PROTOKOLLSUTDRAG

1 (2)

LF
2016-06-21

-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 80

Motion om att utveckla dagkirurgin i Köping
LTV 151043

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015-08-19 att Landstinget
Västmanland tar fram en plan för att utveckla den dagkirurgiska verksamheten vid
Västmanlands sjukhus Köping, samt att fler privata vårdgivare ges möjlighet att hyra
och nyttja operationssalarna när landstinget inte använder dem.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-06-23 § 84 f.
Landstingsstyrelsens yttrande
En rapport med analys av olika faktorer av betydelse för planering och styrning av
landstingets behov av operationskapacitet inom vissa kirurgiska specialiteter kommer
att redovisas för Landstingsstyrelsen i maj.
Som ett led i denna översyn har åtgärder genomförts för att nyttja den dagkirurgiska
verksamheten i Köping mer effektivt kopplat till medicinska prioriteringar, väntelista
och tillgänglighet genom att:
a)
b)
c)

d)

öka salstilldelningen för kvinnokliniken, öronkliniken och kirurgkliniken
minimera förekomsten av klinikegen kirurgi på Operationsklinikens salar
skapa rutiner för att hitta patienter som med kort varsel kan inkomma för
operation i händelse av återbud/strykningar i planerat operationsprogram;
dessa patienter bör i första hand inte tillhöra kategorin klinikegen kirurgi
kartlägga de mest uttalade tidstjuvarna som medför sena ”knivstarter” och
långa ”bytestider”.

Dessa åtgärder har startat den 18 april.
Under året kommer även ett arbete att starta med syfte att undersöka möjligheten
att disponera operationssalarna kvällar och helger. Detta förutsätter en förändring av
bemanningen på operationskliniken, vilket innebär att personalen behöver arbeta två
skift.
Detta sammantaget kommer medföra att västmanlänningar i större utsträckning
kommer bli opererade i Västmanland.
I ärendet yrkar
Birgitta Andersson (C) yrkar bifall till motionen.
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Kenneth Östberg (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och konstaterar att fullmäktige
har beslutat enligt 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

