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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 119

Motion om forskningssatsning inom psykiatrin och primärvården
RV 170740

Tomas Högström (M) föreslår i en motion inkommen 2017-04-06 att resurser
motsvarande två forskartjänster vardera som post doc inrättas för psykiatrin och
primärvården i Region Västmanland, samt att motsvarande 3,6 miljoner kronor
anslås till Centrum för klinisk forskning för uppgiften.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-04-19 § 34 h).
Regionstyrelsens yttrande
Region Västmanland konkurrerar med närliggande län när det gäller att rekrytera och
behålla medarbetare. Under ett antal år har regionen arbetat målmedvetet med att
utforma en attraktiv arbetsmiljö där forskning och utveckling är viktiga delar.
Genom Centrum för klinisk forskning, CKF, och den forskningsbas som byggts upp är
Västmanland en attraktiv region när det gäller forskning utanför universitetsstäderna. De sju doktorand- och fyra post doc-tjänster som idag finns inom CKF är en
viktig bas, men tyvärr inte tillräckligt för att täcka regionens alla delområden.
En viktig framgångsfaktor har varit att de flesta projekt i Region Västmanland drivs av
seniora forskare, verksamma lokalt, och att en stor del av forskarutbildningen sker
vid CKF; projekten har alltså en stark lokal förankring. Flera ST-doktorer arbetar med
vetenskapliga manuskript inom ramen för sina ST-arbeten. Nu börjar även specialistpsykologutbildningen planera ST, vilket gör att kommande psykologer kan behöva
arbeta vetenskapligt för att få sin specialistkompetens. Många av regionens medarbetare som är aktiva forskare har idag en bakgrund som sjuksköterska, fysioterapeut eller har andra medellånga högskoleutbildningar vilket gör att intresset för
forskartjänster är mycket stort.
Erfarenheten har visat att kombinationstjänster, det vill säga när man både arbetar
aktivt i verksamheten och bedriver forskning, är den bästa basen för att utveckla
vården. Motionen gäller forskningssatsning på post doc-nivå. Inom förvaltningen
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, PPHV, finns det flera medarbetare
som uttryckt önskemål om att ha en kombinationstjänst bestående av både klinikoch doktorandtjänst. I Västmanland behövs en satsning på såväl juniora som seniora
forskare. Antalet kliniskt aktiva forskare behöver öka inom psykiatri och primärvård.
För att bli antagen som doktorand krävs 50 % avsatt tid under 8 år.
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Att kunna erbjuda kombinationstjänster underlättar både nyrekrytering av personal
och att behålla befintlig forskningsintresserad personal av alla professioner. Det finns
stora möjligheter att utveckla den verksamhetsnära forskningen i Västmanland. Detta
ger såväl verksamhet, medarbetare och patienter goda möjligheter till utveckling och
säker vård.
I 2018 års budget har ökade resurser till post doc-tjänster inom psykiatri motsvarande 8,5 miljoner kronor prioriterats. Denna kraftfulla satsning syftar till att öka
attraktiviteten för regionens anställda samt att öka förutsättningarna för verksamhetsnära forskning och utveckling inom regionen.
I ärendet yttrar sig
Thomas Högström (M) och Hans Jansson (V).
I ärendet yrkar
Hans Jansson (V) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Tomas Högström (M) att motionen ska anses besvarad.
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
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, Andreas Weiborn, Stefan Suvero och Elin Johansson 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 Thomas Högströms yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04
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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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