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Organ

Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 25 februari 2015

Ledamöter

Denise Norström (S), ordförande
Kenneth Östberg (S)
Tommy Levinsson (S)
Lena Johansson (S)
Ulrika Spårebo (S)
Simon Karlsson‐Alm (S)
Juha Rundgren (V), 1:e vice ordförande
Pernilla Rinsell (MP), ersätter Andreas Porswald (MP)
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande
Maria Dellham (M)
Jenny Landernäs (M)
Hans Eljansbo (M), ersätter Helena Hagberg (FP)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Andersson Liljedahl (SD)

Ersättare

Aurora Pirraku Eriksson (S)
Mikael Peterson (S)
Hans Jansson (V)
Mikael Andersson Elfgren (M)
Barbro Larsson (C)

Övriga

Monica Berglund, landstingsdirektör
Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Lennart Iselius, hälso‐ och sjukvårdsdirektör
Mats Beskow, HR‐direktör
Håkan Wittgren, sjukhuschef
Christina Jogér, förvaltningschef
Marianne Bergendal, förvaltningschef
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Margit Farkas, resultatområdeschef Barn‐ och ungdomspsykiatri
Annette Daneryd, utvecklingschef Västmanlands sjukhus
Arvid Hedeborg (S), politisk sekreterare
Heidi‐Maria Wallinder (V), politisk sekreterare
Åsa Tinnerholm (MP), politisk sekreterare
Harald Linton (FP), politisk sekreterare
Magnus Edman (SD), politisk sekreterare
Carl Johan Karlsson, chefsjurist
Hans Löhman, säkerhetsstrateg

§9
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Fastställande av föredragningslista
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 10

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av två punkter under
ärende 5 Muntlig information.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐01‐28 justerats i
föreskriven ordning.

§ 11

Justering
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 12

Maria Andersson Liljedahl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 13

§ 14

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 25 mars 2015.

Muntlig information


Christina Jogér informerar från förvaltningen Primärvård, psykiatri och habili‐
teringsverksamhet om erhållna stimulansmedel inom psykiatrin. Hon berör
också läget och planeringen inför sommaren. Margit Farkas informerar om en
utvecklingsplan för Barn‐ och ungdomspsykiatri Västmanland. Hon tar upp för‐
och nackdelar med vårdgarantin, prestationsmål och prestationsmedel 2014,
förändringar i Socialstyrelsens regelverk, projektdirektiv för 2015, arbetssätt
inom enheten, mål för arbetet och aktiviteter under 2015, förutsättningar och
avgränsningar för arbetet, budget och riskanalys.



Carl Johan Karlsson och Hans Löhman informerar om yttrande över anmälan till
JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän.



Marianne Bergendal informerar från förvaltningen Verksamhets‐ och lednings‐
stöd om utveckling av ekonomi och HR med fokus på kund‐ och chefsstöd. Hon
tar upp utgångspunkter vid genomförandet, genomförda förändringar inom HR
respektive inom ekonomi, genomförda förändringar på strategisk nivå och
kommande benchmarking. Hon informerar också om en nyligen genomförd
kartläggning av resursenhetens verksamhet samt kartläggningens resultat och
de åtgärder resultatet leder till.



Håkan Wittgren informerar från Västmanlands sjukhus. Han presenterar sig i sin
nya roll som sjukhuschef och berättar hur han tänker arbeta. Annette Daneryd
informerar om planeringen inför arbetet på sjukhuset under sommaren och tar
upp nuläge och planerade åtgärder.

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats i förvaltningssamråd.

§ 15
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Utvecklingsplan för Barn‐ och ungdomspsykiatri Västmanland
LTV 150234

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.
Inom ett verksamhetsutvecklingsprojekt vill BUP nu säkra att statliga medel används
på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och stärka samverkan med landstingets gemen‐
samma 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.
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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.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
2.
3.
§ 16

Förvaltningschefen för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet får i
uppdrag att genomföra redovisad utvecklingsplan.
De statliga stimulansmedel som erhållits tas i anspråk för att finansiera
uppdraget.
Återrapportering av effekterna av utvecklingsplanen samt en uppföljning av BU‐
hälsan sker i landstingsstyrelsen under första halvåret 2016.

Anmälan till JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän
LTV 141792

JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän, har begärt att landstings‐
styrelsen yttrar sig över vad som framförs i en anmälan till JO angående efterlevnad
av lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
Föreligger förslag till yttrande.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
§ 17

Förslaget överlämnas till JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän,
som Landstinget Västmanlands yttrande.

Yttrande över revisionsrapport Granskning av produktionsplanering
LTV 141933

Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av produk‐
tionsplanering till Landstinget Västmanland för yttrande.
Föreligger förslag till yttrande.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

Förslaget överlämnas till landstingets revisorer som Landstinget Västmanlands
yttrande.
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Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐

Denise Norström

Maria Andersson Liljedahl

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐
intygas:
Christina Ersson

