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Organ

Landstingsstyrelsen driftfrågor

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 2 september 2015

Ledamöter

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

Ersättare

Hans Eljansbo (M)

Övriga

Monica Berglund, landstingsdirektör
Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Lennart Iselius, hälso‐ och sjukvårdsdirektör
Mats Beskow, HR‐direktör
Mats Gunnarsson, regionutvecklingsdirektör
Håkan Wittgren, sjukhuschef
Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef
Karin Lidgren, utvecklingschef Västmanlands sjukhus
Christina Jogér, förvaltningschef
Marianne Bergendal, förvaltningschef
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Malena Timling, utredningssekreterare
Axel Eriksson (S), politisk sekreterare
Heidi‐Maria Wallinder (V), politisk sekreterare
Eleonore Lundkvist (M), politisk sekreterare
Petter Westlund (C), politisk sekreterare
Johan Henriksson (SD), politisk sekreterare

§ 64

Fastställande av föredragningslista
Landstingsstyrelsens beslut
1.

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 65
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Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐06‐17 justerats i
föreskriven ordning.

§ 66

Justering
Landstingsstyrelsens beslut
1.

§ 67

Helena Hagberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Landstingsstyrelsens beslut
1.

§ 68

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 30 september.

Information från förvaltningscheferna


Marianne Bergendal informerar om kompetensväxling inom vården och tar
bland annat upp utmaningar, möjligheter, vinster med kompetensväxlingen,
administrativa uppgifter och dokumentation.



Malena Timling informerar om benchmarking inom serviceområdet och tar
bland annat upp vilka landsting som deltagit, vilka processer som jämförts,
beskrivning av Best Practice‐beräkning, skillnader i omdöme mellan
vårdpersonal och patienter, trender för förbättringsprojekt inom landstingen
samt landstingens införande och användning av så kallad vårdnära service.
Landstinget Västmanlands placerar sig på topp 10‐listan i samtliga processer i
förhållande till övriga landsting . Representanter från landstinget har fått dela
med sig av metoder till andra som goda exempel.



Christina Jogér informerar om sommaren i vården inom primärvård, psykiatri
och habiliteringsverksamhet. Sommaren kan sägas ha varit bättre än på många
år. Hon tar upp hur informationen samlas in samt situationen inom
rättspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, barn‐ och ungdomspsykiatrin och
habiliteringscentrum. Hon informerar också om att vuxenpsykiatrin fått en ny
verksamhetschef.



Håkan Wittgren, Karin Lidgren och Liselott Sjöqvist informerar om sommaren i
vården inom Västmanlands sjukhus, som kan sägas ha fungerat bättre än väntat.
Karin Lidgren tar upp utgångsläget inför sommaren, framgångsfaktorer,
nulägesbild och utmaningar inför hösten. Liselott Sjöqvist informerar om
verksamheten på akutmottagningarna.
Landstingsstyrelsens beslut

1.

Informationen noteras.
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Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐09‐

Denise Norström

Helena Hagberg

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐09‐
intygas:
Christina Ersson

