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INTERPELLATIONSSVAR, ANGÅENDE STÖLDER PÅ VÄSTERÅS SJUKHUS FRÅN MIKAEL
ANDERSSON ELFGREN (M) DNR: (LTV 161068-1 )

Mikael Andersson Elfgren har ställt två frågor om säkerheten på Västerås
sjukhus. Jag vill ge följande svar.
Vilka åtgärder gör majoriteten för att minska stölderna?
Just nu pågår flera aktiviteter inom säkerhets- och trygghetsområdet på
Västerås sjukhus.
Sedan april 2015 har bemanning med ordningsvakter under kväll/natt på
akuten/Mava/jourmottagningen ökat under alla dagar i vecka.
Just nu arbetas det med att stänga kulvertsystemet för allmänheten på
sjukhuset, för att enbart ge tillträde åt landstingets medarbetare. På detta vis
minimerar vi risken att obehörig kan ”gömma sig” i kulvertsystemen samt
vistas inom sjukhusets område. Vi räknar med att detta projekt kan avslutas
innan årsskiftet och då ska kulvertsystemet vara helt stängt för allmänheten.
Det kommer även ske en inventering av verksamheternas inventarier för
förvaring av personalens ombyten och personliga tillhörigheter. På vissa
enheter finns det relativt oskyddade förråd, avsaknad av lås eller passerkort.
Detta arbete beräknas vara klart till årsskiftet.Det har tagits fram tydliga
ordnings- och förhållningsregler hur personalen ska agera när de möter någon
som obehörigt vistas i sjukhusets område.
Vilka åtgärder genomförs för att öka tryggheten?
Att ha en trygg och säker arbetsplats för personal är lika viktigt som att
patienter känner sig trygga. Personalen, framförallt på Västerås sjukhus, har
fått utbildning inom ämnet hot och våld. Detta i syfte att medarbetaren ska få
kännedom om vad man bör göra på sin arbetsplats för att förbättra
säkerheten och tryggheten på arbetsplatsen.
Ordningsvakter som patrullerar sjukhuset skapar också trygghet. Vi har för ett
par år sen sett över belysningen mellan olika parkeringar och
personalentréer. Den yttre miljön och trygghetsskapande åtgärder ska få
ökade resurser kommande år. Det kan vara att se över säkra cykelställ,
belysning m.m.

Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Org Nr

E-post

Landstingshuset
721 89 Västerås

Landstingshuset, ingång 4

021-17 30 00

232100-0172

landstinget@ltv.se

Telefax

VAT nr

Webbadress

021-17 45 09

SE232100017201

www.ltv.se

2 (2)
Datum

2016-06-14

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Andreas Porswald
Landstingsråd, MP

