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Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut
1.

2

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐01‐28 justerats i
föreskriven ordning.
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Justering
Förslag till beslut
1.
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Maria Andersson Liljedahl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Förslag till beslut
1.

5

6
Bil 1

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 25 mars 2015.

Muntlig information


Utvecklingsplan för Barn‐ och ungdomspsykiatri Västmanland



Anmälan till JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän

Utvecklingsplan för Barn‐ och ungdomspsykiatri Västmanland
Sammanfattning
BUP:s ledningsgrupp avser att använda statliga medel, som man fått baserat på mål‐
uppfyllelse, till ett omfattande verksamhetsutvecklingsprojekt som benämns ”För en
jämlik, god och säker barn‐ och ungdomspsykiatrisk vård i Västmanland 2015” och
syftar till att öka tillgänglighet och kvalitet i den barn‐ och ungdomspsykiatriska
vården.
Beskrivning av ärendet
BUP har svårigheter att erbjuda alla patienter utredning eller behandling efter en
kvalificerad första bedömning. De som har störst behov eller mest lidande/funktions‐
nedsättning prioriteras. Verksamheten rapporterar dock fortfarande att patienter blir
sämre, i väntan på insatser.
I slutet av 2012 permanentades Barn‐ och ungdomshälsan, BUH. Första linjens
verksamhet organiserades under BUP i stället för inom Primärvården som först var
avsikten. Under projekttiden var kostnaden för BUH med uppdrag avgränsat till
Västerås, Hallstahammar och Surahammar 7,7 miljoner kronor. BUH har fått
7 miljoner kronor i landstingsersättning, men samtidigt även fått ett utökat uppdrag
att etablera sig ute i länets samtliga orter där BUP:s mottagningar finns. Landstings‐
ersättningen täcker därmed inte kostnaden för den utökade verksamheten utan den
finansieras för närvarande även med stimulansmedel.
Det finns skillnader inom verksamheten avseende arbetssätt, men framför allt
avseende väntetid gällande neuropsykiatriska utredningar. Det finns också svårig‐
heter att erbjuda behandlingsinsatser på rätt nivå och i rätt tid på grund av att
enheterna inom verksamheten har så olika förutsättningar och resurser. Möjligheten
att utnyttja tillgängliga specialiserade resurser för hela länet är begränsad. Insatser
och vårdnivå avgörs därför i alltför stor utsträckning utifrån lokala förutsättningar,
och i mindre utsträckning av patientens behov. Det finns också svårigheter när det
gäller att följa upp, utvärdera och avsluta våra insatser på ett strukturerat och
enhetligt sätt.
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Inom ett verksamhetsutvecklingsprojekt vill BUP nu säkra att statliga medel används
på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och stärka samverkan med landstingets
gemensamma resursenheter för att skapa kunskap och erfarenhet. Intentionen är att
frigöra resurser för utvecklings‐ och förbättringsarbete och samtidigt kunna
garantera en säker och god vård genom att köpa in externa tjänster både vad gäller
utredningar och behandlingar.
Delar av aktiviteterna har planerats enligt Verksamhetsplanen 2015. Det finns förslag
till ytterligare aktiviter och projekt. En genomarbetad projektplan för genomförande
finns upprättad där syfte, idé, mål, effekter och tidplan finns tydligt angiven. I bilaga
finns en kortare sammanfattning med syfte, kostnader och förväntad effekt. Avsikten
är att översiktligt beskriva hur kvarvarande stimulansmedel är avsedda att användas
och på vilket sätt de kommer målgruppen tillgodo.
Invånarperspektiv
Psykisk ohälsa och antal barn och ungdomar som behöver psykiatrisk vård ökar enligt
olika undersökningar. Det övergripande syftet är att öka tillgänglighet och kvalitet i
barn‐ och ungdomspsykiatrisk utredning, bedömning, vård och behandling.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Finansiering ska ske med erhållna stimulansmedel från den så kallade PRIO‐sats‐
ningen. Aktiviteterna avslutas när stimulansmedlen är förbrukade. Tillsatta tjänster
inlemmas i den ordinarie personalstaten som ersättningsrekryteringar vid kommande
uppsägningar.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Uppföljning
Uppföljning sker i samband med delårsrapport nr 2 och årsredovisning.
Förslag till beslut
1.
2.
7

Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra redovisad utvecklingsplan.
De statliga stimulansmedel som erhållits tas i anspråk för att finansiera
uppdraget.

Anmälan till JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän
LTV 141792

JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän, har begärt att
landstingsstyrelsen yttrar sig över vad som framförs i en anmälan till JO angående
efterlevnad av lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
Bil 2

Föreligger förslag till yttrande.
Förslag till beslut
1.

Förslaget överlämnas till JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän,
som Landstinget Västmanlands yttrande.
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Yttrande över revisionsrapport Granskning av produktionsplanering
LTV 141933

Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av
produktionsplanering till Landstinget Västmanland för yttrande.
Bil 3

Föreligger förslag till yttrande.
Förslag till beslut
1.

Förslaget överlämnas till landstingets revisorer som Landstinget Västmanlands
yttrande.
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