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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 127

Motion om chattfunktion inom psykiatrin
LTV 150341

Mikael Andersson Elfgren (M) föreslår i en motion inkommen 2015-03-11 att
Landstinget Västmanland startar en försöksverksamhet med en chattfunktion på
landstingets hemsida där personer med psykisk ohälsa enkelt kan få kontakt med
utbildad personal.
Landstingsstyrelsens yttrande
För närvarande utvecklas ett antal nationella e-tjänster i syfte att underlätta
invånarnas kontakter med vården. Ett exempel är en sida på 1177/Vårdguiden som
benämns ”Ställ en anonym fråga.” Där kan man ställa en anonym fråga som gäller
den egna eller en närståendes hälsa, vilken vård och behandling man kan få och vilka
regler som gäller. De som svarar är sjuksköterskor, barnmorskor, allmänläkare,
hudläkare, barnläkare, gynekologer och tandläkare. Frågeställaren får ett meddelade
när frågan är besvarad, vilket oftast sker snabbare än inom sju dagar. Man får också
information och råd om vad man bör tänka på, vad man kan göra eller vart man ska
vända dig. Inga diagnoser ställs. En annan tjänst är ”Fråga UMO” som vänder sig till
ungdomar och finns på umo.se. Den ideella föreningen Mind har också öppnat en
suicidpreventiv stödlinje, Självmordslinjen, dit man kan ringa, chatta eller mejla
anonymt dygnet runt.
Inom Landstinget Västmanland följs med stort intresse olika möjligheter till
utveckling av vården genom ny teknik, och landstinget ansluts till olika nationella
tjänster. Det är samtidigt viktigt att vara noga med att personer med psykisk sjukdom
eller psykisk ohälsa inte särbehandlas utan att de tjänster som är gemensamma är
anpassade för dem och deras behov. Med hänvisning till ovanstående anser
landstingsstyrelsen inte att det just nu är aktuellt med försöksverksamhet i enlighet
med förslaget ovan.
I ärendet yttrar sig
Mikael Andersson Elfgren (M), Hans Jansson (V), Evelina Goderholt (M), Anita LiljaStenholm (FP), Ingvar Nordén (KD), Denise Norström (S), Silvana Enelo-Jansson (M),
Sverre Linton, Malin Gabrielsson (KD), Bengt-Åke Nilsson (FP), Roman Dostal (S),
Susanne Henning Aihonen (M), Lars Aldefors (FP), Dan Avdic Karlsson (V), Kenneth
Östberg (S), Görel Korkman (S), Elisabeth Wäneskog (KD), Ida Lindh (FP), Barbro
Larsson (C) och Maria Andersson Liljedahl (SD).
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I ärendet yrkar
Mikael Andersson Elfgren (M) med flera bifall till motionen.
Hans Jansson (V) 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 avslås) röstar ja, den som stödjer
bifall till motionen röstar nej. Fullmäktige godkänner ordningen.
Bil 5

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, 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); Birgitta
Andersson, Magnus Ekblad, Hamse Omar, Barbro Larsson (samtliga C); Malin
Gabrielsson, Elisabeth Wäneskog och Ingvar Norden (samtliga KD) reserverar sig till
förmån för Mikael Andersson Elfgrens yrkande.
Maria Andersson Liljedahl, Gunhild Kjällberg, Magnus Edman, Ragnhild Johansson
Katarina Broman och Börje Brandhill (samtliga SD) reserverar sig till förmån för
Mikael Andersson Elfgrens yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

