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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 17 februari 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 17

Motion om mellanvårdsplatser
LTV 150492

Helena Hagberg, Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson, Anita Lilja-Stenholm och Lars
Alderfors, alla (L), föreslår i en motion inkommen 2015-04-13 att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunerna
skyndsamt undersöka möjligheterna att inrätta mellanvårdsplatser i enlighet med
vad som anförs i motionen.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-04-22 § 28.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingsmajoriteten delar motionärernas syn att det finns goda skäl att vidta åtgärder för att minska trycket på den akuta vården. Vi delar dock inte motionärernas syn
att inget görs, tvärtom. Landstingsledningen har vidtagit en rad aktiviter. Ett exempel
som rör just mellanvårdsplatser är etableringen av mellanvårdsenheten Zethelius i
samarbete med Västerås Stad.
Landstingsstyrelsen och Västerås Stads äldrenämnd fattade tidigare ett beslut om att
inrätta en mellanvårdsenhet med 25 vårdplatser på Zethelius korttidsenhet, och ett
avtal upprättades (LS 130529 § 132 samt ÄN 20130423 § 98), med utgångspunkt i
rapporten Etablering av mellanvårdsenhet i samverkan mellan Landstinget Västmanland och Västerås Stad.
I samband med ombyggnation av Sala Sjukhus planeras gemensam rehabilitering
samt kommunala vårdplatser i sjukvårdsbyggnaden. Diskussioner pågår också i andra
delar av länet i syfte att hitta gemensamma lösningar med kommunerna. Parallellt
med diskussioner med kommuner om mellanvårdsplatser pågår även ett arbete inom
Västmanlands Sjukhus som syftar till att patienter med lägre vårdbehov, som snart
är utskrivningsklara, ska få vård på rätt nivå istället för att uppta akutsjukhusets fulla
resurser.
Det är viktigt att utgångspunkten för mellanvårdsplatser (eller motsvarande) är en
smidig övergång mellan sjukhus- och kommunal vård, utan att landstinget tar över
kommunens vård- och kostnadsansvar. Lösningar måste också gå i linje med
kommande förändringar vad gäller betalningsansvar för utskrivningsklara patienter.
I ärendet yttrar sig
Helena Hagberg (L), Kenneth Östberg (S), Bengt-Åke Nilsson (L), Pernilla Rinsell (MP)
och Tomas Högström (M).
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I ärendet yrkar
Helena Hagberg (L) med flera yrkar bifall till motionen.
Kenneth Östberg (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsen förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Lars Alderfors, Bengt-Åke Nilsson och Ida Lindh
(samtliga L) reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

