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§ 217 

Motion 4-2017 om förändring av 
intensivvårdsavdelning och narkos- 
och röntgenläkare vid Kalix och Kiruna 
sjukhus   
Dnr 1665-2017 

Regionstyrelsens förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen anses 

besvarad. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Det inriktningsbeslut som togs 27 mars 2017 syftar till att skapa förutsätt-

ningar för att kunna bedriva en patientsäker och kostnadseffektiv vård med 

rätt kompetens, anpassad till befolkningsunderlaget. Inriktningen är att akut 

omhändertagande ska fortsatt finnas tillgängligt i samtliga norrbottniska 

kommuner. Regionstyrelsen ser positivt på den strategi för akut omhänderta-

gande som har utarbetats för att säkerställa och trygga ett gott, säkert och 

jämlikt akut omhändertagande med en struktur som är både effektiv och 

hållbar över tid.  

Då det råder brist på specialistkompetens och är ytterst svårt att rekrytera 

radiologer framförallt till Kalix och Kiruna, så är regionens inriktning att 

aktivt och systematiskt arbeta med att rekrytera och behålla kompentensen 

samt att arbeta med digital teknik.  

Sammanfattning 
Sten Nylén, fullmäktigeledamot, föreslår i en motion att regionfullmäktige 

beslutar att samtliga sjukhus skall ha fortsatt tillgång till såväl intensivvård, 

narkosläkare vid Kiruna och Kalix sjukhus. Vidare yrkas att regionfullmäk-

tige beslutar att det även i fortsättningen ska finnas tillgång till röntgenläkare 

vid samtliga sjukhus, även Kiruna och Kalix sjukhus.  

Regionens inriktning är att akut omhändertagande ska finnas tillgängligt i 

samtliga kommuner i Norrbotten. Förändrade arbetssätt och användandet av 

digital teknik innebär att regionen har möjlighet att minska beroendet av 

inhyrd personal och samtidigt tillhandahålla radiologisk granskning av hög 

kvalitet i hela länet.   

Ärendet 
Region Norrbotten har unika förhållanden med stora avstånd och en gles och 

åldrande befolkning. För att kunna erbjuda ett gott, säkert och jämlikt akut 

omhändertagande i hela länet har en strategi för akut omhändertagande utar-

betats. Den ska säkerställa ett säkert akut omhändertagande utifrån patien-
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tens tillstånd och på alla nivåer inom regionen. Nya arbetssätt och kompe-

tenser kommer behövas samtidigt som digitala tjänster kommer att ha en 

självklar plats i det akuta omhändertagandet. 

Anestesiologer och radiologer är svåra att rekrytera och regionen har vidtagit 

en rad aktiviteter för att rekrytera behörig specialistkompetens. Arbetet 

måste ske på både på kort och på lång sikt med målet att vara oberoende av 

inhyrd personal. Exempel på åtgärder är arbetet med kompetensförsörjnings-

planerna för att få en helhetsbild av kompetensbehovet och bättre kunna rikta 

insatser. Andra insatser är att fortbilda redan anställda läkare inom bristom-

rådena, erbjuda utbildningsstöd till befintlig personal och premiera de som 

arbetar inom vissa specialiteter som är svåra att rekrytera.    

Svårigheter att rekrytera radiologer framförallt i Kalix och Kiruna har resul-

terat i att röntgenverksamheten arbetat med att ta fram nya arbetssätt. Myck-

et av radiologernas arbetsuppgifter går att genomföra med digital teknik. Det 

är endast en liten andel av undersökningarna som kräver en radiolog på plats. 

Därför kan tolkning av röntgenbilder, konsultationer och röntgensvar ske 

och administreras via digitala löningar. Ett arbetssätt som är helt i linje med 

regionens digitaliseringsstrategi och strategin vägen till framtidens hälsa och 

vård år 2035, där särskilt fokus riktas mot kompetensförsörjning, digitali-

sering och medicinsk utveckling för att klara framtidens utmaningar med 

åldrande befolkningsstruktur i ett glest befolkat län. Nya arbetssätt ska stim-

uleras och ske i samverkan över läns- och landsgränser. 

Bilagor: 

Motion 4-2017 angående förändringar av IVA, narkosläkare och röntgenlä-

kare vid Kiruna och Kalix sjukhus (Sten Nylén) 

 


