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§ 94

Avveckling av folktandvårdsklinik i
Sävast
Dnr 734-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
 Stänga folktandvårdskliniken i Sävast och flytta verksamheten till
Björknäskliniken i centrala Boden.
 Beslutet föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
En översyn gällande klinikstrukturen inom folktandvården Norrbotten har
skett och lett fram till förslaget att stänga tandvårdskliniken i Sävast och
flytta verksamheten till Björknäskliniken. Regionstyrelsen bedömer att
sammanslagningen får positiva effekter gällande bemanning, ekonomi,
arbetsmiljö samt möjligheten att bedriva en rationell och välfungerande
tandvårdsverksamhet med god tillgänglighet.

Sammanfattning
Folktandvårdskliniken i Sävast föreslås stängas och verksamheten flyttas till
Björknäskliniken i centrala Boden. Patienter som tidigare behandlats i Sävast
kommer att erbjudas vård på Björknäskliniken. Personalen i Sävast kommer
att omfördelas till Björknäs. Lokaler och hyreskontrakt sägs upp och eventuellt överbliven utrustning avyttras.

Ärendet
I ett särskilt verksamhetsuppdrag har division Folktandvård tidigare fått i
uppgift att se över klinikstrukturen i Norrbotten.
Bristen på legitimerad tandvårdspersonal i kombination med den norrbottniska geografin försvårar för varje år som går möjligheterna att bedriva rationell och välfungerande tandvårdsverksamhet på flera av de mindre klinikerna i Norrbotten. Det blir mot den bakgrunden allt svårare att uppfylla
tillgänglighetskravet utan att parallellt rationalisera struktur och verksamhet.
I Boden finns i dagsläget två kliniker, Björknäs och Sävast. Förslaget är att
stänga kliniken i Sävast och flytta verksamheten permanent till Björknäskliniken.
Båda klinikerna är idag underbemannade. Genom att stänga kliniken i Sävast
och flytta verksamheten till Björknäskliniken i Boden får man en större flexibilitet i nyttjandet av tandvårdspersonal, ett bättre utnyttjande av material,
lokaler och utrustning samt minskade fasta kostnader som hyra och lokalvård.
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Konsekvenser för patienter och personal
En koncentration av verksamheten till Björknäskliniken innebär ett ökat
resande för ett fåtal patienter. Det är åtta kilometer mellan tandvårdsklinikerna. Framför allt är det vissa barn som kommer att behöva resa för sitt
besök i barntandvården. Tandvårdsbesök görs dock inte varje år för flertalet
barn och endast ca 15 procent av barnen behöver komma på mer än ett besök
under ett år. Kommunala kommunikationer finns. En kompletterande riskoch konsekvensanalys slutförs i samband med att beslutet realiseras.
Att samlokalisera tandvård och primärvård är fördelaktigt ur en arbetsmiljösynpunkt. Kollegialt utbyte underlättas, vilket innebär en trygghet då en allt
större andel av folktandvårdens patienter har en komplex sjukdomsbild och
medicinering. En slutlig riskbedömning kopplad till arbetsmiljö kommer att
genomföras 2020-06-18.
Ekonomiska konsekvenser
Hyreskostnader, lokalvårdskostnader, löpande avskrivning och internränta,
underhåll och servicekostnader av MT- och IT-utrustning samt övriga rörelsekostnader beräknas minska med totalt ca 700 tkr.
Lokalhyreskostnaden upphör senast 2021-12-31 då hyresavtalet löper ut.
Lokalvårdskostnaden är knuten till en deltidsanställd lokalvårdare. Utrustningen kan flyttas, säljas och återlämnas i omedelbar anslutning till ett beslut
om avveckling. Minskningen av övriga rörelsekostnader kan också börja i
anslutning till beslutet.
Kostnadsminskning tkr
Lokalhyreskostnad

340

Lokalvårdskostnad

100

Avskrivning samt service- och underhållsavtal MT-utrustning*

50

Leasing, service- och underhåll samt datakommunikation för ITutrustning**

150

Övriga rörelsekostnader

60

TOTALT

700

*) 20-25 % av utrustningen säljs till bokfört värde. Resterande 75-80 % flyttas till andra kliniker. Xxxxxx
**) IT-utrustning finns redan på kliniken i Björknäs.

Personalkostnaderna kommer inte att påverkas eftersom behovet av personalresurser kommer att vara detsamma som idag.
Antalet sjukresor kan öka något men då avståndet mellan Sävast och Björknäs är 8 km så är tillkommande kostnader för regionen marginella.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
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Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Folktandvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
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