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Filialer och servicepunkter inom 
vårdval primärvård 
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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

1. Att godkänna samtliga nya ansökningar för filialer och servicepunkter 

för ersättning. 

2. Årsbelopp för nystartade filialer och servicepunkter ska justeras med 

hänsyn till starttidpunkt. 

3. Finansiering anvisas ur nationella medel. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Det är positivt att så många hälsocentraler åter igen, har visat intresse för att 

starta filialer eller servicepunkter. Genom ytterligare satsning av medel kan 

vi öppna fler filialer och servicepunkter, vilket innebär en utökad service till 

länets befolkning och kan medföra ett minskat behov av resande för många 

patienter. 

Sammanfattning 
Det finns sedan 2020 beviljat medel för 8 filialer och 11 servicepunkter. Den 

befintliga kostnaden för det är 9 400 tkr.  

Det har inkommit 26 st nya ansökningar avseende filialer och servicepunk-

ter. Fyra av ansökningarna till filialer är sedan tidigare beviljade service-

punkter. De nya ansökningarna motsvarar en tillkommande kostnad på maxi-

malt 11 500 tkr. Den sammanlagda kostnaden för filialer och servicepunkter  

skulle bli 20 900 tkr, om samtliga ansökningar beviljas. 

Ärendet 
Det nya är nu att i beställning Vårdval Primärvård 2022, finns en möjlighet 

för leverantörerna att igen ansöka om att få ersättning för att öppna filial el-

ler servicepunkt. Syftet är att förbättra vården, ex genom bättre tillgänglighet 

i glesbefolkat område. 

Det finns sedan tidigare beviljat medel för 8 filialer och 11 servicepunkter, 

till en totalkostnad på 9 400 tkr. 

Det har nu inkommit 12 nya ansökningar för att öppna filialer och 14 nya för 

att öppna servicepunkter. Dvs totalt 26 ansökningar. Kostnaden för de nya 

ansökningarna skulle maximum bli 11 500 tkr. 

Ansökningar för nya filialerna är: Karungi, Seskarö, Töre, Kitkiöjärvi, Tä-

rendö, Dokkas, Vidsel, Roknäs, Rosvik, Porjus, Nattavaara och Kiruna. 

Ansökningar för nya servicepunkter: Sävast, Rödupp, Lansjärv, Sangis, 

Morjärv, Vitvattnet, Lappträsk, Porjus x 2, Nattavaara, Lannavaara, Ma-

sugnsbyn, Saivomuotka och Svappavaara. 
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Det finns fyra servicepunkter idag, som man har ansökt om att få konvertera 

till filialer, dessa är Tärendö, Dokkas, Vidsel och Karungi. Dubbla ansök-

ningar för att starta antingen filial eller servicepunkt finns på orterna Natta-

vaara och Porjus. 

En hälsocentral i privat regi har lagt in ansökan på samma by som egenregin 

och det gäller Porjus. Det handlar om Gällivare hälsocentral, samt Jokkmokk 

hälsocentral, där båda har lagt in en ansökan om att få öppna filial/service-

punkt i Porjus. Porjus tillhör Jokkmokks geografiska område. 

Norrskenets hälsocentral i Vittangi, erhåller idag ersättning för primärvård i 

glesbefolkat område. Hälsocentralen har idag en filial i Kiruna som de ansö-

ker om ersättning för. Det är den enda hälsocentral som ansöker om ersätt-

ning för filial i tätort. 

Skulle samtliga ansökningar bli beviljade ersättning, så skulle den totala 

kostnaden för regionens filialer och servicepunkter bli 20 900 tkr per år. Det 

kommer att vara olika när filialerna och servicepunkterna kan starta under 

året. Det behövs därför ett beslut på att justera årsbelopp med hänsyn till 

olika starttidpunkterna. 

 

Ersättningen är tänkt att finansieras via nationella medel. En ersättning för 

filial är 900 tkr och för servicepunkt 200 tkr per år.  

Den bedömningsgrund som finns för att bli beviljad ersättning för en filial 

eller servicepunkt är om den ansökta filialen eller servicepunkten finns inom 

hälsocentralens geografiska område. Inga övriga gränsdragningar har gjorts. 

Borttagna bedömningskriterier jämfört med 2020 är antal boende i närområ-

det, åldersstruktur i närområdet, avstånd till hälsocentralen och kommunikat-

ionsmöjligheter till hälsocentralen. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet har positiv inverkan för den äldre befolkningen i glesbefolkat om-

råde.  

Bilagor: 

Bilaga filialer och servicepunkter; ekonomi 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 

Divisionschef division Nära 
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