PROTOKOLLSUTDRAG

1 (3)

LF
2016-09-21

Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 september 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 102

Motion om införande av standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin
LTV 151256

Maria Andersson Liljedahl, Sverigedemokraterna föreslår i en motion inkommen
2015-09-30 att landstinget ska tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram
ett underlag och plan för att i likhet med Danmark införa standardiserade
vårdförlopp inom psykiatrin.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-10-21 § 102 a).
Landstingsstyrelsens yttrande
Standardiserade vårdförlopp syftar till att minska väntetiderna till vård och
behandling, utjämna regionala skillnader och att åstadkomma en jämlik vård med
ökad kvalitet oavsett var i landet patienterna får sitt vårdbehov tillgodosett.
Upplägget är multidisciplinärt där såväl primärvården som den specialiserade vården,
var för sig eller gemensamt, ansvarar för att kontinuiteten i patientens vårdkedja
upprätthålls. En individuell vårdplan ska alltid upprättas för varje enskild patient. Om
det finns behov av samordning med kommunen till exempel socialtjänsten ska
patienten erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick 2015 en nationell
överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser
inom cancervården. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta var att införa
ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp som har sin
utgångspunkt i nationella vårdprogram. Det är ett omfattande utvecklingsarbete som
antogs av samtliga landsting/regioner. Inom landstinget pågår arbetet i flera
verksamheter med stort engagemang och många medarbetare är involverade.
Landstingsstyrelsens uppfattning är att vårdförloppen inom cancervården ska
utvärderas och eventuella undanträngningseffekter analyseras innan någon ny införs
samt att även kommande standardiserade vårdförlopp ska ha sin utgångspunkt i det
gemensamma nationella systemet. Det är särskilt viktigt för att åstadkomma en
jämlik vård och utjämna regionala skillnader.
Det är också viktigt att komma ihåg att den danska sjukvården styrs på ett helt annat
sätt än den svenska, vilket innebär att det inte är möjligt att helt överföra arbetet
med pakkeforlob utan det måste utgå från svenska förhållanden. I Danmark ansvarar
den regionala nivån för somatisk och psykiatrisk sjukhusvård samt psykiatrisk
öppenvård medan kommunerna ansvarar för sjukdomsförebyggande och

PROTOKOLLSUTDRAG

2 (3)

LF
2016-09-21

hälsofrämjande arbete samt rehabilitering utanför sjukhus. Givetvis är det värdefullt
att följa och inspireras av den utveckling som sker i Danmark på området.
Psykiatrin i Västmanland arbetar i enlighet med nationella riktlinjer såsom till
exempel depression, ångest, och schizofreni samt vårdprogram kring
förstämningssjukdomar/affektiva sjukdomar, vilka är strukturerade på ett liknande
sätt som standardiserade vårdförlopp. Det finns också ett samverkansdokument
mellan vuxenpsykiatrin och primärvården som anger på vilken vårdnivå en patient
ska omhändertas. Vid en patients första besök inom vuxenpsykiatrin beslutas också,
precis som i Danmark, hur den fortsatta vården ska utformas.
Motionen avslås med hänvisning till att utvärdering och konsekvensanalys av
standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården ännu ej genomförts.
I ärendet yttrar sig
Maria Liljedal (SD) och Hans Jansson (V).
I ärendet yrkar
Maria Liljedahl (SD) 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.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Maria Liljedahl, Gunhild Kjellberg, Magnus Edman, Ragnhild Jansson, Jan Johansson,
Börje Brandhill, Katarina Broman och Patric Sjölund (samtliga SD) reserverar sig till
förmån för Maria Liljedahls yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2016-09-28

Glenn Andersson
Ordförande

Justerare
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Birgitta Andersson

Malin Gabrielsson

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-09-28 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-11-03

Andreas Engstedt
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