en intäkt om 0,5 mnkr för utskrivningsklara patienter.  

Ärendet 

Bakgrund 

2022-04-27 beslutade regionfullmäktige att öka antalet fastställda vårdplat-

ser med upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Haparanda häl-

socentral senast 15 september 2022. Enligt beslutet ska platserna finansieras 

med nationella medel från överenskommelsen God och nära vård för år 

2022. Från år 2023 ska den utökade budgeten inarbetas i Division Näras or-

dinarie budget.  
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Enligt ärendet beräknades driftskostnaden för de sex allmänmedicinska slu-

tenvårdsplatserna att årligen kosta 10,9 mnkr exklusive kostnader för lokal-

hyra och städ samt intäkter för utskrivningsklara patienter.  

Kompletterande ekonomiska uppgifter 

Lokaler och städ 

Lokalen för de allmänmedicinska vårdplatserna kommer inrymmas i Hapa-

randa hälsocentral som ägs av Haparanda kommun. I de planerade lokalerna 

för vårdplatserna inryms idag hälsocentral, fysioterapiverksamhet och ambu-

lansverksamhet. Konsekvensen av att de allmänmedicinska slutenvårdsplat-

serna tillkommer är att fysioterapin och ambulansen flyttar till annan del av 

hälsocentralen. 

Kostnaderna för ombyggnationen beräknas till 1 600 tkr och kommer belasta 

hyran med 200 tkr för de allmänmedicinska vårdplatserna. Division Näras 

merkostnad (ökad hyra) för de utökade kvadratmetrarna för de nya allmän-

medicinska vårdplatserna uppgår till 127 tkr.  

Städkostnaden för de utökade kvadratmeterytorna beräknas till 39 tkr per år.  

Inredning, utrustning och möbler 

Lokalen kommer att utrustas med inredning, utrustning och möbler såsom 

sängar, sängbord, mattransportvagn, läkemedelskyl, möbler till enkelrum, 

sköterskerum samt dag- och matrum mm. Investeringen uppgår till 378 tkr 

och kommer belasta allmänmedicinska vårdplatser med 43 tkr per år. Samt-

liga investeringar tas från regionens investeringsram 2022.  

Patientkallelsesystem 

Ett patientkallelsesystem är ett larmsystem som gör att patienterna kan på-

kalla hjälp från säng, handikapptoalett, undersökningsrum mm. De trycker 

på larmet då de mår sämre eller vill ställa frågor till personalen. Det ska fin-

nas i alla rum där patienter vistas längre eller kortare tid. 

Systemet benämns även ”tyst vårdmiljö” då funktionen i larmet går att få 

tyst i lokalerna, utan larm i korridorerna. Vid tyst vårdmiljövariant kommer 

larmet i bärbara telefoner som personalen bär. Investeringen uppgår till 288 

tkr och kommer belasta allmänmedicinska vårdplatser med 61 tkr per år. In-

vesteringen tas från regionens investeringsram 2022.  

Gasanläggning 

Verksamheten behöver en gasanläggning för syrgas och inhalation till pati-

enten. Investeringen uppgår till 650 tkr. Avskrivning, räntor samt tillsyn och 

skötsel uppgår till 160 tkr per år. Investeringen kommer att göras som ett 

akutärende i år. 

Utskrivningsklara patienter 

Verksamheten i Haparanda bedöms ha intäkter motsvarande 83 tkr per vård-

plats och år. Beräkningen baserar sig på utskrivningsklara patienter vid 

Övertorneå, Överkalix och Pajalas allmänmedicinska vårdplatser.   
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Total investering 

Nedan summeras totala investeringssumman för de sex allmänmedicinska 

vårdplatserna vid Haparanda hälsocentral.  

Investering för sex allmänmedicinska slutenvårds-

platser i Haparanda (tkr) 

Ombyggnation 1 600 

Inredning/utrustning/möbler 378 

Patientkallelsesystem 288 

Gasanläggning 650 

SUMMA 2 916 

 

Total driftskostnad 

Nedan summeras årlig driftskostnad för de sex allmänmedicinska vårdplat-

serna vid Haparanda hälsocentral. Årets kostnad, 3 200 tkr, finansieras av 

nationella medel från överenskommelsen God och nära vård. Från år 2023 

ska den utökade driftskostnaden inarbetas i ordinarie budget för Division 

Nära, 10 900 tkr.  

Årskostnad drift sex allmänmedicinska slutenvårds-

platser i Haparanda (tkr) 

Driftskostnad, personal mm 10 900  

Hyra (maa ombyggnation 1,6 mnkr) 200 

Hyra 127 

Städ 39 

Gasanläggning (drift) 160 

Utskrivningsklara patienter -526 

SUMMA Division Nära 10 900 

 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet tas i beaktande vid nyinveste-

ringar i exempelvis teknik, utrustning och möbler. För möjlighet att öka jäm-

ställdheten mellan kvinnor och män ska hänsyn tas till anpassningsbarhet av 

till exempel möbler, lokaler och utrustning, vem som kommer att nyttja ut-

rustningen samt i vilken grad.  

Barnrättsperspektiv 

Beslutet säkerställer finansiering för en viktig del av arbetet mot en god och 

nära vård. Målbilden för god och nära vård bedöms i enlighet med barnkon-

ventionen få positiva effekter för barn och unga och bidrar till att barnets 

bästa lyfts fram och beaktas vid alla insatser. 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Nära 

Divisionschef Regionstöd 

Ekonomidirektör 
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