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Tidpunkt

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

§ 131

Motion om administration i vården
LTV 150241

Hans Eljansbo (M) föreslår i en motion inkommen 2015-02-17 att Landstinget
Västmanland utarbetar och antar en övergripande plan, med åtgärder, för att
kartlägga och minska förekomsten av överdriven byråkrati och administration.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-02-18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
Motionen tar upp problematiken med ökad administrativ arbetsbörda för vårdpersonal. Utvecklingen inom vården har länge gått mot högre krav på dokumentation
och redovisning, från både nationell och regional nivå. Många av de administrativa
arbetsuppgifterna har var och en för sig en tydlig koppling till patientnytta. Men
summan av många olika krav kan tillsammans leda till ett ifrågasättande av om
värdet av den mätning, redovisning och uppföljning som görs står i proportion till
arbetsinsatsen.
Begreppet administration saknar i sig en entydig definition. Stora delar av det som i
dagligt tal benämns ”administration” eller ”byråkrati” är patientarbete som varken
kan tas bort eller överlåtas på någon annan. Övrig administration är det viktigt att
kontinuerligt se över utifrån om den är prioriterad, och om administrationen utförs
av rätt personalkategori, för att inte ta tid från direkta vårdarbete och patientmöten.
Inom Vårdval ser man ständigt över vilka krav som ställs och hur inrapportering av
uppgifter kan effektiviseras, exempelvis genom införande av Cosmic. I de fall nya
nationella krav på rapportering/dokumentation går i linje med befintliga krav från
landstinget, anpassas kraven till de nationella.
Det finns exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete som visar att det går att ändra
på organisationen och arbetsmetoderna för att frigöra mer tid för vård. I myndigheten för vårdanalys rapport ” Ur led är tiden” (2013:9) gjordes bedömningen att det
finns en betydande potential att använda läkares tid och kompetens på ett mer
effektivt sätt än idag, och man identifierade fyra utvecklingsområden:


Prioritera mellan administrativa krav.



Förbättra it-stöden.



Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper.



Optimera bemanningen utifrån patienternas behov.
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Inom Landstinget Västmanland utvecklas styr- och ledningsprocessen kontinuerligt
för att förenkla och underlätta arbetet. Planeringsförutsättningar och förvaltningsplaner struktureras för att synliggöra den röda tråden och underlätta för arbetet med
verksamhetsplaner. När det gäller IT-utvecklingen finns en struktur för såväl ordinarie
utveckling av objekt som nyutveckling vilken utgör en bas för att förbättra IT-stödet
inom landstinget.
De två senare punkterna beaktas bland annat i det utvecklingsarbete som Västmanlands sjukhus inleder där man under hösten kommer att ta fram en metodik för
verksamhetsanalyser. Samtliga kliniker kommer under våren 2016 att gås igenom för
att säkerställa en optimal bemanning utifrån att samtlig kompetens används på rätt
sätt. Därefter kommer de uppgifter som inte kräver vårdkompetens att utskiljas.
Efter detta kan uppgifter som betecknas vårdnära administration och vårdnära
service utvecklas vidare i ett nytt koncept.
I ärendet yttrar sig
Hans Eljansbo (M), Denise Norström (S), Bengt-Åke Nilsson (FP), Ingvar Nordén (KD),
Pernilla Rinsell (MP), Rigmor Åkesson (S), Tomas Högström (M) och Gunnar Björnstad
(M).
I ärendet yrkar
Hans Eljansbo (M) med flera bifall till motionen.
Denise Norström (S) med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag.
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 anses besvarad) röstar ja, den som
stödjer bifall till motionen röstar nej. Fullmäktige godkänner ordningen.
Bil 6

När omröstningen avslutats har ja vunnit med 51 röster mot nej med 22 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 anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Asta Matikainen Lecklin, Mikael
Andersson-Elfgren, Silvana Enelo Johansson, Mathias 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)
reserverar sig till förmån för Hans Eljansbos yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

