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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 februari 2018
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 21

Motion om utökad självservice inom Region Västmanland
RV 171386

Carina Sjölund (M) föreslår i en motion inkommen 2017-08-24 att Region Västmanland
utreder hur utbudet av självservicefunktioner på länets vårdcentraler kan utökas.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-09-27 § 102 h).
Regionstyrelsens yttrande
I maj 2017 gjorde Vårdvalsenheten en kartläggning av läget gällande självservice på
vårdcentralerna i länet. Frågeställningen gällde om de hade eller planerade att införa
så kallade självservicetjänster för blodtryck och vikt, samt om de hade andra självservicetjänster att tillhandahålla, eller planerade att tillhandahålla sådana tjänster.
Med en svarsfrekvens på 80 % svarade en tredjedel att de har självservicetjänster för
blodtryck och vikt. Några vårdcentraler uppgav att de planerar att införa självservicetjänster. En vårdcentral uppgav att de provat att tillhandahålla självservicetjänster,
men att det inte fungerat, bland annat eftersom tjänsten skapade en ökad oro bland
patienterna. Ungefär hälften svarade att de inte har några sådan tjänster och för
närvarande inte planerar att införa det. Några vårdcentraler uppgav brist på
utrymme som en anledning till att de inte kan tillhandahålla självservicetjänster.
Sammanfattningsvis finns det idag ingen samsyn från verksamhetschefer på
vårdcentralerna kring att självservice är en viktig och nödvändig tjänst. Det finns inte
heller någon vetenskaplig evidens eller forskning som talar för nödvändigheten av att
införa mer medicinska självservicetjänster som obligatoriska på varje vårdcentral.
Flera vårdcentraler har pekat på lokalfrågan som ett hinder, och det bör finnas
utrymme att lokalt anpassa lokaler i omfattning och tid som ekonomi och verksamhet
medger.
Generellt ska man vara försiktig med att skapa obligatoriska skall-krav gällande hur
vårdcentralens verksamhet ska utformas. Det behöver finnas utrymme för lokala
lösningar, och det måste vara möjligt att testa olika lösningar och sedan backa om
det visar sig inte fungera. Det finns skäl att anta att antalet vårdcentraler som på
frivillig väg erbjuder självservicetjänster kommer att öka.
Därtill införs nu självservice av mer administrativ karaktär som självbetjäningsterminal. Patientavgiftsstrukturen förenklas från 2018-01-01.
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Bedömningen är att tjänsten även fortsättningsvis ska erbjudas som en frivillig tjänst
från varje vårdcentral.
I ärendet yttrar sig
Carina Sjölund (M), Pernilla Rinsell (MP), Barbro Larsson (C) och Gunnar Björnstad
(M).
I ärendet yrkar
Carina Sjölund med flera (M) och Barbro Larsson (C) bifall till motionen.
Pernilla Rinsell (MP) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det under överläggningen framställts två olika yrkanden.
Ordföranden 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
Åsa Coenraads, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Gunnar Björnstad, Jenny
Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Stefan Oszak Bengtsson, Staffan Strid, Silvana
Enelo-Jansson, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Elin Johansson,
Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Mohammed Rashid, Tomas Martinsson, Anna Nygren
samtliga (M),
Helena Hagberg, Lars Alderfors, Ida Lindh, Anita Lilja Stenholm, Sam Haddad samtliga
(L),
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Barbro Larsson, Anna-Lena Jansson samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén, Joakim Widell samtliga (KD),
reserverar sig till förmån för Carina Sjölunds (M) med fleras yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2018-03-05

Glenn Andersson

Helena Hagberg

Ordförande

Justerare
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Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2018-03-05 intygas:

Rätt utdraget intygas 2018-03-29

Andreas Engstedt
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