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Motion till Regionfullmäktige 

Om utvecklingsplan för Kalix sjukhus 
 
Kalix sjukhus är ett av de länsdelssjukhus som ska utvecklas och inte avvecklas. Våra fem sjukhus ska 
vara tydliga utbudspunkter för akutsjukvård, inte bara akut omhändertagande. Kalix är ett av de sjukhus 
som både kan ta ett stort ansvar för sjukvården i Östra Norrbotten men som också har närheten att 
kunna avlasta övriga sjukhus vid toppar. Intensivvårdsavdelningen är hjärtat i verksamheten och ska 
vara kvar och utvecklas. Regionledningen vill ta bort narkosen från sjukhuset men för oss är det som 
att rycka bort själva grunden som vi vill bygga vidare på. Det säger vi bestämt nej till! 

Bild- och funktions medicin är, tillsammans med narkosen, viktiga pusselbitar i att kunna bedriva en 
fullgod akutsjukvård. Även inom bildmedicin så kan Kalix sjukhus ha en viss överkapacitet för att 
arbeta bort toppar för patienterna i kustkommunerna. Så kan vi arbeta bort behovet av att köpa in 
tillfälliga tjänster på detta område och säkra en bra akutsjukvård för patienterna i Östra Norrbotten. 

Vi vill att investeringen av en ny MR kamera ska styras om till Kalix. Istället för att Piteå sjukhus ska få 
en andra kamera som vill vi att MR kamera ska finnas även i Kalix. Det minskar resandet för 
patienterna och påskyndar och kostar vårdförloppen. Det skulle förbättra patientsäkerhet, korta köer, 
minska även kunna minska kostnaderna för Regionen. 

Kalix sjukhus har varit tidigt ute och framgångsrika när det gäller samverkan mellan primärvården- och 
sjukhuset kring jourverksamheten. Vi vill att primärvårdens kompetenscenter och arbetet med 
distansöverbryggande vård förläggs dit. 

Lokalerna på Kalix sjukhus behöver användas effektivare. Ledig kapacitet i operationssalar och lokaler 
för annan sjukvårdsverksamhet måste kunna erbjudas till privata vårdgivare för att öka 
kostnadseffektiviteten och vårdvolymen I Kalix kan det vara lämpligt att förlägga vårdverksamhet och 
behandlingar där vi har så länga vårdköer att de måste handlas upp på vårdavtal. Privata vårdgivare har 
oftast lättare än regionen att rekrytera personal och det gäller säkert till en mindre kommun som Kalix 
också. 

 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på att: 
 
En utvecklingsplan för Kalix sjukhus tas fram i enlighet med motionen intentioner. 
 
Jens Sundström (L) 
Oppositionsregionråd 
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