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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 128

Motion om kompetensväxling
LTV 141927

Maria Dellham (M) föreslår i en motion inkommen 2014-12-22 att Landstinget
Västmanland utreder i vilken utsträckning fysioterapeuter kan överta uppgifter som i
dag utförs av läkare, samt att Landstinget Västmanland inför remissrätt för
fysioterapeuter inom primärvården.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-02-18 § 9.

Landstingsstyrelsens yttrande
Kompetensöverföring sker redan idag inom alla verksamheter och yrkesgrupper
både inom Västmanlands sjukhus och i primärvården. Ortopedkliniker har genomfört
en rad förbättringsarbeten för fysioterapeuter genom kompetensförtätning och ökat
tvärprofessionellt arbete. Det har lett till ökad tillgänglighet för patienterna med
kortare köer, förbättrat omhändertagande och kvalitetsförbättringar.
Motionen tar upp vård på rätt vårdnivå enligt LEON-principen och att alla
yrkesgruppers kompetens tas till vara på ett klokt sätt som gagnar patienten. Detta
arbete har redan startat idag på flera vårdcentraler där patienten tas om hand i
första hand av den yrkeskompetens som är mest lämpad, till exempel fysioterapeut.
Det innebär att patienter som har problem med rörlighet får träffa en fysioterapeut
för diagnostik, behandling och rehabilitering, om det inte finns misstanke om
sjukdom som kräver läkarbedömning.
Arbetssättet är hittills vanligast på de landstingsdrivna vårdcentralerna som har egna
anställda fysioterapeuter, men även privata vårdcentraler har möjlighet att arbeta på
detta sätt om de har nära samarbete med eller har egna anställda fysioterapeuter.
Det kan också nämnas att det pågår en genomlysning av rehabiliteringsverksamheten
i landstinget.
Ett exempel på ett tvärprofessionellt arbete som leds av fysioterapeuter är de
artrosskolor som finns länsövergripande i primärvården. Inom ramen för höft- och
knäledsartrosprocessen har också initiativ tagits för att utreda om fysioterapeuter
skulle kunna remittera till röntgen. Eftersom röntgenundersökning är en
förutsättning för remiss till ortoped enligt föreliggande Samverkansdokument
behöver detta utredas parallellt med remissrätt för fysioterapeuter till
specialistsjukvården. Arbetet med detta har inletts.
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Den 1 oktober införs egen vårdbegäran, vilket innebär att patienter kan skriva
egenremiss till specialistsjukvården. Fysioterapeuter skulle där kunna vara ett stöd till
patienter som problem med rörlighet.
I ärendet yttrar sig
Maria Dellham (M) och Pernilla Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
Maria Dellham (M) bifall till motionen.
Pernilla Rinsell (MP) bifall till landstingsstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

2.

Motionens förslag om att Landstinget Västmanland utreder i vilken
utsträckning fysioterapeuter kan överta uppgifter som i dag utförs av läkare
bifalls.
Motionens förslag om att Landstinget Västmanland inför remissrätt för
fysioterapeuter inom primärvården anses besvarat.

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

