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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 17 februari 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 16

Motion om strategi för försäljning av vård
LTV 150701

Mikael Andersson Elfgren (M) föreslår i en motion inkommen 2015-05-20 att
Landstinget Västmanland tar fram en strategi för att sälja vård till aktörer utanför
Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-06-16 § 56.

Landstingsstyrelsens yttrande
Från och med 2015-01-01 är det enligt den nya patientlagen fritt att söka öppen vård
över landet, även öppen specialistvård och öppen högspecialiserad vård, utan
godkännande från hemlandstinget. För sluten vård krävs godkännande i förväg från
hemlandstinget.
Landstingets primära uppdrag är att erbjuda god vård för invånare i Västmanland och
patienter som väljer vård i Västmanland med stöd av patientlagen och beslutade
nivåstruktureringar inom Samverkansnämnden. Medicinska prioriteringar gäller.
Därmed finns inget vårdgarantiansvar för sökande som inte är mantalsskrivna i
Västmanland.
Ett nytt samverkansavtal har tecknats inom regionen som innebär utökat samarbete
med ökande patientströmmar mellan landsting/regioner inom sjukvårdsregionen, till
stor del beroende på beslutade nivåstruktureringar. Detta kommer att medföra
försäljning av vård i Västmanland grundat på sammarbete mellan ett flertal
landsting/regioner.
Det finns försäljning av vård inom rättspsykiatrin sedan tidigare. Då den mesta
försäljningen av vård sker inom Samverkansnämndens regi behövs ingen ytterligare
strategi för försäljning av vård.
Någon efterfrågan av vård i Västmanland från utlandet har ännu inte noterats .
I ärendet yttrar sig
Mikael Andersson Elfgren (M), Denise Norström (S), Malin Gabrielsson (KD), Barbro
Larsson (C), Hans Jansson (V) och Pernilla Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
Mikael Andersson Elfgren (M) med flera yrkar bifall till motionen.
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Denise Norström (S) med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt lanstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Åsa Coendraads, Mikael Andersson
Elfgren, Stephanie Bruksgård, Mathias Goldkuhl, Andreas Weiborn, Sten Linder,
Johan Widén, Ola Saaw, Carina Sjölund, Susanne Henning, Fredrik Larsson, Sverre
Linton, Hans Strandlund och Asta Matikainen-Lecklin (samtliga M); Helena Hagberg,
Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson, Lars Alderfors och Anita Lilja-Stenholm (samtliga L);
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Hamse Omar och Barbro Larsson (samtliga C);
Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén (samtliga KD) reserverar sig till
förmån för Maria Dellhams yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

