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Fortsatt drift och utökning av 
dagkirurgisk operationsenhet vid Kalix 
sjukhus 
Dnr 927-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Regiondirektören får i uppdrag att permanent inrätta den dagkirurgiska 

verksamheten vid Kalix sjukhus. I uppdraget ingår att ta fram ett detalje-

rat förslag till driften av verksamheten och samtidigt utreda möjlighet-

erna att bedriva planerad slutenvårdskirurgi på Kalix sjukhus.  

2. Till dess verksamheten är permanent inrättad förlängs verksamheten vid 

den tillfälliga operationsenheten enligt nuvarande förutsättningar vilket 

innebär att personalresurser hyrs in, som längst till och med den 31 de-

cember 2023. 

3. Regiondirektören får i uppdrag att utöka antalet operationssalar vid Ka-

lix sjukhus till två samt att renovera sterilcentralen vid sjukhuset. Om-

byggnationen ska påbörjas skyndsamt. 

4. För 2023 finansieras ökade driftkostnader med 15,3 mkr inom ramen för 

regionstyrelsens strategiska reserv, men i första hand ska möjligheten till 

extern finansiering undersökas.  

5. Finansiering av ombyggnationer och investeringar för etablerandet av 

operationssalar ska ske genom omprioriteringar inom ramen för 2022 

och 2023 års investeringsbudget, men i första hand ska möjligheten till 

externa investeringsbidrag undersökas.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Operationsenheten för dagkirurgi vid Kalix sjukhus har sedan starten i au-

gusti 2021 varit ett framgångsrikt initiativ för att korta väntetider till operat-

ion för patienter i behov av kirurgisk vård. För att säkra en fortsatt god till-

gänglighet till kirurgisk vård i regionen avser regionstyrelsen att fortsätta 

verksamheten på nuvarande nivå under 2023, samt att utreda möjligheterna 

att utöka verksamheten med ytterligare en operationssal och göra den till en 

permanent del av regionens vårdutbud. 

Sammanfattning 
För att säkra en fortsatt god tillgänglighet till kirurgisk vård i regionen avser 

regionstyrelsen att permanent inrätta den dagkirurgiska verksamheten vid 

Kalix sjukhus. Verksamheten ska fortsätta på nuvarande nivå under 2023 

och under tiden ska ett förslag till permanent etablering av verksamheten tas 

fram. Vidare ska ytterligare en operationssal öppnas, sterilcentralen renove-

ras och möjligheten att åter bedriva slutenvårdskirurgi vid sjukhuset under-

sökas.  
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Ärendet 
Regionen inrättade i augusti 2021 en dagkirurgisk enhet vid Kalix sjukhus. 

Enheten, som etablerades i den gamla operationsavdelningen vid sjukhuset, 

har bidragit till att skapa effektiva flöden för mindre kirurgiska och gyneko-

logiska ingrepp och ökat tillgängligheten för regionens patienter. Enheten 

har bemannats via en upphandlad operationsteamstjänst i kombination med 

regionens egna operatörer såsom exempelvis kirurger och gynekologer. 

Verksamheten avses i första hand bemannas av regionens egen personal, 

men där det är nödvändigt även via upphandlat operationsteam. Enheten har 

utfört 321 operationer under perioden januari – september 2022. 

Fortsatt kökortning 

Enheten är organiserad under verksamhetsområde Allmänkirurgi/Urologi 

och leds av en sektionsledare. Ett operationsteam bestående av 2 operations-

sjuksköterskor och 2 anestesisjuksköterskor är upphandlat. Denna organisat-

ion föreslås fortsätta även under 2023 och under tiden tas ett detaljerat för-

slag till en permanent inrättning av verksamheten fram. 

Beredskapsperspektivet 

Region Norrbotten är en del av det civila försvaret i Sverige och omfattas 

därför av de mål som regeringen fastställt för civilt försvar enligt följande: 

 Värna civilbefolkningen 

 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i 

vår omvärld 

Koncentration av resurser till en eller ett fåtal platser skapar ökad sårbarhet. 

De vårdverksamheter som ingår i organisationen bör vara geografiskt 

spridda för att minska sårbarhet och skapa redundans. Arbete pågår med att 

öka Region Norrbottens robusthet, och i det arbetet ingår att säkerställa att 

sjukvård ska kunna bedrivas på flera geografiskt spridda platser i länet. Ka-

lix sjukhus har tidigare använts som beredskapssjukhus och har förutom sitt 

strategiskt geografiska läge redan en robust konstruktion särskilt lämpad för 

beredskapsverksamhet.   

En ökad operationskapacitet på Kalix sjukhus ger ökad patientnytta i nor-

malläge samtidigt som det ökar regionens förmåga att bistå försvarsmakten i 

ett potentiellt geografiskt konfliktområde. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för en årlig drift av verksamheten beräknas uppgå till 15,3 

mnkr och fördelar sig enligt nedanstående tabell:  
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Sammanställning  Jan-Dec (44 produkt-
ionsveckor), kr 

Köp av sjukvårdsmaterial, läkemedel etc.  -1 205 415 

Enhetschef  -899 590 

Inhyrd personal  -7 216 000 

Lokaler  -5 520 000 

Förbrukningsinventarier, transporter etc.  -277 803 

Läkare, reseersättning  -220 000 

Summa drift 
 

-15 338 809 

 

Jämställdhetsperspektiv 
Vårdutubudet vid den dagkirurgiska enheten vid Kalix sjukhus riktar sig till 

både män och kvinnor och bedöms öka tillgängligheten till vård för båda kö-

nen. Det bedöms därför inte finnas några särskilda jämställdhetspåverkande 

konsekvenser av beslutet.  

Barnrättsperspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka barn. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer 

Ekonomidirektör 

HR-direktör 
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