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§ 98 

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix 
sjukhus 
Dnr 2821-2018 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besva-

rad. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser positivt på de förslag om utveckling av Kalix sjukhus 

som förs fram i motionen. Flera av förslagen, såsom MR-kamera och uthyr-

ning av lediga lokaler, är redan under beredning. Regionen gör utöver det ett 

flertal satsningar i Kalix närsjukvårdsområde för utveckling av nya digitala 

arbetssätt som nyttjar de växande tekniska möjligheterna. 

Sammanfattning 
Jens Sundström (L) föreslår i en motion att en utvecklingsplan ska tas fram 

för Kalix sjukhus. Regionstyrelsen bedömer att det redan utifrån beslutade 

eller pågående aktiviteter finns en inriktning för Kalix sjukhus som i många 

delar överensstämmer med motionens förslag.   

Ärendet 
I en motion från liberalerna föreslås att en utvecklingsplan ska tas fram för 

Kalix sjukhus. Planen ska innehålla en ny MR-kamera till Kalix sjukhus, att 

primärvårdens kompetenscenter och arbetet med distansöverbryggande vård 

förläggs till Kalix, att narkosen behålls på sjukhuset samt att lediga lokaler 

kan erbjudas till privata vårdgivare.  

Regionfullmäktige har i den strategiska planen för 2019-2021 fastställt att 

regionstyrelsen ska planera för införande av magnetkameraverksamhet vid 

sjukhusen i Kalix och Kiruna. Narkos finns idag vid Kalix sjukhus. Dialog 

om uthyrning av lokaler vid sjukhuset till privata vårdgivare är pågående. 

Kalix närsjukvårdsområde har sedan tidigare ett etablerat arbete med digitala 

vårdmöten mellan hälsocentraler och Kalix sjukhus. Angående kompetens-

enheten för primärvården så är den etablerad vid Bergnäsets hälsocentral i 

Luleå med uppdraget att kompetensvärdera och bedöma läkare som rekryte-

rats från annat land.  

Under våren initierar regionen ett utvecklingsprojekt med testytor för nya 

arbetssätt och samverkansmodeller för att öka takten i omställningen av 

hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemet. Kalix närsjukvårdsområde kommer 

delta som en av två testytor i länet inom projektet. I samarbete med social-

förvaltningen i Kalix har regionen också startat upp ett projekt med ett vis-

ningsrum för välfärdsteknik i Kalix. Syftet med visningsrummet är att pati-

enter, brukare, anhöriga och personal ska kunna testa och känna på de möj-
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ligheter som den nya välfärdstekniken erbjuder samt underlätta implemente-

ringen av nya arbetssätt som nyttjar olika tekniska hjälpmedel.  

Utveckling och användning av digitala lösningar i vården är något som berör 

hela regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Regionen arbetar utifrån en 

gemensam digitaliseringsstrategi som bygger på tydlig styrning och priorite-

ring av insatser samt att modeller för digitalisering är gemensamma. För att 

rätt prioriteringar ska göras behöver beredning, planering och utvecklingsin-

satser genomföras samordnat inom regionen och utgå från verksamhetsbe-

hov.  

Bilagor: 
Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus 

Protokollsutdrag skickas till: 
Verksamhetsdirektör 

Divisionschef Närsjukvård 
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