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§ 101 

Korrigering av fastställda vårdplatser 

Dnr 3754-2017 

Regionfullmäktiges beslut 

1. Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att fastställa hur 

mång vårdplatser vi ska ha i Norrbotten. De får inte reduceras till att 

bara vara en verklighetsbeskrivning i enlighet med Socialstyrelsens no-

menklatur. Patient- och behovsperspektivet saknas. Konsekvens- och 

riskanalys om hur beläggningsgrad kan komma att se ut med detta beslut 

måste tas fram. OBS-platserna och dess funktion, beläggningsgrad och 

påverkan på vårdplatserna på sjukhus ska belysas och ingå i denna ana-

lys. Analysen och redovisningen ska göras med utgångspunkt från tidi-

gare av fullmäktige fastställt vårdplatsantal så att det framgår hur många 

vårdplatser som tas bort.  

Sammanfattning 

För att möjliggöra korrekt uppföljning och redovisning har Region Norrbot-

ten genomfört en översyn av fastställda vårdplatser. Felaktig registrering av 

tekniska vårdplatser enligt Socialstyrelsens termbank, nya behandlingsme-

toder inom hjärtsjukvården och ombyggnation på Sunderby sjukhus har 

medfört att nuvarande antal fastställda vårdplatser behöver korrigeras.  

Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 208 föreslagit fullmäktige besluta att Ka-

lix sjukhus har 59 vårdplatser varav fem tekniska vårdplatser, efter korrige-

ring av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 54, att 

Piteå sjukhus har 172 vårdplatser varav fem tekniska vårdplatser, efter korri-

gering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 167, 

att Kiruna sjukhus har enligt tidigare beslut 29 fastställda vårdplatser och 

därför behövs ingen korrigering, att Gällivare sjukhus har totalt 109 vård-

platser varav 16 tekniska vårdplatser, efter korrigering av tekniska vårdplat-

ser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 93, att Sunderby sjukhus har 

totalt 432 vårdplatser varav 27 tekniska vårdplatser, efter korrigering av 

tekniska vårdplatser, införande av nya behandlingsmetoder samt ombyggnat-

ion på Sunderby sjukhus uppgår antalet fastställda vårdplatser till 380, samt 

att förändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet.   

Ärendets behandling under sammanträdet 

Glenn Berggård (V) och Maria Stenberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens 

beslut. 

Jens Sundström (L) föreslår i första hand återremittera ärendet för att fast-

ställa hur mång vårdplatser vi ska ha i Norrbotten. De får inte reduceras till 

att bara vara en verklighetsbeskrivning i enlighet med Socialstyrelsens no-

menklatur. Patient- och behovsperspektivet saknas. Konsekvens- och riska-

nalys om hur beläggningsgrad kan komma att se ut med detta beslut måste 

tas fram. OBS-platserna och dess funktion, beläggningsgrad och påverkan på 
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vårdplatserna på sjukhus ska belysas och ingå i denna analys. Analysen och 

redovisningen ska göras med utgångspunkt från tidigare av fullmäktige fast-

ställt vårdplatsantal så att det framgår hur många vårdplatser som tas bort.  

I andra hand föreslår Jens Sundström avslå regionstyrelsens förslag. 

Mattias Karlsson (M) och Kenneth Backgård (NS) stödjer Jens Sundströms 

förslag om återremiss. 

Sten Nylén (S) föreslår återremittera ärendet för att kontrollera att antalet 

vårdplatser i länet är korrekt. 

Jens Sundström (L) föreslår ett tillägg om att fastställda vårdplatser ska vara 

disponibla, förutom under sommarperioden, storhelger och vid särskilda 

beslut. 

Jens Sundström (L) föreslår ett tillägg om att OBS-platser/lättvårdsplatser 

ska finnas i alla kommuner.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jens Sundströms förslag om återremiss under proposit-

ion och finner att fullmäktige avslår förslaget. Votering begärs, där en ja-röst 

innebär att återremissförslaget avslås och en nej-röst innebär att återremiss-

förslaget bifalls. Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 35 ja-

röster och 34 nej-röster avgetts och att fullmäktige därmed beslutat om att 

återremittera ärendet.   

Ordföranden ställer Jens Sundströms återremissförslag mot Sten Nyléns 

återremissförslag och finner att regionstyrelsen bifaller Jens Sundströms 

återremissförslag. 

Omröstningsresultat 

Socialdemokraterna (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Maria Stenberg  X    

Lars U Granberg  X    

Sven Holmqvist  X    

Leif Bogren  X    

Jan Sydberg  X    

Ida Johansson  X    

Thor Viklund  X    

Kent Ögren  X    

Lennart Åström  X    

Lennart Holm Per-Erik Muskos X    

Anita Gustavsson  X    
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Ruschadaporn Lindmark  X    

Bengt Westman  X    

Daniel Persson  X    

Britt-Marie Vikström Johannes Sundelin X    

Bengt Niska  X    

Emmi-Lie Spegel  X    

Gustav Uusihannu  X    

Ewelina Edenbrink  X    

Lennart Thörnlund  X    

Anders Öberg  X    

Ingela Uvberg Nordell  X    

Eivy Blomdahl  X    

Agneta Lipkin  X    

Sten Nylén     X 

Maivor Johansson  X    

Elisabeth Lindberg  X    

 

 

Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Kenneth Backgård   X   

Lennart Ojanlatva   X   

Anders Bohm   X   

Åke Fagervall   X   

Terese Falk-Carolin   X   

Jörgen Afvander   X   

Holger Videkull   X   

Lena Hedman Anders Sundström  X   

Erika Sjöö   X   

Anna Scott   X   

Sören Sidér Karin Andersson  X   

Martin Åström   X   

Doris Messner   X   

Johnny Åström   X   

Berit Vesterlund Erkki Bergman  X   

Dan Ankarholm   X   

Margareta Henricsson   X   
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Bo Ek   X   

Margareta Dahlén   X   

 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Mattias Karlsson    X   

Gunilla Wallsten    X   

Birgit Meier-Thunborg Bo Hultin  X   

Daniel Bergman Roland Nordin  X   

Monica Nordvall Hedström   X   

Anders Josefsson   X   

 

 

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Glenn Berggård  X    

Elisabeth Bramfeldt  X    

Bo Engström Anna Hövenmark X    

Christina Snell-Lumio  X    

Kristina Nilsson  X    

Ingmari Åberg  X    

 

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Lars-Åke Mukka   X   

Nils-Olov Lindfors   X   

Per-Arne Kerttu Kurt-Åke Andersson  X   

Kristina Bäckström   X   

 

Liberalerna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Jens Sundström   X   
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Erik Lundström   X   

Ylva Mjärdell Anne Kotavuopio Jatko  X   

 

 

Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Ann-Louise Hagström Agneta Granström X    

Catarina Ask  X    

Mats Dahlberg  X    

 

Sverigedemokraterna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

 Magnus Häggblad    X 

Susanne Ström   X   

Arne Gustafsson Carita Elfving  X   

Ärendet 

Det finns olika typer av vårdplatser enligt Socialstyrelsens termbank:  

 Fastställd vårdplats är en administrativ benämning som används i exem-

pelvis budget- och planeringssammanhang.  

 En teknisk vårdplats avser en vårdplats på en vårdenhet med särskilda 

resurser som till exempel intensivvård och förlossning. Patienter som 

vårdas på en teknisk vårdplats är samtidigt inskrivna på en vanlig vår-

davdelning varför den tekniska vårdplatsen redovisas separat.  

 En disponibel vårdplats avser en slutenvårdsplats med bemanning som 

säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Disponibla vårdplatser kan 

variera beroende på patienttryck och tillgång till personal.  

Översynen visar att tekniska vårdplatser har registrerats på ett felaktigt sätt 

vilket behöver korrigeras. Det innebär att antalet fastställda vårdplatser på 

närsjukhusen ska minska med motsvarande fem tekniska vårdplatser på var-

dera Kalix och Piteå sjukhus och 16 på Gällivare sjukhus. Vid Sunderby 

sjukhus ska antalet fastställda vårdplatser minska med motsvarande sex tek-

niska vårdplatser på IVA, 13 på postop och åtta på förlossningen.  

I samband med etablering av ett nytt hjärtcentrum på Sunderby sjukhus 2014 

flyttades gyn-avdelningen temporärt för att sedan krympas ytterligare och 

organiseras tillsammans med BB. Ombyggnationen, poliklinisering av verk-

samheten samt tillkomsten av Patienthotellet Vistet innebar att antalet dispo-

nibla vårdplatser minskade med 18 platser, varav åtta på gyn-avdelningen 

och tio på BB. Utvärderingen av verksamheten visar att nuvarande vård-
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platsstruktur är väl anpassad efter vårdbehovet och hållbar över tid varvid de 

fastställda vårdplatserna föreslås minska med 18 platser.  

På grund av ombyggnationer på Sunderby sjukhus beslutades att stänga då-

varande akutvårdsavdelning och istället skapa en ny tillfällig akutmottag-

ning. Organisationsförändringen slutfördes april 2017 och innebär att vård-

platser omfördelas till en kirurgisk akutsjukvårdsavdelning (KAVA) och en 

ny medicinsk akutsjukvårdsavdelning (MAVA). Samtidigt genomförde di-

vision Länssjukvård en förändring av kirurgklinikens samtliga vårdavdel-

ningar. Förändringen innebär att avdelning 53 av utrymmesskäl behöver 

minska antalet vårdplatser med en fastställd vårdplats. Sju vårdplatser kom-

mer att överföras från kirurgisk akutsjukvård till division Närsjukvård.  Kor-

rigering av tekniska vårdplatser, förändrade behandlingsmetoder inom kvin-

nosjukvården, ombyggnation på sjukhuset och omfördelning av vårdplatser 

innebär att division Länssjukvård minskar antalet fastställda vårdplatser från 

228 till 175. 

Den nya avdelningen MAVA inom division Närsjukvård kommer att ha 20 

fastställda vårdplatser varav sju överförs från kirurgisk akutsjukvård och tio 

omfördelas inom internmedicin.  Avdelning 48 hjärtsjukvård har idag nio 

fastställda vårdplatser för vård av kranskärlsintervention. Behandlingen 

övergår från slutenvård till dagbehandling varför tre vårdplatser överförs till 

MAVA och resterande sex vårdplatser omvandlas till övervakningsplatser i 

öppenvård. Efter omstrukturering av vårdplatser ökar antalet fastställda 

vårdplatser inom division Närsjukvård från 204 till 205.  

Efter korrigering av tekniska vårdplatser i Sunderbyn, införande av nya be-

handlingsmetoder inom hjärtsjukvård och ombyggnation på Sunderby sjuk-

hus uppgår antalet fastställda vårdplatser till 380. Efter korrigering av tek-

niska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 54 på Kalix sjuk-

hus, 167 på Piteå sjukhus och 93 på Gällivare sjukhus. Kiruna sjukhus behål-

ler nuvarande 29 vårdplatser.  

Beslutsunderlag: 
Regionstyrelsens protokoll § 208 2017-10-31 
 

 


