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Struktur regiondriven primärvård i Östersund
Ärendebeskrivning
Flera av den regiondrivna primärvårdens lokaler i Östersund har problem som
kräver åtgärder. Regiondirektören har därför gjort en utredning kring alla lokaler
för de regiondrivna hälsocentralerna i Östersund gällande lokalernas utformning,
flexibilitet och strategiska placering.
Hälsocentralerna i Brunflo, Lit och Frösön har inga problem i nuvarande lokaler
och har logiska geografiska placeringar vilket gör att inga förändringar behöver ske
där.
Hälsocentralerna Odensala (inkl. filial i Torvalla), Zätagränd och Lugnvik däremot
har så stora lokalförändringsbehov att fördjupade analyser krävs. Analysen
beskriver
• verksamhetens krav på anpassade lokaler och bedömning av möjligheterna
• verksamhetens placering som gynnar samarbete med kommunens hälso- och
sjukvård
• en verksamhet och placering som är attraktiv för medborgarna och
• en lokalmässig lösning som är kostnadseffektiv för egenregin att driva verksamhet
i.
Regiondirektören konstaterar att primärvårdschef och fastighetschef kommer fram
till olika förslag utifrån sina respektive ansvar och uppdrag. Det är då Hälso- och
sjukvårdsdirektören och Regiondirektörens ansvar att ge förslag till den politiska
ledningen.
Regiondirektören/Hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag bygger på strategiskt
resonemang kring mest flexibla lösningar. I detta förslag läggs förslag kring
Hälsocentralernas lokalisering, inte lokalernas storlek och utformning – det är
frågor som behöver ytterligare utredningar, analyser och kalkyler.
Ombyggnation i Zätagränds nuvarande lokaler gör det inte möjligt att utöka
lokalerna om antal listade ökar ytterligare där. Att bygga nytt på egen mark ger
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flexibilitet genom möjligheter att ersätta en vårdverksamhet med annan
vårdverksamhet. Samråd med Östersunds kommun kring utveckling inom centrala
staden bör också ske innan slutligt ställningstagande kring nybyggnation sker.
Med detta motiv och hela utredningens beskrivningar föreslår Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsnämnden
1. Brunflo, Lit och Frösö Hälsocentraler behöver inga lokalmässiga förändringar nu
2. Planera för medborgardialog inom Östersund med följande förslag som grund.
3. Odensala Hälsocentrals akuta lokalsituation ska snarast lösas genom
a. Hyr in tillfälliga modulsystem (5 st i nuläget) och anpassa dem och mark för att
kunna evakuera vissa funktioner till dessa, hyreskostnad ca 300 000 kr/år +
anpassningar av mark och moduler 1-3 miljoner.
b. Finansieras genom att Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Regionstyrelsen
bedömer finansiering och överväger att föreslå Regionfullmäktige att uppta lån
4. En hälsocentral ska långsiktigt vara lokaliserad i Odensala/Torvallaområdet.
Exakt placering ska beslutas efter samråd med Östersunds kommun utifrån deras
detaljplanering av området och kommunens vård- och omsorgsverksamheters
lokalisering.
5. En hälsocentral ska lokalmässigt lokaliseras i centrala Östersund. Ekonomiska
kalkyler ska tas fram och samråd med Östersunds kommun ska ske senast till april
2020. Förstahandsalternativet är att samlokalisera verksamheterna vid Lugnviks
HC och Zätagränds HC i nybyggnation vid sjukhuset och lämna lokalerna där dessa
två verksamheter idag är lokaliserade.

Regiondirektörens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska genomföra en medborgardialog kring
förslagen i Regiondirektörens framlagda utredning
2. Det är nämndens presidium som deltar i medborgardialogen, övrigt deltagande
sker inom ramen för egna dagar eller på annan ej arvoderad tid.
3. Regiondirektörens förslag ska skickas på remiss till Tillgänglighetsrådet och
Pensionärsrådet med begäran om synpunkter vid deras möten i januari.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
Ingela Jönsson
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