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Regionkontoret
Välj verksamhetsområde
Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-11-30

Diarienummer
LN VBG200038

Lokal nämnd Varberg

Tjänsteskrivelse, Information om förslag till förändring i
vårdcentral Hallands enheter i Varberg
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
- anteckna att information har lämnats till nämnden

Sammanfattning
Driftnämnd Närsjukvård har under hösten 2020 genomfört en genomlysning
av verksamheten, vilken resulterat i ett förslag om förändring i utbudet av
mindre enheter. För Varbergs del avser detta förslag avveckling av vårdcentral
Hallands filialer i Rolfstorp och Kungsäter. Inför Driftnämnd Närsjukvårds
beslut den 17 december 2020 önskar företrädare för driftnämnden att
informera Lokal nämnd Varberg om ärendet.

Bakgrund
Driftnämnd Närsjukvård har under hösten 2020 genomfört en genomlysning
av Vårdcentralen Hallands enheter. Inom ramen för genomförandet av
genomlysningen har förslag till förändring av utbudet av mindre enheter,
filialer, till vårdcentralerna inom Vårdcentralen Halland arbetats fram.
Utgångspunkten i detta arbete har varit att invånarna ska kunna erbjudas en
säker, jämlik och effektiv vård till god kvalitet och med god tillgänglighet.
Utifrån genomförd genomlysning har ett förslag arbetats fram som för
Varbergs del innebär att den vård som idag bedrivs på filialer som tillhör
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vårdcentralerna Tvååker och Veddige (Kungsäter) ska samlas till
huvudvårdcentralerna. Utöver dessa verksamheter berörs även tre filialer i
Halmstad kommun av förslaget. Närsjukvården Halland vill på så sätt erbjuda
en jämlik och säker vård av hög kvalitet, som är anpassad efter den
verksamhet som primärvården ska bedriva nu och i framtiden.
Fem av elva filialer avvecklas för att samla resurser till respektive
huvudvårdcentral. Personalen kommer inte minska utan flyttas till
huvudvårdcentralen för att bedriva vård där. Förslaget innebär för Varbergs
del att filialerna i Rolfstorp och Kungsäter avvecklas.
Avvecklingen är beräknad att pågå under 2021 och vara färdigställd senast 31
december 2021. Facklig samverkan av ärendet har skett 9 november 2020.
Ärendet kommer att tas upp på Driftnämnd Närsjukvårds sammanträde
17 december 2020 för beslut. Inför detta beslut vill Driftnämnd Närsjukvård
informera Lokal nämnd Varberg om det förslag till förändring som föreligger.
Vid Lokal nämnd Varbergs sammanträde den 7 december 2020 kommer
därför företrädare för Driftnämnd Närsjukvård att delta.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser för Lokal nämnd Varberg.
Förvaltning
Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman

Jörgen Presuss
Regiondirektör

Bilaga:
Tjänsteskrivelse DN Närsjukvård, Information om förändring Vårdcentralen Hallands
enheter
SWOT-analyser
Sammanfattning av analys och utvärdering
Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnd Närsjukvård
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