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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 21 juni 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 79

Motion om digital vårdcentral
LTV 150339

Jenny Landernäs (M) föreslår i en motion inkommen 2015-03-03 att Landstinget
Västmanland inleder ett arbete med slutmålet att starta en digital vårdcentral.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-04-22 § 28.
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2016-04-20 återremitterades motionen för
kompletterande beredning.
Landstingsstyrelsens yttrande
Många vårdärenden sker redan idag digitalt i Landstinget Västmanland. Genom 1177
Vårdguiden kan patienterna kontakta sin mottagning för att till exempel boka tid och
få hjälp med recept eller läkarintyg. Sedan den 1 oktober 2015 kan patienterna även
läsa sin journal digitalt samt utforma en egen remiss genom egen vårdbegäran.
Några mottagningar erbjuder även ytterligare tjänster såsom till exempel svar på
provsvar. För patienter med reumatologisk sjukdom finns möjlighet att följa och
registrera uppgifter via PER, patientens egen registrering.
Motionen tar upp möjligheten att öka tillgängligheten för vissa grupper, såsom unga
med psykiska eller fysiska problem, genom ett digitalt arbetssätt. UMO, Din ungdomsmottagning på nätet, finns redan idag med möjlighet att ställa frågor.
Landstinget Västmanland har en medveten strategi att erbjuda patienter fler digitala
tjänster som komplement till kontakt via telefon eller vid besök. Strategin bygger på
att utveckla digitala möjligheter hos samtliga vårdgivare. Som en del i detta arbete
införs under 2016 tjänsten” Stöd och behandling”, vilket ger vårdgivare möjlighet att
inom vissa områden erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert sätt via
internet. Exempel på användning är behandling mot ångest och depression, smärta,
tinnitus och screening vid alkohol- och drogproblem.
Plattformen kan också användas för att bygga program och utbildningar som stöd för
patientens egen vård och omsorg, men även program som stöder vårdprocesserna
för bättre interaktion mellan vård och patienter. Andra utvecklingsområden är att
göra patienten mer delaktig i sin vård genom egen registrering samt genom att
journalen via nätet utvecklas med även tillgång till provsvar och remisser.
En fortsatt digitalisering av vården är positiv också utifrån att tillgängligheten då kan
öka för de patienter som önskar kontakt per telefon eller vid besök.
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I ärendet yttrar sig
Jenny Landernäs (M), Pernilla Rinsell (MP), Gunnar Björnstad (M) och Susanne
Henning Aihonen (M).
I ärendet yrkar
Jenny Landernäs (M) med flera bifall till motionen.
Pernilla Rinsell (MP) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande beslutsordning. Landstingsstyrelsens förslag ställs mot
Jenny Landernäs yrkande. Fullmäktige godkänner ordningen. Ordföranden
konstaterar att fullmäktige har beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Asta Matikainen Lecklin, Silvana Enelo Jansson,
Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Matihias Goldkuhl, Andreas
Weiborn, Anita Westin-Brodd, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Gunnel Wallqvist,
Tomas Martinsson, Susanne Henning Aihonen, Jenny Landernäs, Carina Sjölund
(samtliga M); Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Torsten Källberg, Sam Haddad,
Ida Lindh (samtliga L); Birgitta Andersso, Gustaf Eriksson, Magnus Ekblad, Barbro
Larsson (samtliga C); Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga
KD) reserverar sig till förmån Jenny Landernäs yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Erika Hedlund, mötessekreterare
Justerat 2016-06-28

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-06-28 intygas:
Rätt utdraget intygas 2016-06-28

Erika Hedlund

