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Ökad tillgänglighet under jourtid i 
primärvården i Luleå 
Dnr 466-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att:  

1. Öppettiderna i Luleås jourcentral utökas till kl. 22.00 veckans alla dagar 

från och med den 15 september 2022.  

2. Medel för år 2022 för Division Nära utökas med 4 mnkr för finansiering 

av tilläggsuppdraget, att finansieras ur regionstyrelsens strategiska re-

serv. Finansiering för år 2023 inarbetas i regionens kommande strate-

giska plan. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen anser att tillgängligheten till primärvården efter kontorstid i 

Luleå bör utökas i enlighet med det tilläggsuppdrag till Beställning Vårdval 

primärvård 2022 som beslutades vid regionstyrelsens sammanträde den 14 

december 2021 § 251. Därför föreslås att jourcentralen i Luleå, utöver nuva-

rande öppettider på helger, hålls öppet till kl. 22.00 veckans alla dagar.  

Sammanfattning 
Öppettiderna för jourcentralen vid Stadsvikens hälsocentral i Luleå föreslås 

utökas till kl. 22.00 alla dagar i veckan med start i september 2022. Den år-

liga kostnaden för utökningen beräknas till drygt 13 mnkr. För 2022 beräk-

nas utökningen kosta ca 3,8 mnkr. 

Ärendet 
Enligt beslut vid regionstyrelsens sammanträde den 14 december 2021 § 251 

kompletterades vårdvalsbeställningen för 2022 med ett tilläggsuppdrag till 

Division Nära om att öppna en funktion motsvarande lättakut i Luleå och en 

i Boden. Verksamheterna ska vara öppna alla veckans dagar mellan kl. 17.00 

- 22.00.   

Bakgrund   
Primärvården ansvarar för den sjukvård som inte kräver sjukhusens resurser 

och avser vård till hela befolkningen, oavsett ålder. Primärvårdens viktigaste 

uppgift vad gäller det akuta omhändertagandet är de insatser som görs akut 

och planerat på de enskilda hälsocentralerna under kontorstid. Utanför hälso-

centralernas öppettider fullgörs primärvårdens ansvar för det akuta omhän-

dertagandet av jourcentraler, beredskapslinje med allmänläkare i beredskap 

och med samjoursorganisationer kopplade till vissa av länsdelssjukhusen. 

Strukturen varierar över länet.  
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Vad gäller primärvårdens akuta uppdrag i Luleåområdet finns en bered-

skapslinje som innebär att en läkare finns tillgänglig med en halvtimmes var-

sel. Därutöver finns idag jourcentral vid Stadsvikens hälsocentral som är öp-

pen lördagar, söndagar och helgdagar mellan kl. 10.00 - 17.00. I Beställning 

Vårdval primärvård 2022 gavs Division Nära i uppdrag att öppna en funkt-

ion i Luleå och Boden som ökar tillgängligheten för patienter utanför kon-

torstid. 

Förslag om utökade öppettider för jourcentralen 
Jourcentralen i Luleå föreslås utöka sina öppettider till veckans alla dagar 

mellan klockan 17.00 - 22.00. Mottagningen ska erbjuda akuta besök hos lä-

kare och sjuksköterska. Mottagningen föreslås ta emot patienter via drop in-

mottagning, dit patienter är välkomna att söka för akuta åkommor. Jourcen-

tralen ska bemannas av en läkare, två sjuksköterskor och en undersköterska. 

Förändringen innebär en förbättrad tillgänglighet till primärvården för be-

folkningen i området och förväntas avlasta akutmottagningen på Sunderby 

sjukhus. 

Kompetensförsörjning och tidsplan 
Föreslagna förändringar medför en utökning av antalet anställda vad gäller 

sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Inom samtliga 

av dessa kompetensområden råder brist och rekryteringssvårigheter. Även 

inom den specialiserade sjukvården i området finns liknande bemannings-

svårigheter. Av dessa anledningar är bedömningen att det är olämpligt att ut-

öka uppdraget före sommaren 2022. Att rekrytera sjuksköterskor för en utök-

ning av uppdraget bedöms däremot vara möjligt från hösten 2022. Vad gäller 

allmänläkare råder en omfattande brist och det är viktigt att den föreslagna 

förändringen inte medför att resurser från dagtidstjänstgöring förflyttas till 

kvällarna. Lagstadgad risk- och konsekvensanalys kommer genomföras som 

en del i kommande beredning med berörda fackliga organisationer. 

Ekonomiska konsekvenser 
Jourcentralens utökade öppettider finansieras via anslag. Kostnaderna för att 

utöka uppdraget i Luleås primärvård beräknas till drygt 13 mnkr per år. För 

år 2022 beräknas kostnaderna uppgå till 3,81 mnkr. Den största enskilda 

kostnadsposten beräknas vara kostnader för eventuella inhyrda läkare. Kost-

naderna fördelas enligt Tabell 1. 

Tabell 1: Kostnader per år (tkr) för att utöka öppettiderna för jourcen-

tralen i Luleå 

Jourcentral Luleå, ny bemanning tkr 

Sjuksköterskor (3,8 tjänster) 2 440 

Undersköterskor (2,4 tjänster) 1 200 

Medicinska sekreterare (1,0 tjänst) 500 

Läkare ev.inhyrda (1,5 tjänster) 7 700 

Arvode teamledare 72 

Ob-ersättning 613 

Vik budget 350 
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Jourcentral Luleå, ny bemanning tkr 

Övertid 200 

Delsumma personalkostnader: 13 075 tkr 

Lokalhyra (finns i vårdvalet idag) 442 

Lokalvård 76 

Vårdmaterial 270 

Bevakning 300 

Delsumma övriga kostnader:  1 088 tkr 

Patientintäkter -650 

Utomlänspatienter -450 

Delsumma patientintäkter: -1 100 tkr 

Totalt: 13 063 tkr 

 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

På en övergripande nivå skiljer det sig åt hur olika grupper av kvinnor och 

män söker sig till hälso- och sjukvården. I Socialstyrelsens nationella upp-

följning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet (S2016/00445/FS) framgår 

att kvinnor ofta har sämre upplevelser av olika tillgänglighetsaspekter än 

män samt att kvinnor i större utsträckning avstår från vård och tandvård på 

grund av kostnaden. Öppettider är en tillgänglighetsaspekt. För de kvinnor 

där begränsande öppettider varit en försvårande omständighet för att söka 

hjälp kan utökade öppettider i detta fall få fler kvinnor att söka till jourcen-

tralen.  

Protokollsutdrag skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Divisionschef Nära 

Ekonomidirektör 

HR-direktör 

Beställaransvarig 


