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

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 23 november 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 151

Motion om patientföreträdare
LTV 160732

Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson, alla (C),
föreslår i en motion inkommen 2016-05-09 att arbetssättet med patientföreträdare
förs in i fler verksamheter, samt att Landstinget Västmanland tar fram en plan för
ökad patientmedverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-06-21 § 63 b).
Landstingsstyrelsens yttrande
Att stärka patienters och närståendes inflytande i vården är ett prioriterat område i
Landstinget Västmanland för att öka patientsäkerheten samt för att öka den
enskildes delaktighet i vård och behandling. Detta slås fast i Landstingsplan 20162018 och finns närmare beskrivet i Patientsäkerhetsberättelse 2015 som ett viktigt
utvecklingsområde och kommer att finnas med i Program för Patientsäkerhet också
för att säkra kunskapsöverföring från patienter och deras närstående.
Motionen tar upp möjligheten att med så kallade patientföreträdare utveckla den
patientnära vården i likhet med vad som sker redan idag i Landstinget Västmanland
till exempel på reumatologen och inom ramen för standardiserade vårdförlopp inom
cancersjukvården.
Landstinget Västmanland har en medveten strategi att se patienter och deras
närstående som en resurs i utveckling av hälso- och sjukvården. I
planeringsförutsättningarna till förvaltningarna finns detta uttryckt som att alla
verksamheter ska ha en fokusgrupp eller ett brukarråd. Landstinget kommer också
pröva möjligheten att införa systemet med patientföreträdare inom fler delar av
verksamheten.
I patientsäkerhetsdialogen med samtliga verksamheter ges stöd i att utveckla både
delaktigheten på individnivå såväl som på systemnivå. Även ändra verksamheter än
reumatologen har kommit långt i sitt arbete till exempel psykiatrin och flera
vårdcentraler.
På Patientsäkerhetens dag den 28:e april deltog både reumatologen och
standardiserade vårdförlopp för att sprida goda exempel samt att föreläsningar gavs
om Personcentrerad vård samt under temat ”Patienten reagerar” berättade Region
Skåne om sitt arbete att få med patientrepresentanter i sitt utvecklingsarbete.
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Under hösten sker också en utbildningssatsning i att främja ett ökat patientinflytande
i vård och behandling där flera patienter medverkar.
I ärendet yttrar sig
Birgitta Andersson (C), Kenneth Östberg (S) och Barbro Larsson (C),
I ärendet yrkar
Birgitta Andersson (C) bifall till motionen.
Kenneth Östberg (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer be båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning. Den som röstar för
landstingsstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för Birgitta Anderssons
yrkande röstar nej.

Bilaga 9

Omröstningsresultat
När omröstningen avslutats har ja fått 47 röster och nej 28 röster. Två ledamöter var
frånvarande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige har beslutat i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Mot beslutet till förmån för Birgitta Anderssons yrkande reserverar sig
Thomas Högström, Elin Johansson, Carina Sjölund, Maria Dellham, Mikael Andersson
Elfgren, Stephanie Bruksgård, Gunnel Wallquist, Andreas Weiborn, Stefan Bengtsson
Svärd, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Sverre Linton, Fredrik Larsson, Susanne
Henning Aihonen, Silvana Enelo-Jansson och Stefan Suvero (samtliga M).
Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Gabriella Thies, Sam Haddad och Ida Lindh
(samtliga L).
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Gustaf Eriksson och Hamse Omar (samtliga C).
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD).
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Benita Gren Karlsson, mötessekreterare
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Justerat 2016-12-01

Glenn Andersson
Ordförande

Malin Gabrielsson

Helena Hagberg

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-12-01 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-12-08

Andreas Engstedt
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