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Bolidens hälsocentral tidvis utan
läkarbemanning i höst
Under två veckor och ytterligare två strödagar kommer Bolidens hälsocentral
att stå utan läkarbemanning i höst. Akuta läkarbesök bokas in på Heimdalls
respektive Erikslids hälsocentraler i Skellefteå under dessa datum.
Anledningen är att Bolidens hälsocentral saknar egen läkarbemanning och är
helt beroende av hyrläkare samt stöd och samarbete med andra
hälsocentraler. Under dessa veckor och dagar har inget upphandlat bolag
kunnat leverera läkare till Boliden. Samtidigt har flera andra hälsocentraler i
Skellefteåområdet lägre läkarbemanning än planerat i höst vilket gör att det
inte går att omfördela resurser.
– Vi ser tyvärr ingen möjlighet till det i dagsläget. Bristen på hyrläkare
påverkar hela Skellefteåområdet, säger Sonja Sundqvist, verksamhetschef,
primärvårdsområde väst.
De aktuella datumen omfattar hela vecka 40 och 44 samt måndagar vecka 46
och 47. Sjuksköterskemottagningen påverkas inte och kommer att hålla öppet
för patienter. Det kommer även primärvårdsmottagningen i Jörn att göra.
– Det är samma upplägg som gällde under sommaren. Det är inte optimalt
men det finns en vana i Boliden att bedriva en sådan verksamhet på ett
patientsäkert sätt. Jag känner mig helt trygg i det, säger Sonja Sundqvist.
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