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Organ

Landstingsstyrelsen driftfrågor

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 29 april 2015

Ledamöter

Denise Norström (S), ordförande
Kenneth Östberg (S)
Tommy Levinsson (S), t o m § 37
Aurora Pirraku Eriksson (S), ersätter Tommy Levinsson (S), fr o m § 38, övrig tid
ersättare
Lena Johansson (S)
Ulrika Spårebo (S)
Simon Karlsson‐Alm (S)
Hans Jansson (V), ersätter Juha Rundgren (V)
Andreas Porswald (MP)
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande
Maria Dellham (M), t o m § 37
Mikael Andersson Elfgren (M), ersätter Maria Dellham (M), fr o m § 38, övrig tid
ersättare
Jenny Landernäs (M)
Helena Hagberg (FP)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Andersson Liljedahl (SD)

Ersättare

Mikael Peterson (S)
Pernilla Rinsell (MP)
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
Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef
Arvid Hedeborg (S), politisk sekreterare
Eleonore Lundkvist (M), politisk sekreterare
Petter Westlund (C), politisk sekreterare
Helena Köhl (KD), politisk sekreterare
Magnus Edman (SD), politisk sekreterare
Ellen Hyttsten, projektledare Ambulansdirigering i egen regi, § 36

§ 32
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Fastställande av föredragningslista
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 33

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐03‐25 justerats i
föreskriven ordning.

§ 34

Justering
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 35

Lena Johansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 36

§ 37

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 27 maj 2015 kl 09:00.

Muntlig information


Christina Jogér informerar om slutenvården inom barn‐ och ungdomspsykiatri.
På grund av vakanser kommer slutenvården inom barn‐ och ungdomspsykiatrin
att ha helgstängt under sommaren. Patienterna kommer att få plats inom andra
kliniker eller landsting eller få permission.



Christina Jogér informerar om stängningsplanerna under sommaren 2015 för
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet.



Liselott Sjöqvist och Håkan Wittgren informerar om planering inför sommaren
inom Västmanlands sjukhus. Sjukhuset har färre disponibla vårdplatser jämfört
med tidigare år men planerar också att stänga färre vårdplatser. Bland annat
pågår diskussioner med kommuner för att utskrivningsklara patienter ska kunna
lämna sjukhusen tidigare. Man ser också över utbildningen för sommar‐
vikarierna.



Ellen Hyttsten informerar om projektet om att inrätta ambulansdirigering i egen
regi och tar bland annat upp Ambulansdirigeringsnämnden, ambulansdiri‐
geringsstrategens uppgifter, uppgifter för sjukvårdens larmcentral, nuläget i
projektet vad gäller bland annat personal, lokaler, teknik och telefoni, utbildning
av personalen, samarbetspartners, samspelet med SOS Alarm, samverkan med
fackliga organisationer och budget.

Information från förvaltningscheferna


Christina Jogér informerar om aktuella händelser inom Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverksamhet, bland annat samarbete inom rättspsykiatrin, nya
lokaler i Fagersta, ett projekt om autismspektrumstörningar, bemanning inom
vuxenpsykiatrin och ekonomi.



Liselott Sjöqvist och Håkan Wittgren informerar om aktuella händelser inom
Västmanlands sjukhus, bland annat läget på akutmottagningarna i Västerås och
Köping vad gäller bemanning, arbetssätt, kompetensutnyttjande med mera och
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åtgärder för att komma tillrätta med de problem som finns. De informerar också
om ett urval av pågående aktiviteter, till exempel översyn av hänvisningar och
sortering, framtagande av kommunikationsplan samt arbete med en risk‐ och
sårbarhetsanalys.


§ 38

Marianne Bergendal informerar om aktuella fastighetsfrågor, bland annat
sjukhusområdet i Västerås, habilitering och barnmottagning i Fagersta,
utveckling av sjukhusområdet i Sala samt ett genomfört studiebesök i Gävle där
ett nytt operationshus har byggts.

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats i förvaltningssamråd.
Vid samrådet framfördes att samverkan borde ha skett i större utsträckning
angående ärendet om etablering av primärvårdsakut, med tydliggörande kring olika
uppdrag. Inför det fortsatta arbetet har samverkan förtydligats, och de fackliga
organisationerna har förklarat att de är nöjda med upplägget.

§ 39

Etablering av primärvårdsakut med lokalisering vid Västmanlands sjukhus Västerås
LTV 150531

Sammanfattning
En Primärvårdsakut ska etableras med lokalisering vid Västmanlands sjukhus
Västerås. Primärvårdsakuten kommer att bedrivas i landstingets regi inom förvalt‐
ningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, PPHV. Tidpunkt för
verksamhetsstart är ännu inte fastställd, men beräknas preliminärt bli under sen
höst/vinter.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund:
I syfte att förbättra tillgängligheten till vård som söks akut och att denna erbjuds på
rätt vårdnivå, med rätt kompetens och resursinsats, ska en primärvårdsakut
etableras i anslutning till sjukhusets akutmottagning vid Västmanlands sjukhus
Västerås.
Förutsättningen för att uppnå detta syfte är samverkan och integration mellan de
båda vårdformerna. Alla patienter ska komma in via samma entré: sjukhusakutens
entré, Ingång 36. Besökarna/patienterna sorteras därefter via akutmottagningens
försorg till Primärvårdsakuten eller till akutmottagningens triagering.
Sjukhusets akutmottagning är belägen på markplan i hus 09.
Landstinget har genomfört en upphandling av den planerade verksamheten.
Upphandlingen har avbrutits på grund av att endast ett anbud inkom och att
anbudsnivån vida översteg budgeterad nivå och kostnadsnivån för motsvarande
verksamheter i andra landsting. Uppdraget att driva Primärvårdsakuten kommer
därför att ges till förvaltningen PPHV.
Nuläge:
En lösning där plan 3 i hus 09 iordningsställs har tagits fram. Ytan tillhörde ursprung‐
ligen akutröntgen och har under Barnklinkens ombyggnad använts av barnakuten.

PROTOKOLL

21

2015‐04‐29

t o m sid 22

Det innebär att den kan tas i bruk i stort sett oförändrad. Dock måste en förbindelse‐
länk och en hiss byggas för flödet från den gemensamma entrén till Primärvårds‐
akuten på plan 3. Förslaget har tagits fram i samråd med Västmanlands sjukhus.
Kostnaden för ombyggnationen beräknas till 4 miljoner kronor.
Under semesterperioden kommer lokalen att användas av Västmanlands sjukhus för
att förbättra sjukhusets interna akuta flöden. Lokalen blir därför tillgänglig från och
med september månad för en lokalanpassning för Primärvårdsakutens verksamhet.
Hus 09 kräver mycket begränsade anpassningar och ombyggnationer för att svara
mot det behov av lokaler Primärvårdsakuten har. För att komma vidare i projektet
behöver framtagande av rumsfunktionsprogram och projektering påbörjas.
Investeringsrådet har behandlat ärendet och tillstyrkt att rumsfunktionsprogram och
projektering påbörjas.
Invånarperspektiv
Etableringen av en Primärvårdsakut med lokalmässig placering i anslutning till
sjukhusakuten ska stärka möjligheten till vård på rätt vårdnivå och med rätt
kompetens och resursinsats för invånarna.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Investeringen finansieras genom hyressättningen av Primärvårdsakuten.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Uppföljning
Ärendet följs upp inom ordinarie uppföljning vid delår och årsbokslut för Fastighet.
Beredning
Vid beredning av ärendet i landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015‐04‐15 § 35
lämnades skriftlig reservation.
Yrkanden
Tomas Högström yrkar att primärvårdsjouren flyttas från Oxbackens vårdcentral i
stället för att en ny primärvårdsakut etableras.
Andreas Porswald och Maria Andersson Liljedahl yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att landstings‐
styrelsen beslutat enligt Andreas Porswalds och Maria Andersson Liljedahls yrkande.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

Landstingsdirektören ges i uppdrag att initiera det arbete som krävs för att
Primärvårdsakuten ska etableras. Uppdrag ska tydliggöras till såväl PPHV som
övrig vårdvalsfinansierad verksamhet.

2.
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Förvaltningschefen för Verksamhets‐ och ledningsstöd får i uppdrag att inleda
rumsfunktionsplanering och projektering för en Primärvårdsakut i hus 09 vid
Västmanlands sjukhus Västerås.

Reservation
Tomas Högsröm, Mikael Andersson Elfgren, Jenny Landernäs, Helena Hagberg,
Birgitta Andersson och Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för Tomas
Högströms yrkande.
§ 40

Avtal för gynekologisk onkologi
LTV 150532

Föreligger förslag till avtal för gynekologisk onkologi mellan å ena sidan landstingen i
Västmanland och Sörmland och å andra sidan Region Östergötland, att gälla
2015‐09‐01 ‐‐ 2018‐08‐31.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

Avtal för gynekologisk onkologi mellan å ena sidan landstingen i Västmanland
och Sörmland och å andra sidan Region Östergötland godkänns.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐05‐13

Denise Norström

Lena Johansson

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐05‐13 intygas:
Christina Ersson

