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§ 92 

Val av protokolljusterare 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen beslutar utse ledamoten Marianne Sandström (SD) att jämte 

ordföranden justera protokollet. 
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§ 93 

Fastställande av slutlig 
föredragningslista 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen beslutar att fastställa utskickad föredragningslista. 
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§ 94 

Begäran om aktivering av 
krislägesavtal 
Dnr 584-2021 

Regionstyrelsens beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att begära att Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor och 

undersköterskor i Region Norrbotten inom:  

 An/op/IVA vid Sunderby och Gällivare sjukhus.  

 Akut omhändertagande i Piteå (inkl C-IVA) i Piteå.  

 Intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus.  

2. Regiondirektören får i uppdrag att i samråd med berörda 

verksamheter och fackliga organisationer följa upp, analysera och 

dokumentera effekter och skeenden som en följd av det aktiverade 

krislägesavtalet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Med anledning av den accelererande smittspridningen i stora delar av länet 

och den mycket ansträngda situationen i vården anser regionstyrelsen att det 

är nödvändigt att aktivera krislägesavtalet.  

Sammanfattning 
Region Norrbotten har en accelererande utveckling av antalet smittade och 

vårdade på sjukhus. En mängd åtgärder har genomförts för att hantera 

situationen. Den höga smittspridningen och belastningen på sjukvården de 

närmaste veckorna/månaden beräknas kvarstå. Bedömningen är att det nu är 

nödvändigt att aktivera krislägesavtal för An/op/IVA vid Sunderby och 

Gällivare sjukhus, akut omhändertagande i Piteå och 

intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. Syftet är att möjliggöra 

att fler vårdplatser öppnas och att vi ska kunna att ge vård till de svårast 

sjuka.  Krislägesavtalet innebär att ytterligare arbetstid kan tas ut och 

medarbetare får en högre ersättning.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP), Anders Öberg (S), Nils-Olov Lindfors (C), 

Glenn Berggård (V), Lennart Åström (S), Linda Frohm (M), Ann-Sofi 

Isaksson (S) och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla det liggande 

förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Öbergs förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  



PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 16 april 2021  Sida 6 (9) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-98, 1.0 

 

Ärendet 
Coronapandemin innebär att situationen inom sjukvården är extremt belastad 

på ett sätt som avviker från det normala och det utgör en allvarlig 

samhällsstörning. 

I april har högre nivåer på såväl smittspridning som inneliggande patienter 

på sjukhus uppnåtts jämfört med vår och höst 2020. Belastningen på 

intensivvården i länet är mycket hög med fler covid-patienter samtidigt som 

den ordinarie intensivvården är mycket belastad.  

Nedan diagram visar utvecklingen av antalet covid-19 positiva och antal 

inneliggande på sjukhus.  

Fig 1 Antalet konstaterade covid-19-fall per dag i Norrbotten   

 

 

Fig 2 Utveckling positiv PCR, antal inlagda på vårdavdelning och IVA 
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I Region Norrbotten ses ännu inga tydliga tecken på att en platå har nåtts 

eller att smittspridningen är på väg att avstanna. Den förväntade 

smittspridningen och belastningen på sjukvården beräknas ligga på samma 

nivå eller öka under de närmaste veckorna/månaden. Den pågående 

vaccineringen har börjat ge effekt vad gäller den äldre sköra befolkningen en 

smittspridning är hög i de yngre åldersgrupperna och antalet patienter i sin 

helhet har ökat.  

För att frigöra personal till intensivvård, intermediärvård samt särskilda 

vårdavdelningar för patienter med covid-19 har regionen sedan mer än ett år 

tillbaka skjutit upp en stor del av de planerade operationer som inte är av 

akut eller högt prioriterad karaktär. Den planerade operationsverksamheten 

kan i dagsläget inte minskas ytterligare. 

Ett förhållandevis stort antal covid-vårdplatser har öppnats inom 

intermediärvård och vårdavdelningar, vilket medfört stor brist på ordinarie 

vårdplatser runt om i länet. Även primärvård och ambulansenheter har fått 

omfördela medarbetare till intensiv- och intermediärvård, vilket under en 

stor del av pandemitiden påverkat och fortsätter påverka utbudet i 

primärvården och övertidsuttaget på ambulansen. 

Den största utmaningen ligger i bemanningen av intensivvården, 

operationsvården och vårdavdelningen för intermediärvård. Den senaste 

månaden har även akut omhändertagande varit svårt att bemanna.  

Region Norrbotten driver fem sjukhus i länet: Länssjukhuset Sunderbyn 

samt länsdelssjukhusen i Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå. 

Bemanningssituationen är ansträngd inom många verksamheter. Stort antal 

inneliggande patienter och en accelererande smittspridning i kombination 
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med en hög sjukfrånvaro bland egen personal innebär stora svårigheter att 

bemanna verksamheten och fler vårdplatser för covidvård behöver tillskapas.  

En aktivering av krislägesavtalet innebär möjlighet till utökad arbetstid för 

befintlig personal, fler vårdplatser och högre ersättning till berörd personal.   

Aktivering av krislägesavtal föreslås vid följande verksamheter:  

3. An/op/IVA vid Sunderby och Gällivare sjukhus.  

4. Akut omhändertagande i Piteå (inkl C-IVA) i Piteå.  

5. Intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus.  

Yrkesgrupper som berörs är sjuksköterskor och undersköterskor.  

Beskrivning av nuläget – personal  
För att hantera situationen har flera åtgärder genomförts:  

 Bemanningsförstärkning har genomförts genom att medarbetare som 

arbetar deltid har erbjudits att gå upp till heltid.  

 Extra personal har anställts löpande. Annonsering har skett externt 

och även uppsökande rekrytering har genomförts. 

 Bemanningsföretag har anlitats, leveransen har inte motsvarat 

behovet. Inhyrning av efterfrågad kompetens har genomförts, även 

till angränsande specialiteter för att om möjligt släppa personal med 

rätt kompetens till covid-IVA. 

 Avrop av personal från privata hälsocentraler har gjorts.  

 All tillgänglig kompetens har kartlagds och tagits i anspråk allt 

eftersom behov har uppstått 

 Personal har tillfälligt förflyttats från andra delar av verksamheten. 

Det gäller exempelvis förflytting från andra kliniker, hälsocentraler, 

administration mm.  

 Semestrar och ledigheter har inte beviljats annat än i undantagsfall.  

 Övertid har använts i hög grad. 

 Eskaleringsplaner har utarbetats och bygger på en förflyttning av 

personal mellan verksamheter och orter.  

 Översyn av kompetenskrav och minskning av bemanningskvotering 

per patienter är genomfört. 

Beskrivning av nuläget - verksamheten  

Under våren 2020 etablerades en covid-IVA enhet på Piteå sjukhus. Den har 

bemannats med personalresurser från hela länet och många olika 

verksamheter. För ett optimalt resursnyttjande av personal har ytterligare en 

covid-IVA enhet vid öppnats på Sunderby sjukhus.  

Grundbemanningen har inte varit tillräcklig då antalet covid-IVA patienter 

de senaste tre veckorna ökat kraftigt. Nuvarande beläggning omfattar idag 

(210415) 24 IVA patienter varav 13 är covid-IVA patienter. Regionen har 

utöver IVA även ökat antalet inlagda på sjukhusen. Nu noteras även att 

flertalet IVA patienter kommer direkt från hemmet med behov av 

intensivvård. Kombinationen fler patienter samt hög sjukfrånvaro har 
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kraftigt påverkat bemanningsmöjligheten. För att kunna upprätthålla IVA-

vården har många medarbetare tagits ut på extra övertid.  

I tidigare skede i pandemin har enstaka patienter varit möjliga att skicka 

utomläns för covid-IVA vård, men rådande situation i hela landet gör att den 

möjligheten är väldigt begränsad och läget ser inte ut att lätta de närmaste 

veckorna. Utöver covid-IVA vården är den ordinarie IVA vården mycket 

ansträngd i hela länet.   

All elektiv vård och operationer som endast tillfälligt kan anstå har ställts in 

för att covid-vården ska kunna bedrivas. Även vårdavdelningar har stängts 

och personal har omfördelats för att kunna öppna upp för vård av covid-19 

patienter. 

Transportorganisationen är också tungt belastad. Ambulanser från 

Malmfälten har omdirigerats till kusten vilket innebär att de långa avstånden 

låser personalresurser under längre tid.  

Flera medicinska inriktningsbeslut har fattats vilket innebär avkall på den 

planerade vården.  Smittspårningen ger en prognos av ytterligare eskalering 

av antalet smittade. Parallellt med högt tryck på sjukhusvården krävs 

personal för att hantera vaccinationer och smittspårning. 

Region Norrbotten anser att alla möjligheter har uttömts utifrån vad de 

ordinarie kollektivavtalen ger.  

Krislägesavtalet i korthet 

6. Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 

120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en 

ersättning på 220 procent av lönen per timme. 

7. Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är 

specialanpassade utifrån krissituationen. 

8. Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en 

beräkningsperiod om max fyra veckor. 

9. Anpassade regler för dygns- och veckovila. 

10. En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie 

arbetstiden. Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per 

timme vid uttag av särskild nödfallsövertid. 

Plan för anvisning av personal 
Anvisning av personal till nedan verksamheter inleds den 20 april 2021. 

Därefter sker en successiv anvisning av personal. 

- An/op/IVA vid Sunderby och Gällivare sjukhus.  

- Akut omhändertagande i Piteå (inkl C-IVA) i Piteå 

- Intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus 

 


