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Angående att Västmanlands sjukhus
Västerås tappar i ranking
Interpellanten Gunnar Björnstad (M) ställer tre frågor i samband med att
Västmanlands sjukhus tappar i rankning:
1. Varför fortsätter Västerås sjukhus att tappa i ranking?
2. Anser du att det är ett problem att vi tappar i rankingen?
3. Vad avser du att göra för att Västmanlands sjukhus i Västerås åter igen ska
rankas som ett av Sveriges bästa mellanstora sjukhus?
En av de viktigaste faktorerna för en god och jämlik vård är att medarbetare och
politiker är intresserade av och följer utfallen av vårdens resultat, såväl på
övergripande som på verksamhetsnivå. Som det påpekas i interpellationen är
ranking ett relativt mått som relaterar till andra regioners sjukvård.
Frågan om vad som ligger bakom resultaten är komplex och kräver en djupare
analys av utfallet och de ingående variablerna på kliniknivå, för att besvaras. De
slutsatser som går att dra så här långt är att vi i en generell jämförelse står oss
fortsatt bra när det gäller medicinsk kvalitet. Vi är särskilt starka inom vissa
cancerområden, hjärta och strokevård. Våra svaga områden står att finna i
måluppfyllelsen av vårdgarantin - något vi nu förbättrat väsentligt, samt andelen
utlokaliserade patienter under mätperioden.
Även om rankingen bara är en del av vårt stora kvalitetsarbete är det självklart ett
problem att vi tappar i ranking. En framskjuten placering i Dagens Medicins ranking
betyder att både vi som är ledamöter här i Regionfullmäktige, och vår personal på
olika nivåer i organisationen kan känna stolthet för den verksamhet som bedrivs.
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Det är dessutom en signal till befolkningen om hur väl vår vård fungerar i jämförelse
med vården i andra regioner. Målet för vår hälso- och sjukvård är att erbjuda våra
patienter bästa möjliga vård.
Jag ska göra det jag kan för att stötta det arbetet framåt. Ett exempel är att Rådet för
kunskapsstyrning har uppdrag att tillsammans med verksamhetschef/sakkunniga
analysera vårdens resultat på ett djupare plan utifrån Öppna jämförelser, och föreslå
åtgärder inom de områden där vi inte kommer tillräckligt bra ut. Det arbete som
gjorts inom ramen för vårdgarantin kommer sannolikt att förbättra vårt läge. En
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annan viktig del är att vi politiker stöttar arbetet med införandet av nationella
riktlinjer inom sjukvården.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Kenneth Östberg (S)
Regionråd

2 (2)

