PROTOKOLLSUTDRAG

1 (3)

RF
2017-04-19

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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 19 april 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 61

Motion om kömiljoner för att korta vårdköerna
LTV 161075

Motion från Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och
Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2016-07-15 att ett system
med kömiljoner inrättas, att fördelas till de kliniker som klarar dagens vårdgaranti,
samt att 15 miljoner avsätts till ersättningssystemet.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-09-21 § 91 d).
Regionstyrelsens yttrande
Grunduppdraget för Västmanlands hälso- och sjukvårdsförvaltningar är att bedriva en
säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet.
Verksamheten styrs i huvudsak utifrån planeringsförutsättningar och förvaltningsplaner, politiskt beslutade dokument. Här anges såväl ekonomiska ramar som
fokusområde.
Den uppmätta tillgängligheten inom primärvården 2016 följer i stort uppsatta mål.
Den uppmätta tillgängligheten inom specialistvården 2016 är generellt sett god för
första besök men något sämre för behandlande insatser. Det pågår ett intensivt
arbete på berörda kliniker för att erbjuda behandling inom rimlig tid. En viktig åtgärd
är att förbättra tillgängligheten inom operation där sjuksköterskebristen har varit ett
allvarligt hinder.
Ett område i förvaltningsplanen är ”Rätt vård i rätt tid”. Inom detta område har
långsiktiga förvaltningsövergripande aktiviteter tagits fram. Samtliga kliniker tar med
utgångspunkt i de övergripande dokumenten fram en verksamhetsplan där
tillgänglighet och kvalitet har stort fokus.
Erfarenheterna från det nationella systemet med kömedel är att köerna snabbt
kortades men att incitamentet för att långsiktigt förbättra tillgängligheten var lågt.
Den nationella mätningen av patientnöjdheten inom öppen somatisk vård mäter sju
dimensioner där upplevelsen av tillgänglighet är en. På frågan om man anser att man
fått besök inom rimlig tid upplever 84 % att de fått besök inom rimlig tid, 9 % tar inte
ställning och 2 % har ingen uppfattning i frågan. Endast 4 % upplever att de inte fick
komma på besök inom rimlig tid. Dock finns det flera faktorer kring tillgänglighet,
koordinering och delaktighet som kan förbättras.
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Inom Region Västmanland sker ett arbete med strukturerad och långsiktig
målstyrning för att förbättra tillgängligheten istället för tillfälliga ersättningar. Att
klara vårdgarantin ligger i grunduppdraget och ett bonussystem för de som klarar
uppdraget riskerar leda till felaktiga prioriteringar. Region Västmanland har en
fastställd modell för styrning och har fattat beslut om budgetförutsättningar.
Föreslaget system ryms inte inom dessa varken ekonomiskt eller systemmässigt.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD) och Pernilla Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
Pernilla Rinsell (MP) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut
Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen
Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Maria Dellham, Andreas Weiborn, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Jenny Landernäs,
Asta Matikainen Lecklin, Johan Eriksson, Silvana Enelo-Jansson, Susanne Henning
Aihonen, Mikael Andersson Elfgren, Elin Johansson, Carina Sjölund, Mohammed
Rashid, Tomas Martinsson, Gunnel Wallquist, Anna Nygren och Stefan Suvero
(samtliga M),
Helena Hagberg, Ida Lindh, Lars Aldefors, Anita Lilja Stenholm och Bengt Åke Nilsson
(samtliga L),
Birgitta Andersson. Barbro Larsson, Gustaf Eriksson och Magnus Ekblad (samtliga C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD)
reserverar sig till förmån för Malin Gabrielssons yrkande.

Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2017-04-25

Glenn Andersson
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Ordförande

Maria Dellham

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Rätt utdraget intygas 2017-04-26

Andreas Engstedt
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