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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 19 oktober 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 120

Motion om akutbil inom psykiatrin
LTV 160687

Maria Liljedahl (SD) föreslår i en motion inkommen 2016-04-26 att ett projekt med
akutbil inom psykiatrin startas, samt att projektet utvärderas inom två år efter
projektstart och att det därefter tas ställning till om akutbil inom psykiatrin ska
införas permanent i Landstinget Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
2016-06-21 § 63 a.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingsstyrelsen delar motionsställarens uppfattning att personer med psykiatrisk
sjukdom/problematik, precis som personer med somatisk sjukdom, ska ha tillgång till
den vård och behandling som de behöver. Det är särskilt viktigt utifrån likabehandlingsprincipen och kraven på jämlik vård.
Inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet har en GAPanalys genomförts som visar att personer med psykisk sjukdom/ohälsa löper ökad
risk att även drabbas av somatisk sjukdom. Det kan därför i ett akut läge vara svårt
avgöra vad som är orsaken till en patients tillstånd. Frågan är därför större än att
införa en akutbil inom psykiatrin. Mobila verksamheter kan inte ses isolerat utifrån
olika diagnosgrupper utan måste utgå från patientens behov här och nu.
Det handlar också om att använda tillgängliga resurser så optimalt och effektivt som
möjligt. I jämförelse med det projekt som pågår i Stockholm skulle motsvarande
verksamhet här i Västmanland innebära en utryckning per vecka. Det är inte försvarbart ur ett resursperspektiv och skulle också kunna leda till undanträngningseffekter
för övrig verksamhet inom psykiatrin.
Tillskapandet av mobila lösningar inom vården i allmänhet har under senare tid
aktualiserats mer och mer och sannolikt kommer behovet att öka ytterligare i
framtiden och då för alla patientgrupper. Det framkommer också i den utredning
som gjorts inom Västmanlands sjukhus, Utredning invärtesmedicin, geriatrik,
avancerad hemsjukvård, där bland annat samverkan mellan de somatiska verksamheterna och mobil familjeläkare under jourtid behöver ses över.
Möjligheten till motsvarande samverkan med de psykiatriska verksamheterna bör
beaktas i samband med den beslutade utvärderingen av mobil familjeläkare. På så vis
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uppnås en helhetssyn på de mobila verksamheterna och medföljande synergieffekter.
I ärendet yttrar sig
Maria Liljedahl (SD), Hans Jansson (V), Ingvar Nordén (KD), Tomas Högström (M),
Birgitta Andersson (C), Elisabeth Wäneskog (KD), Helena Hagberg (L), Susanne
Henning Aihonen (M), Kenneth Östberg (S) och Silvana Enelo-Jansson (M).
I ärendet yrkar
Hans Jansson (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Maria Liljedahl (SD) och Ingvar Nordén (KD) med flera bifall till motionen.
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 3

Omröstningsresultat
När omröstningen avslutats har ja vunnit med 40 röster mot nej med 34 röster. En
ledamot avstod och två var frånvarande.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Maria Liljedahl, Magnus Edman, Börje Brandhill, Gunhild Kjellberg, Ragnhild Jansson
och Jan Johansson (samtliga SD).
Thomas Högström, Stefan Oszak Bengtsson, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Johan
Widén, Sverre Linton, Jenny Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Johan Eriksson,
Silvana Enelo-Jansson, Susanne Henning Aihonen, Stephanie Bruksgård, Mikael
Andersson Elfgren, Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Tomas Martinsson och Gunnel
Wallquist (samtliga M).
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Anita Lilja-Stenholm, Sam Haddad och Bengt-Åke
Nilsson (samtliga L).
Ingvar Nordén, Zabhina Burlin och Elisabeth Wäneskog (samtliga KD).
reserverar sig till förmån för Maria Liljedahls yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet
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Benita Gren Karlsson, mötessekreterare

Justerat 2016-10-25

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-10-25 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-10-27

Andreas Engstedt
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