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Interpellationssvar
Datum 2019-09-11

Svar på interpellation angående otryggheten
i Västmanland
Interpellanten Mikael Andersson Elfgren ställer följande frågor.

Vad kostar det i genomsnitt för hälso- och sjukvården i Regionvästmanland att
ta hand om en skottskadad person?
Hur har sommarens våldsvåg påverkat hälso- och sjukvården i Västmanland?
Hur många personer har fått vård i Västmanland på grund av våld och
övergrepp under 2019?
Hur ser utvecklingen ut kring antalet personer som fått vård i Västmanland på
grund av våld- och övergrepp de senaste 3 åren?
Vad avser du göra i din roll som förtroendevald i Region Västmanland för att
Västmanland ska bli tryggare?
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Arbetet med säkerhets och trygghetsfrågor är en prioriterad fråga i regionen. Focus
utgår alltid från arbetsmiljö och patientsäkerhet. Man ska som medarbetare, patient,
närstående och besökare alltid känna sig trygg inom regionens lokaler. Det arbetas
intensivt med det förebyggande arbetet mot hot, hot om våld och våld inom vården.
Det viktigaste är att våra medarbetare känner att vi tar frågan på allvar och faktiskt
ombesörjer en trygg och säker arbetsplats. På så vis blir vi både en ansvarstagande
arbetsgivare och en attraktiv arbetsgivare. Hot och våld har alltid förekommit inom
vården. Mörkertalen har också varit stora. Men vi har också det senaste året sett en
minskande trend på våra sjukhus i länet. En förklaring till detta kan vara att vårt
förbyggande arbete börjar ge resultat.

Regionen har under de senaste åren utvecklat en systematisk arbetsmetod som
tillämpas då en skottskadad person inkommer till vården (högriskpatient).
Kostnaden för en skottskadad patient (hit räknas inte jaktolyckor och liknande)
varierar kraftigt. Några parametrar som kan vara avgörande är:
Vårdtidens längd (omfattning av skadan)
Var den skadade är skriven (patient förs till aktuell region vid medicinsk stabilitet)
Eventuell hotbild under vårdtiden
Antalet personella säkerhetsresurser under vårdtiden
OBS! Personella säkerhetsresurser är alltid ämnade att säkra vårdens arbetsmiljö
och har ingenting att göra med att ”vakta” den skottskadade patienten, det ansvaret
ligger på polisen eller i vissa fall kriminalvården.
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Regionen har de senaste 3 åren en rörlig kostnad (extrabevakning) som varierar
mellan 2-3 miljoner årligen för trygghets/ordningsvakter.
För att kunna räkna fram en genomsnittskostnad för skottskadade patienter måste
man högst troligt gå in i journalen på varje patient för att se vilka åtgärder som
vidtagits till exempel hur många dygn patienten vårdats etc. Enligt regionens jurist
skulle detta strida mot patientdatalagens regler och den som loggar in skulle riskera
att göra sig skyldig till dataintrång. Mot den bakgrunden går det inte att räkna ut
någon snittkostnad för regionen för just denna patientgrupp.
Våld och övergrepp är ett mycket vitt begrepp. Det kommer in personer som utsatts
för misshandel/våld/övergrepp till regionens sjukhus men ingen specifik statistik
för av just detta. Våldsbrott som rapporterats av polisen finns det dock statistik på
för de senaste 3 åren.

Våldsbrott som rapporterats av polisen
Inkomna patientärenden till Västerås sjukhus

Misshandel/övergrepp
Hot, våld eller förgripelse på
tjänsteman (polis, OV)
Ofredande (män/kvinnor)

2016
15
20

2017
12
12

2018
8
19

7

5

4

Våldsbrott som rapporterats av polisen
Inkomna patientärenden till Köpings sjukhus
2015 2016
Misshandel/övergrepp
2
4
Hot, våld eller förgripelse på
2
2
tjänsteman (polis, OV)

2017
1
0

De våldsbrott som begås i länet, inte minst de skjutningar som skett under året
påverkar hälso- och sjukvården i regionen negativt, dels i form av ekonomiska
kostnader, men det påverkar också hur också hur vår personal upplever sin
arbetsmiljö. Som förtroendevald i regionen kommer jag tillsammans med ansvariga
tjänstemän även fortsättningsvis se till att arbetet med trygghetsskapande åtgärder
prioriteras allt för att säkerställa att regionen är en trygg och säker arbetsplats.
Med det så anser jag interpellationen besvarad
Kenneth Östberg regioråd (S)
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