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Lokal- och verksamhetsförändringar för Primärvården 

Förslag till beslut 
Vårdstyrelsens beslut 
 

1. Godkänner förslag till lokal- och verksamhetsförändringar inom 
Primärvården enligt bilaga. 
 

2. Uppdrar till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag på hur 
frigjorda resurser ska kunna stärka primärvården i den framtida hälso- och 
sjukvården.  

 
Ärendebeskrivning 
Primärvården, som driver Region Uppsalas vårdcentraler och 
distriktssköterskemottagningar, har tagit fram en rapport om behov av lokal- och 
verksamhetsförändringar inom förvaltningens ansvarsområde. Syftet med rapporten är 
att utifrån framtida utmaningar, främst kompetensförsörjning, lokalbestånd med stora 
underhållsbehov, effektiviseringskrav och snabb befolkningstillväxt, se på möjligheter 
att få en robust vårdstruktur, som är ekonomiskt effektiv och som kan ge förutsättningar 
för en hög vårdkvalitet och god tillgänglighet i hela länet.  
 
I rapporten beskrivs Primärvårdens framtida utmaningar och en särskild redovisning 
görs av jourmottagningarnas verksamhet, utveckling och besöksfrekvens. Utifrån denna 
bakgrund läggs olika förslag till lokalförändringar och nya öppettider för Primärvårdens 
jourmottagningar i Tierp och Östhammar.  
 
Vad avser lokaler föreslås att distriktssköterskemottagningen i Morgongåva avvecklas 
från sommaren 2017 och att Rasbo vårdcentral avvecklas från hösten 2017, främst med 
anledning av stora problem med bemanning vid dessa enheter. Samtidigt föreslås en 
satsning på nya lokaler för vårdcentralerna i Knivsta, Tierp och Alunda, samt att arbetet 
med nya lokaler för vårdcentralen i Östervåla fortsätter som planerat och att arbetet med 
lokaler för en ny vårdcentral i Almunge slutförs.  
 
Jourmottagningarna i Tierp och Östhammar har få patienter på sena kvällar och nätter, 
vilket innebär ett ineffektivt utnyttjande av personal. Samtidigt sker en utveckling av 
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ambulanssjukvården och rådgivning via främst 1177 Vårdguiden som minskar behovet 
av jourmottagningar. Med anledning härav föreslår Primärvården att öppettiderna för 
jourmottagningarna i Tierp och Östhammar begränsas under vardagar till 17-21 och 
under helger till 9-18 från och med den 1 september 2017. Det innebär en anpassning 
till de öppettider som jourmottagningen har i Enköping. Dessutom föreslås att all 
kontakt med Primärvårdens jourmottagningar ska föregås av kontakt med 1177 
Vårdguiden för bedömning av vilken vårdnivå patienten bör uppsöka.  
 
Genom begränsning av jourmottagningarnas öppettider frigörs tid för både läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor, vilket kommer att öka tillgänglighet dagtid vid 
berörda vårdcentraler i Tierp och Östhammar. För Primärvårdens egna läkare motsvarar 
uttagen ledighet på cirka tio årsarbetare, främst på grund av arbete vid 
jourmottagningarna.  
 
De tre jourmottagningarna finansieras med särskilt anslag utanför vårdvalet. För år 2017 
uppgick det till cirka 43 miljoner kronor, varav tre miljoner kronor för mottagningen i 
Enköping. Om öppettiderna i Tierp och Östhammar begränsas till kvällar vardagar och 
dagtid helger beräknas kostnaderna kunna reduceras med 20-25 miljoner kronor per år.  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås få i uppdrag att ta fram förslag på hur frigjorda 
resurser ska kunna stärka primärvården i den framtida hälso- och sjukvården, till 
exempel genom att utveckla arbetet med nära vård, mobila verksamheter och e-
hälsolösningar.  
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