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§ 171

Motion om införande av lättakuter med standardiserat digitalt processverktyg
LTV 161857

Maria Liljedahl (SD) föreslår i en motion inkommen 2016-12-20 att Landstinget
Västmanland inom sina primärvårdsenheter väljer ut två enheter i länet som
pilotverksamhet för lättakut med standardiserat digitalt processverktyg för
patienterna, samt att om denna pilotverksamhet faller väl ut ska Landstinget
Västmanland breddinföra systemet.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-02-221 § 7 c).
Regionstyrelsens yttrande
Svaret delas in i en del avseende begreppet lättakuter och en del avseende
begreppet digitalt processverktyg
Lättakut
På jourtid erbjuder primärvården idag akutverksamhet vid jourmottagningarna i
Västerås och Köping, Avesta akutmottagning som patienter i norra länsdelen får söka
sig till, samt från mobil familjeläkare. Det bedöms inte finnas något behov av att
införa begreppet lättakut för jourtid. Inte heller att ställa krav på att vårdcentralerna i
Västmanland ska kunna erbjuda besökstid på jourtid, det vill säga kvällar och helger,
utöver det ovan angivna. Ett sådant krav skulle innebära att utbud och verksamhet
under obligatoriska öppettider, det vill säga dagtid vardagar, skulle minska.
Därtill ska noteras att många vårdcentraler idag har drop in-tider att erbjuda. Alla
vårdcentraler ska också kunna erbjuda tid samma dag för sökande med akuta behov
som kan omhändertas inom det allmänmedicinska kompetensområdet.
Det är dock viktigt att varje vårdcentral får utforma denna verksamhet utifrån lokala
förutsättningar och behov. Det är också viktigt att verksamheten – inklusive mixen av
planerade kontra akuta besök – kan bedrivas effektivt under den sammanlagda tid då
vårdcentralen är öppen, och att verksamheten svarar upp mot invånarnas behov.
Begreppet ”lättakut” används idag inte i Region Västmanland för att beskriva
ovanstående varianter på verksamhet.
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Digitalt processverktyg
Det digitala processverktyg som beskrivs i motionen benämns i många sammanhang
som så kallade formulärtjänster, det vill säga att patienten fyller i ett digitalt formulär
där man svarar på olika frågeställningar vilka kan vara relevanta för bedömning och
behandling vid ett kommande fysiskt eller digitalt besök. Både patient och
vårdpersonal är därmed bättre förberedda vid vårdkontakten.
Denna formulärtjänst är idag starkt efterfrågad i primärvården och ingår därför som
ett av sju identifierade utvecklingsområden för digitalisering inom primärvården. Ett
paraplyprojekt för detta har startat under hösten 2017. Dessutom kommer en
vårdcentral under hösten att på egen hand testa formulärtjänst.
Ett viktigt syfte med att ha ett sammanhållet projekt för införande av
formulärtjänster är att nyttan och patientsäkerhet med mera underlättas av att det
finns en tydlig koppling mellan ”formuläret” och journalsystemet COSMIC.
I ärendet yttrar sig
Maria Liljedahl (SD), Pernilla Rinsell (MP) och Helena Hagberg (L).
I ärendet yrkar
Pernilla Rinsell (MP) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Maria Liljedahl (SD) bifall till motionen.
Helena Hagberg (L) att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det under överläggningen framställts tre olika yrkanden.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i
enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut.
Förslag till beslut
1.

Motionen avslås.

Reservation
Gunnar Björnstad, Susanne Henning Aihonen, Stefan Suvero och Tommy Karlsson
samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
Lars Aldefors, Ida Lindh, och Sam Haddad samtliga (L) reserverar sig mot beslutet.
Bilaga 7

Maria Liljedahl, Gunhild Kjellberg, Magnus Edman, Ragnhild Jansson och Jan
Johansson samtliga (SD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.
Börje Brandhill (-) reserverar sig mot beslutet.
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