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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 18 november 2015
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 133

Motion om vårdnära service
LTV 150440

Maria Dellham (M) föreslår i en motion inkommen 2015-03-31 att Landstinget
Västmanland inleder ett arbete med att reducera icke-vårdrelaterade uppgifter från
vårdpersonal.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-04-22 § 28.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget Västmanland arbetar sedan många år med att reducera icke vårdrelaterade uppgifter från vårdpersonal. I motionen nämns den nya vårdbyggnaden som
ett exempel där servicefunktioner tagit över arbetsuppgifter från vården. Dessa
överföringar genomför många andra landsting idag som VNS-projekt (vårdnära
service).
Vårdnära service inom LTV
Vårdnära service omfattar vanligen tjänster såsom lokalvård, måltidshantering,
förrådshantering och transporter. Landstinget Västmanlands serviceorganisationer
arbetar redan idag med att tillhandahålla och utveckla tjänster inom dessa områden.
Landstinget har en hög servicenivå jämfört med andra landsting, vilket deltagande i
benchmarkingprogram visar.


Exempel på servicetjänster inom definitionen för VNS som utförs idag:



I den nya vårdbyggnaden och inom Urologen och Kirurgen drivs avdelningskök
av kökspersonal anställda av Kost.



Förrådshanteringen i ny vårdbyggnad sköts av servicepersonal. Även andra
avdelningar utanför ny vårdbyggnad har utökade tjänster med lokala förråd och
närförråd.



Servicepersonal utför tjänsten slutstädning och titt-in städning för de avdelningar som har enpatientsrum. Städpersonal utför även andra uppdrag på
beställning.



Patienttransportörer arbetar dygnet runt vid Västerås sjukhus.

Aktuell utveckling 2015
Västmanlands sjukhus
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Västmanlands sjukhus har som en del i sitt utvecklingsarbete målet att hitta nya
strukturer för att bemanna vårdverksamheten utifrån behovet idag och i den
närmaste framtiden. Utvecklingsarbetet inom Medicinkliniken är ett exempel där det
bland annat arbetats med överföring av uppgifter från vårdpersonal till medicinska
sekreterare. På BMT och MAVA har sjuksköterskor avlastats genom utökade resurser
av arbetsterapeut och fysioterapeut. Kompetensöverföring från sjuksköterska till
undersköterska har genomförts och regleras i särskild instruktion.
Verksamhets- och Ledningsstöd
Den externa bemanningen av vårdpersonal har tagits över av Resursenheten för att
få en enhetlig och säker kontakt med bemanningsföretagen. En utökning av tjänsten
till att även omfatta fakturahantering och –granskning är under utveckling.
Landstingsservice arbetar fram förslag på utökade tjänster för ytterligare slutstädning
och städning på Operationskliniken. Servicepersonal hanterar sedan våren
landstingets kaffemaskiner och egenkontroll erbjuds som systemtjänst till de
avdelningskök som fortfarande drivs av vården.
Fortsatt utvecklingsarbete
Förvaltningen Verksamhets- och Ledningsstöd har fått följande uppdrag i
förvaltningsplanen: ”För att uppnå ett effektivare resursutnyttjande ska utvecklingen
med att höja servicenivån från Verksamhets- och ledningsstöd och omfördela
uppgifter till bäst lämpade yrkesgrupper fortsätta. Ett prioriterat område för
förvaltningen är därför att leda arbetet med utvecklingen av verksamhets-(vårdnära)
service.”
En kartläggning av befintlig vårdnära service har genomförts. Serviceverksamheterna
deltar i benchmarkingprogram och förvaltningen följer och deltar aktivt i Sveriges
Kommuner och Landstings (SKLs) arbete med VNS och vårdnära administration
(VNA).
Utmaningen är att hitta generella strukturella lösningar och finansieringsmodeller för
överföring av arbetsuppgifter mellan olika yrkesroller och förvaltningar.
Verksamhets- och Ledningsstöd arbetar tillsammans med sjukvården i det här
utvecklingsarbetet och kommer att erbjuda struktur och bemanning av det som inte
är vårdverksamhet, dvs vårdnära service och vårdnära administration.
Under hösten tar Västmanlands sjukhus fram en metodik för verksamhetsanalyser.
Samtliga kliniker kommer sedan under våren 2016 gås igenom för att säkerställa en
optimal bemanning utifrån att samtlig kompetens används på rätt sätt. Därefter
kommer de uppgifter som inte kräver vårdkompetens utskiljs. Efter detta kan
uppgifter som betecknas vårdnära administration och vårdnära service utvecklas
vidare i ett nytt koncept.
I ärendet yttrar sig
Maria Dellham (M), Lena Johansson (S) och Helena Hagberg (FP).
I ärendet yrkar
Maria Dellham (M) yrkar bifall till motionen.
Lena Johansson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

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); Malin
Gabrielsson, Elisabeth Wäneskog och Ingvar Norden (samtliga KD) reserverar sig till
förmån för Maria Dellhams yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2015-11-25

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-11-25 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-09-12

(Handläggare utdrag)

