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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 25 oktober 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 146

Motion om hjärt- och lungräddning för barn
RV 170478

Carina Sjölund (M) föreslår i en motion inkommen 2017-02-24 att Region
Västmanland inför barn-HLR i den föräldrautbildning som erbjuds via BVC.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-04-19 § 34 a).
Regionstyrelsens yttrande
Idag ges föräldrautbildning på barnavårdscentralerna, BVC. Här ingår bland annat
information om barnsäkerhet och egenvård vid enklare sjukdomstillstånd.
För att kunna prioritera kring innehållet i BVC:s utbildningar bör en bedömning om
innehållets relevans göras. Man kan konstatera att hjärtstopp hos barn är mycket
ovanligt, och en stark indikation för ett allmänt införande av HLR-utbildning i
föräldrautbildningen på BVC saknas.
Barnhjärtlungräddning (HLR)-utbildning ingår därför inte i dag, men har erbjudits
sporadiskt på Familjecentrum i Röda Korsets kostnadsfria regi, utifrån att
Familjecentrums aktiviteter ska vara kostnadsfria och tillgängliga för alla besökare.
Det är inte rimligt att i dag införa detta allmänt i föräldrautbildning på BVC då det
kräver en utbildningsinsats av alla barnhälsovårdssjuksköterskor (BHVsjuksköterskor) samt att de också måste avsätta arbetstid för att arrangera kurserna.
Barnhälsovården i Västmanland har dessutom under 2016 och 2017 infört ett antal
aktiviteter som kräver utbildning och innebär utökad arbetstid för BHV-sköterskorna.
Även personalen på familjecentrum saknar instruktörsutbildning vilket innebär en
resurskrävande insats att starta en sådan verksamhet på samtliga familjecentrum.
I ärendet yttrar sig
Carina Sjölund (M), Pernilla Rinsell (MP), Susanne Henning Aihonen (M), Kerstin
Åkesson (MP), Barbro Larsson (C), Kenneth Östberg (S), Dan Avdic Karlsson (V),
Elisabeth Wäneskog (KD), Thomas Högström (M) och Anita Lilja-Stenholm (L).
I ärendet yrkar
Carina Sjölund med flera (M), Barbro Larsson (C) och Anita Lilja-Stenholm (L) bifall till
motionen.
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Pernilla Rinsell (MP) och Kenneth Östberg (S) bifall till regionstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det under överläggningen framställts två yrkanden.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs.
Ordförande föreslår följande omröstningsordning: Den som stödjer regionstyrelsens
förslag till beslut röstar JA och den som stödjer Carina Sjölunds (M) yrkande röstar
NEJ. Fullmäktige godkänner ordningen.

Bilaga 3

Omröstningsresultat
Efter avslutad omröstning konstaterar ordförande att 50 ledamöter röstat JA och 26
ledamöter röstat NEJ, 1 ledamot var frånvarande. Ordförande finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Johan Widén, Gunnar Björnstad,
Jenny Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Silvana Enelo-Jansson, Susanne Henning
Aihonen, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Carina Sjölund,
Mohammed Rashid, Tomas Martinsson, Stefan Suvero och Anna Nygren samtliga
(M),
Lars Aldefors, Anita Lilja-Stenholm, Sam Haddad och Agne Furingsten samtliga (L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Eleonor Westlund samtliga
(C),
reserverar sig till förmån för Carina Sjölunds yrkande.

Bilaga 4

Protokollsanteckning
Malin Gabrielsson (KD) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

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

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-11-01
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Glenn Andersson

Tomas Högström

Ordförande

Justerare

Birgitta Andersson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-11-02 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-11-02

Andreas Engstedt
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