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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

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

§ 148

Motion om utveckling av hemsjukvård, mobil vård och palliativ vård "Se till helheten - för
patienternas och personalens skull"
RV 170621

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, alla (KD), föreslår i en motion
inkommen 2017-03-20 att Region Västmanland för hela länet utreder och utvecklar
struktur och funktion för den avancerade hemsjukvården och den mobila vården,
samt för hela länet utreder och utvecklar struktur och funktion för den palliativa
vården.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-04-19 § 34 e).
Regionstyrelsens yttrande
Den avancerade hemsjukvården för äldre vid Västmanlands sjukhus (AH Äldre utskrivningsteam) har redan idag pågående samtal med både kommun och Vårdval vad
gäller samverkan, struktur och funktion för den avancerade hemsjukvården för äldre.
I arbetet framöver kommer ett gemensamt ansvarsfördelningsdokument/-instruktion
att tas fram. Samordning mellan den avancerade hemsjukvården och den mobila
vården sker redan, och arbetet med att utveckla strukturen har påbörjats.
Den palliativa vården är redan idag väl utbyggd inom Västmanlands län, med en
fungerande struktur. Den avancerade hemsjukvården har varit etablerad i Västerås
under lång tid, och finns nu även i de andra delarna av länet. Dessa ger stöd åt
palliativa patienter i hemmet dygnet runt och möjliggör för patienterna att avlida i
hemmet, eller på Gryta palliativa vårdenhet. AH-verksamheten tar även emot andra
patientgrupper. En omorganisation är på gång där AH-verksamheten och Gryta
palliativa enhet kommer att ingå i en gemensam verksamhet placerad vid Sundinska
vreten.
Till AH-teamet finns också ett palliativt råd knutet där deltagare från Västmanlands
sjukhus, länets kommuner och primärvården finns representerade. Rådet ger
rådgivningen i palliativa frågor till övriga sjukvårdsaktörer samt ett forum för
samverkan och informationsutbyte.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD) och Kenneth Östberg (S).
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I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson bifall till motionen.
Kenneth Östberg bifall till regionstyrelsens förslag.
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.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Elisabeth Wäneskog samtliga (KD) reserverar
sig till förmån för Malin Gabrielssons yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-11-01

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

