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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 111

Motion om ersättning för rondering i särskilda boenden
LTV 161623

Helena Hagberg (L) föreslår i en motion inkommen 2016-11-09 att ersättning för
rondering i särskilda boenden införs.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2016-11-23 § 133 b).
Regionstyrelsens yttrande
I samband med behandlingen av Primärvårdsprogrammet 2017 fattades beslut att
förtydliga ansvaret för läkarinsatser i särskilda boenden, SÄBO. Vårdvalsenheten fick
möjlighet att fördela boenden till olika vårdcentraler enligt fastlagda kriterier.
Inför 2017 utökades också den genomsnittliga tiden för läkarinsatser för särskilda
boenden från 4 till 6 minuter, i syfte att möta ett ökat behov av insatser för äldre.
Ersättning lades in som en utökning av kapiteringsersättningen i åldersgruppen äldre
än 75 år med 6 miljoner kronor per år.
Utgångspunkten för läkarinsatsen är de avtal som motionären refererar till och som
upprättades i samband med hemsjukvårdsväxlingen. Begreppet rondning finns dock
inte med i avtalen.
Regionstyrelsen håller med om den beskrivning av behov av kontinuitet och
kännedom som motionären lyfter fram, samt att detta kan leda till färre
inskrivningar.
Uppföljning av läkarinsatserna görs årligen mellan berörd vårdcentral och
verksamhetschefen på respektive boende. Vårdvalsenhetens äldrevårdsteam
kommer, i samverkan med kommunala företrädare, under hösten att göra en
revidering av den uppföljningsmall för läkarinsatser som togs fram i
hemsjukvårdsväxlingen.
Inför förändringen i 2017 års primärvårdsprogram förde vårdvalsenheten en dialog
med vårdcentralerna kring för- och nackdelar med rörlig ersättning kontra fast
ersättning för läkarinsatser i SÄBO. Det gjordes också en kartläggning av hur
landstingen i Uppsala-Örebroregionen gör. Där framkom ingen enhetlig lösning.
Däremot identifierades flera många nackdelar med rörlig ersättning, som upplevs
skapa merarbete och medför risker för godtycklighet och tolkningsutrymme i
rapporteringen av tid/insats.
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Slutsatsen av diskussionen med vårdcentralerna blev att kapiteringsersättning
föredras framför rörlig ersättning genom vårdvalsenhetens möjlighet att fördela
SÄBO rättvist på alla vårdcentraler, kopplat till antal listade på varje vårdcentral. Inte
minst minskar administrationen i form av fakturering och rapportering samt riskerna
för felrapportering. En viktig komponent är också dialogen mellan vårdcentral och
chefen på SÄBO som grund för att uppnå rätt insats av läkare, såväl tidsomfattning
som innehåll.
I ärendet yttrar sig
Helena Hagberg (L), Pernilla Rinsell (MP), Barbro Larsson (C) och Thomas Högström
(M).
I ärendet yrkar
Pernilla Rinsell (MP) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Helena Hagberg (L) och Barbro Larsson (C) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts två yrkanden. Ordförande
ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén samtliga (KD),
reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs med fleras yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
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Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10-04 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-10-04

Andreas Engstedt

3 (3)

