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Omplacering av personal från privat 
aktör verksam inom vårdvalet till 
regionens covid-vård i Gällivare 

Bakgrund 
Med anledning av fortsatt hög smittspridning i länet, hög belastning på in-

tensivvården, ett ökat vårdbehov och en fortsatt ansträngd bemanningssituat-

ion görs bedömningen att intensivvården vid Gällivare sjukhus behöver för-

stärkas genom omplacering av personal från Gällivare hälsocentral.  

Sammanfattning 
För att förstärka intensivvården vid Gällivare sjukhus finns behov av att 

avropa personal från Gällivare hälsocentral. På grund av hög smittspridning 

och en ansträngd bemanningssituation finns behov av inlånad personal som 

kompletterar och stärker en god och patientsäker covid-vård i Norrbotten. 

Efter dialog med berörd verksamhet beslutas vårdpersonal omplaceras från 

och med 12 april till och med 9 maj 2021.  

Ärendet 
Under 2020 har regionala krisledningen i Norrbotten kunnat besluta att om-

placering av personal från privata vårdgivare har kunnat ske utan särskilt 

beslut i regionstyrelsen. I beställning primärvård för 2021 fastställdes att 

beslut om att ianspråkta privat leverantörs tillgångar ska fattas av regionsty-

relsen. 

Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om omplacering av personal från 

Praktikertjänst AB, Cederkliniken till Piteå sjukhus akut omhändertagande 

och från Vårdcentralen Norra Hamn Luleå till Sunderby Sjukhus interme-

diärvård. Ett ökat vårdbehov samt hög sjukfrånvaro har nu även uppstått 

inom intensivvården i Gällivare. Ett antal medarbetare från regionens verk-

samheter har omplacerats, trots det krävs ytterligare personal för att lösa 

bemanningen. 

Omplacering beslutas för: 

 En legitimerad sjuksköterska från Gällivare hälsocentral till intensivvår-

den vid Gällivare sjukhus.  

Beslut 

 En legitimerad sjuksköterska från Gällivare hälsocentral omplaceras till 

intensivvårdsavdelningen vid Gällivare sjukhus. 

 Beslutet gäller från 2021-04-12 och som längst till och med 2021-05-09. 

 Hälsocentraler verksamma enligt lagen om valfrihetssystem kan ersättas 

för faktiska merkostnader som uppstår i samband med omplacering av 

personal.  
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Beslutet är fattat med stöd av punkt 8.7 i regionstyrelsens delegationsord-

ning. 

Beslutsdatum: 2021-04-06 

Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande 
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