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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 112

Motion om digitala läkarbesök
LTV 161795

Mikael Andersson Elfgren, Asta Lecklin och Carina Sjölund, alla (M), föreslår i en
motion inkommen 2016-12-12 att Region Västmanland, på egen hand eller
tillsammans med andra regioner och landsting, startar ett pilotprojekt inom
sjukhusvården där patienter kan träffa en läkare via videolänk.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-02-22 § 7 b).
Regionstyrelsens yttrande
Digitala vårdmöten kan utgöra ett värdefullt komplement till fysiska besök och
telefonkontakt. För att ge en god upplevelse för patienten och ett enkelt och effektivt
arbetsflöde för vårdpersonalen är det av största vikt att funktionen för e-besök är
kopplad till huvudjournalsystemet (Cosmic). Region Västmanland samverkar tätt med
landstingen i Värmlands och Kalmar län samt regionerna i Uppsala län, Östergötland,
Jönköping, Kronobergs län och Jämtland-Härjedalen kring vidareutveckling av Cosmic
för att skapa ökad nytta till lägre kostnader. Cambio har tagit fram en första lösning
på integrerade videomöten i Cosmic, vilket just nu pilotas i Uppsala. Målsättningen är
att en pilot skall kunna startas i Västmanland så snart lösningen är godkänd, vilket
beräknas bli under fjärde kvartalet 2017. Detta är helt i linje med Regionplan 2017
där en tydlig målsättning var att börja använda vårdmöten på distans inom
primärvården under 2017.
Patienten kan ansluta via sin dator eller via en särskild app för iPhone eller Android.
Vårdpersonalen ansluter direkt via besökslistan i journalsystemet och kan se när
patienten befinner sig i det "virtuella väntrummet". Genom att anslutningen sker
direkt från journalsystemet, har vårdpersonalen direkt tillgång till
journalinformationen samt möjlighet att arbeta som vanligt och beställa prover,
skriva recept etcetera.
Tillsammans med bokning av besök via 1177.se kommer detta att kunna bli en smidig
lösning med många tillämpningsområden. Det vore också fullt möjligt att integrera
tidbokningen via 1177.se i samma mobilapp som patienten använder för videomötet,
och där även möjliggöra för patienten att läsa sin journal.
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Utvecklingen av digitala vårdmöten gäller både primärvård och specialistvård oavsett
driftsform. Mycket av de tekniska lösningarna finns redan och nya arbetssätt är på
god väg att implementeras. Dock återstår både investeringar och metodutveckling.
I Regionplan och budget för 2018 finns en tydlig viljeinriktning för en satsning på
utveckling av digitala vårdmöten. ”Inom vården ska under perioden fokus vara på att
ta tillvara de möjligheter som redan nu finns och implementera tidbokning, digitala
vårdmöten samt vårdinsatser där patientens delaktighet tas till vara. Nya arbetssätt
ska utvecklas som stödjer utvecklingen och tar till vara effekterna av digitaliseringen.
Arbetet med flödeseffektivisering och ständiga förbättringar pågår. Vården behöver
också utveckla den telemedicinska verksamheten och öka möjligheterna till vård i
hemmet.”
I ärendet yttrar sig
Asta Matikainen Lecklin (M), Karin Thorborg (V), Carina Sjölund (M), Pernilla Rinsell
(MP), Susanne Henning Aihonen (M), Thomas Högström (M), Kenneth Östberg (S) och
Malin Gabrielsson (KD).
I ärendet yrkar
Karin Thorborg (V) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Asta Matikainen Lecklin med flera (M) och Malin Gabrielsson (KD) 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 anses besvarad.

Reservation
Thomas Högström, Maria Dellham, Johan Widén, Jenny Landernäs, Asta Matikainen
Lecklin, Stefan Oszak Bengtsson, Staffan Strid, Silvana Enelo-Jansson, Susanne
Henning Aihonen, Stephanie Bruksgård, Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Mohammed
Rashid, Anna Nygren, Tommy Karlsson samtliga (M),
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 Asta Matikainen Lecklins med fleras yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet
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Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

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

Rätt utdraget intygas 2017-10-04

Andreas Engstedt
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