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Organ

Landstingsstyrelsen driftfrågor

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 28 oktober 2015

Ledamöter

Denise Norström (S), Ordförande
Kenneth Östberg (S)
Tommy Levinsson (S), t o m § 86
Aurora Pirraku Eriksson (S), ersätter Tommy Levinsson (S), fr o m § 87, övrig tid
ersättare
Lena Johansson (S)
Ulrika Spårebo (S)
Simon Karlsson‐Alm (S)
Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande
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

Mikael Peterson (S)
Karin Thorborg (V)
Pernilla Rinsell (MP)
Hans Eljansbo (M)
Mikael Andersson Elfgren (M)
Barbro Larsson (C)

Övriga

Anders Åhlund, landstingsdirektör
Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Mats Beskow, HR‐direktör
Håkan Wittgren, sjukhuschef
Christina Jogér, förvaltningschef
Marianne Bergendal, förvaltningschef
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Maria Enderborn, personalchef Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Per Östblom, redovisningschef
Axel Eriksson (S), politisk sekreterare
Heidi‐Maria Wallinder (V), politisk sekreterare
Åsa Tinnerholm (MP), politisk sekreterare
Lars Granath (FP), politisk sekreterare
Petter Westlund (C), politisk sekreterare
Malin Pettersson, verksamhetsutvecklare äldrevårdsteamet, § 86
Bernard Osei‐Fofie, läkare, äldrevårdsteamet, § 86
Riitta Kallionemi, verksamhetsutvecklare, äldrevårdsteamet, § 86

§ 82
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Fastställande av föredragningslista
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 83

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐09‐30 justerats i
föreskriven ordning.

§ 84

Justering
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 85

Malin Gabrielsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 86

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 25 november 2015.

Muntlig information
Malin Pettersson, Bernard Osei‐Fofie och Riitta Kallioniemi informerar om äldrevårds‐
teamets arbete. De går igenom organisation, arbetsområden och samarbetspartner
för teamet, och går sedan djupare in på arbetet på olika områden som demensvård
och läkemedelsbehandling. De går djupare in på arbetsområdet undvikbar sluten‐
vård, som man har lyckats minska under de senaste åren, och oplanerade återinlägg‐
ningar.

§ 87

Information från förvaltningscheferna
Christina Jogér och Maria Enderborn informerar på temat bättre läkarbemanning
inom psykiatrin ‐ oberoende av hyrläkare. De tar upp en nulägesbeskrivning samt
diskuterar sätt att bryta beroendet av hyrläkare och vad som skulle krävas för att det
ska lyckas. De redogör för samarbete som sker med andra landsting om läkarförsörj‐
ning och utfasning av hyrläkarberoendet. De går också igenom vilka uppdrag och
ansvar som behöver tas på olika nivåer; på den politiska nivån, på förvaltningsnivå
och ute i verksamheterna, för att beroendet av hyrläkare ska kunna brytas.

§ 88

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats i förvaltningssamråd.
Inga synpunkter har framförts.

§ 89

Förändrat uppdrag och flytt av psykiatriska vårdplatser vid Lövhaga behandlingsenhet
LTV 151370

Sammanfattning
Förvaltningen för PPHV föreslår att vårdplatserna vid Lövhaga behandlingsenhet
avvecklas, och att huvuddelen av resurserna utnyttjas till att öppna en avdelning om
åtta vårdplatser som lokaliseras till Psykiatricentrum, ingång 29.
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Förvaltningen föreslår att två av vårdplatserna inom den vuxenpsykiatriska
slutenvården utvecklas till så kallade brukarstyrda vårdplatser.
Beskrivning av ärendet
Vuxenpsykiatri Västmanland har 49 vårdplatser för akut sjuka, placerade på
Psykiatricentrum ingång 29, Västmanlands Sjukhus Västerås. År 2011 stängdes en
avdelning med åtta vårdplatser till förmån för vårdplatser inom rättspsykiatrin.
Utöver de vårdplatser som finns i Psykiatricentrum disponeras 16 vårdplatser på
Lövhaga behandlingsenhet som är lokaliserad till Råby i Västerås. Dessa vårdplatser
kan inte användas för akut sjuka patienter, utan fungerar mer som en mellanvårds‐
form och för längre rehabilitering ‐ främst för personer med en psykossjukdom.
Antalet patienter som får sin vård inom vuxenpsykiatrin har sedan 2011 ökat med
cirka 1000 individer. Alla dessa har en svår psykiatrisk problematik, då primärvården
numera tar ett ansvar för alla dem som inte har behov av specialistpsykiatri. Det
betyder också att behovet av slutenvård ökar med ökat antal vårdtillfällen och ökat
antal vårddagar som följd.
Landstinget Västmanland tillhör de landsting som har ett mindre antal psykiatriska
vårdplatser och de akuta vårdplatserna bedöms idag inte räcka till och överbelägg‐
ningar sker regelbundet.
Vuxenpsykiatri Västmanland har ett ekonomiskt underskott. Det beror främst på
användningen av bemanningsföretag avseende läkare, men också en ökning av antal
patienter som tas om hand. Obalans mellan ekonomiska resurser och bedriven
verksamhet ställer krav på förslag om reduktioner i verksamheten.
Invånarperspektiv
Lövhaga behandlingsenhet har funnits i mer än 25 år. Uppdrag och inriktning har
delvis förändrats, men verksamheten saknar troligen motsvarigheter i övriga landet.
Konstateras att förändringar har skett sedan psykiatrireformen för cirka 20 år sedan.
Bland annat har kommunernas resurser och arbetssätt utvecklats och förbättrats.
Lövhagas målgrupp, det vill säga patienter med psykossjukvård, kommer att notera
försämrade möjligheter till längre rehabilitering inom specialistpsykiatrins slutenvård.
Å andra sidan har Landstinget Västmanland förhållandevis få vårdplatser i slutenvård
och en relativt väl fungerande psykosvård med skapligt med resurser, medan den
allmänpsykiatriska delen har det något sämre ställt. Den sistnämnda patientgruppen
är tyvärr kraftigt växande med ofta stora bekymmer i sin sjukdom.
Samverkan har skett med brukarorganisationer, som ställer sig tveksamma till den
föreslagna förändringen. Den del i förslaget som avser så kallade brukarstyrda
vårdplatser uppfattas positivt.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ett förslag för att kunna frigöra lokaler för nya vårdplatser har tagits fram av
Fastighet. Den förutsätter i ett första skede renovering av gamla vårdskolan och
därefter ett flertal rockader som slutligen leder till att lokaler för vårdplatserna kan
vara klara under hösten 2017.
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Förändringen beräknas medföra en kostnadsreduktion på cirka 2 miljoner kronor.
Besparingen förutsätter att hyreskostnaderna ligger på samma nivå som avdelning
96. Fastighets preliminära bedömning är att det kommer att hålla.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser, utom möjligen en liten minskning
av antalet resor.
I ärendet yrkar
Hans Jansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tomas Högström yrkar på återremiss av ärendet.
Birgitta Andersson yrkar på tillägg av skrivning i beslutssats 1 om att beslutet innebär
att Lövhaga stängs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Tomas Högströms yrkande om återremiss mot avslag och
finner att landstingsstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde. Omröstning begärs.
Ordförande meddelar följande omröstningsordning: Den som stöder avslag på
återremissen röstar ja och den som stöder återremiss röstar nej. Styrelsen godkänner
ordningen.
Bil 1

När omröstningen avslutats har ja vunnit med nio röster mot nej med sex röster.
Ordföranden finner att styrelsen beslutat att avslå yrkandet om återremiss. Ärendet
ska därmed avgöras vid dagens sammanträde.
Därefter ställer hon Birgitta Anderssons tilläggsyrkande mot avslag och finner att
landstingsstyrelsen bifallit Birgitta Anderssons yrkande.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
2.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för Tomas Högströms
yrkande enligt bilaga.

Bil 2

§ 90

Förändrat uppdrag och flytt av vårdplatser samt stängning av Lövhaga
behandlingsenhet godkänns.
Förvaltningschefen för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet får i
uppdrag att genomföra förändringen enligt redovisat förslag.

Ianspråktagande av reserverade medel för satsningar på läkarförsörjningen
LTV 151372

I Landstingsplanen för 2015‐2017 har medel reserverats i anslaget till landstings‐
styrelsens förfogande för en satsning på läkarförsörjningen. För 2015 finns 6,1
miljoner kronor reserverat och för 2016 och 2017 finns 6,3 miljoner kronor för
respektive år.
Utökning av antalet AT‐tjänster har gjorts i flera omgångar från 2013, då det fanns 32
anställda per år, till idag 2015, då det finns 40 anställda per år. Medel om 3,14
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miljoner kronor föreslås tas i anspråk för detta för 2015. Satsningen förväntas
fortsätta i liknande omfattning även kommande år men eventuellt ianspråktagande
görs vid senare tillfälle.
Vidare föreslås en fortsatt satsning på kompletterande underläkartjänstgöring (KULT)
omfattande fyra tjänster per år med en utförlig utvärdering år 2016. Två av
tjänsterna planeras ha inriktning Psykiatri och de andra två planeras ha inriktning
Allmänmedicin, vilket är en medveten satsning för att värna bristspecialiteterna
psykiatri och allmänmedicin med förhoppningen att KULT‐läkarna sedan satsar på en
ST inom sitt valda område. Upplägget innebär en sorts anpassad ”mini‐AT” för EU‐
utbildade läkare som har goda svenskkunskaper med placeringar inom kirurgiska
specialiteter, internmedicin, psykiatri och allmänmedicin. Medel om 2,6 miljoner
kronor föreslås tas i anspråk för detta för 2015. Satsningen förväntas fortsätta i
liknande omfattning även kommande år men eventuellt ianspråktagande görs vid
senare tillfälle.
Utifrån samarbetsavtalet med det medicinska universitetet i Wroclaw, Polen, och
Uppsala universitet tar bland annat Västmanlands sjukhus emot utländska studenter
för praktik. Medel om 220 000 kronor föreslås tas i anspråk för detta för 2015.
Satsningen förväntas fortsätta i liknande omfattning även kommande år men
eventuellt ianspråktagande görs vid senare tillfälle.
Förvaltningen Primärvård, psykiatri och habilitering genomför rekryteringsaktiviteter
riktade mot utlandsstuderande/utlandsutbildade läkare. Medel om 140 000 kronor
föreslås tas i anspråk för detta för 2015.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

Ur anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2015 ianspråktas totalt
6,1 miljoner kronor som har reserverats för satsningar på läkarförsörjningen.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐

Denise Norström

Malin Gabrielsson

Ordförande

Justerare

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

