PROTOKOLLSUTDRAG

1 (2)

LF
2015-11-18

§ 132

Motion om vårdval inom psykiatrin
LTV 150986

Tomas Högström (M), Helena Hagberg, (FP), Birgitta Andersson, (C) och Malin
Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015-07-29 att Landstinget
Västmanland inför vårdval inom psykoterapin i syfte att erbjuda behandling och
stödjande samtal inom vuxenpsykiatrin.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84.
Landstingsstyrelsens yttrande
Ett arbete med att föra in vårdval enligt LOV för psykoterapi inom vuxenpsykiatrin
inom Region Örebro län startades hösten 2014.
I Örebro är förutsättningen att psykoterapi inom ramen för LOV ska erbjudas först
efter bedömning av specialistpsykiatrin. Dessutom ska målgruppen i stort sett kunna
behandlas med enbart psykoterapi samt eventuellt någon form av enklare läkemedel,
exempelvis antidepressivt läkemedel. Det har visat sig att dessa patienter tillhör
primärvården i ungefär lika hög utsträckning som specialistpsykiatrin.
De patienter som blivit föremål för denna insats har alltså varit relativt få jämfört
med det totala antalet patienter inom psykiatrin. Orsaken till detta är att patienter
med multimodala problem inte kan tillgodogöra sig psykoterapi som enda insats. Här
behövs flera professioner som tillsammans jobbar med patienten. Dessa funktioner
finns inte hos de privata psykoterapeuterna.
Själva grundtanken med LOV är att patienterna ska få möjlighet att göra egna val. I
Örebro har det visat sig vara svårt att få patienter att ta egna initiativ när det gäller
att välja psykoterapeut efter att psykoterapi inom ramen för LOV har beviljats.
Patienterna har behövt stöd i att göra sina val och därefter påminnelser om att
kontakta aktuell terapeut för en första tidsbokning. Listan över patienter inom
Region Örebro län som ännu inte gjort något val av psykoterapeut har därför vuxit
under första delen av 2015.
Med anledning av ovanstående bedöms det inte fördelaktigt att införa LOV inom
vuxenpsykiatrin.
I ärendet yttrar sig
Tomas Högström (M), Hans Jansson (V), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C),
Malin Gabrielsson (KD), Barbro Larsson (C), Denise Norström (S) och Gunnar
Björnstad (M).
I ärendet yrkar
Tomas Högström (M) med flera bifall till motionen.
Hans Jansson (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag varpå omröstning begärs.
Följande omröstningsordning meddelas av ordföranden. Den som stödjer
landstingsstyrelsens förslag till beslut (motionen avslås) röstar ja, den som stödjer
bifall till motionen röstar nej. Fullmäktige godkänner ordningen.
Bil 7

När omröstningen avslutats har ja vunnit med 37 röster mot nej med 36 röster. Det
kan noteras att vid omröstningen fungerade inte voteringsdosan på plats 13, AnnKristin Lindgrens (S). Hon meddelar att hon röstar ja.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Asta Matikainen Lecklin, Mikael
Andersson-Elfgren, Silvana Enelo Johansson, Tathias Goldkuhl, Evelina Goderholt,
Sten Linder, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Sverre Linton, Fredrik Larsson, Susanne
Henning Aihonen, Jenny Landernäs, Ola Saaw (samtliga M); Helena Hagberg, Anita
Stenholm-Lilja, Lars Alderfors, Bengt-Åke Nilsson och Ida Lindh (samtliga FP); Birgitta
Andersson, Magnus Ekblad, Hamse Omar, Barbro Larsson (samtliga C); Malin
Gabrielsson, Elisabeth Wäneskog och Ingvar Norden (samtliga KD) reserverar sig till
förmån för Tomas Högströms yrkande.
Maria Andersson Liljedahl, Gunhild Kjällberg, Magnus Edman, Ragnhild Johansson
Katarina Broman och Börje Brandhill (samtliga SD) reserverar sig till förmån för
Tomas Högströms yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Erika Hedlund, mötessekreterare
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