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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 22 februari 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 22

Motion om LOV inom fysioterapin
LTV 161099

Maria Dellham (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson
(KD) föreslår i en motion inkommen 2016-07-25 att Landstinget Västmanland inför
LOV inom fysioterapin i primärvården.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-09-21 § 91 e).
Regionstyrelsens yttrande
I februari 2016 fattade landstingsstyrelsen beslut om en integration av fysioterapi i
primärvårdsprogrammet. I ett tidigt skede i förberedelsearbetet för det beslutet
övervägdes LOV som ett alternativ. Bedömningen då var att en integration i
primärvårdsuppdraget ger bättre effektivitet, kvalitet och samverkan än att
exempelvis införa LOV inom rehabilitering, eller fortsätta med LOU-upphandling.
Under hösten 2016 har Vårdval gjort en kartläggning gällande hur LOV tillämpas och
har bedömts fungera inom olika landsting och regioner i Sverige. Kartläggningen
bekräftar enligt regionstyrelsen den tidigare bedömningen att integration av
fysioterapi i primärvårdsuppdraget är ett bättre alternativ än LOV, då inte något av
landstingen/regionerna kan visa att målen skulle uppnås bättre genom att LOV införs
inom rehabilitering.
I Uppsala tillämpades LOV inom rehabilitering vid tiden för kartläggningen. Sedan
dess har Uppsala valt att avveckla LOV och istället gå samma väg som Västmanland,
det vill säga att integrera rehabilitering i primärvårdsprogrammet.
Värmland tog fram en utvärderingsrapport i mars 2016. En slutsats var att fysioterapi
skulle kunna avlasta läkare i primärvården, men rapporten säger ingenting om i vilken
mån LOV lyckats lösa detta.
Även i Stockholm pågår diskussioner om att integrera fysioterapi mer i det samlade
husläkaruppdraget. LOV i Stockholm har inneburit en ojämlik fördelning av
resurserna, då många valt att etablera sig i välbärgade områden. I Stockholm har man
valt att sänka ersättningarna, vilket ökar risken för att patienter får behandlingar som
inte kan motiveras medicinskt.
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Grunden för att införa LOV inom rehabilitering i Västra Götalandsregionen var
framför allt att öka tillgängligheten till fysioterapi i hela regionen, då det på flera håll
helt sakades fysioterapeutmottagningar.
På flera håll framförs att LOV inom rehabilitering har visat sig vara kostnadsdrivande.
I ärendet yttrar sig
Maria Dellham (M), Pernilla Rinsell (MP), Malin Gabrielsson (KD) samt Elisabeth
Hanning (V).
I ärendet yrkar
Maria Dellham (M) och Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen.
Pernilla Rinsell (MP) och Elisabeth Hanning (V) bifall till regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Thomas Högström, Stefan Oszák Bengtsson, Elin Johansson, Andreas Weiborn, Tomas
Martinsson, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Stefan Suvero, Carina
Sjölund, Maria Dellham, Silvana Enelo Jansson, Jenny Landernäs, Susanne Henning
Aihonen, Fredrik Larsson, Mohammed Rashid, Gunnar Björnstad, och Asta
Matikainen Lecklin (samtliga M).
Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Lars Alderfors, Bengt-Åke Nilsson och Ida Lindh
(samtliga L).
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Eleonor Westlund och Hamse Omar (samtliga C).
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD).
reserverar sig till förmån för Maria Dellhams yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2017-03-01

Glenn Andersson
Ordförande
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Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2017-03-01 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-03-03

Andreas Engstedt
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