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Organ

Landstingsstyrelsen driftfrågor

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 16 december 2015

Ledamöter

Denise Norström (S), Ordförande
Kenneth Östberg (S)
Tommy Levinsson (S)
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

Aurora Pirraku Eriksson (S)
Mikael Peterson (S)
Pernilla Rinsell (MP)
Hans Eljansbo (M)
Mikael Andersson Elfgren (M)
Barbro Larsson (C)

Övriga

Anders Åhlund, landstingsdirektör
Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Lennart Iselius, hälso‐ och sjukvårdsdirektör
Mats Beskow, HR‐direktör
Jan Hallberg, administrativ direktör
Håkan Wittgren, sjukhuschef
Christina Jogér, förvaltningschef
Marianne Bergendal, förvaltningschef
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Maria Bergkvist, seniorsjuksköterska, § 109
Karin Torberger, resultatområdeschef, § 109
Eva Thors Adolfsson, utvecklingsstrateg, § 109
Axel Eriksson (S), politisk sekreterare
Petter Westlund (C), politisk sekreterare
Louise Eriksson (SD), politisk sekreterare

§ 105
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Fastställande av föredragningslista
Landstingsstyrelsen beslutar

Bil 1

§ 106

1.

Den preliminära föredragningslistan fastställs. I samband med detta lämnar
Tomas Högström, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Malin Gabrielsson
nämndinitiativ enligt bilaga. Beslut om handläggning fattas vid sammanträdet
2016‐01‐26.

Föregående protokoll
Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015‐11‐25 justerats i
föreskriven ordning.

§ 107

Justering
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 108

Kenneth Östberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 109

Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 januari 2016.

Muntlig information


Karin Torberger, Eva Thors Adolfsson och Marie Bergkvist informerar om
utveckling av arbetet med äldre patienter inom primärvården. De tar upp vision,
syfte och verksamhetsidé, framgångsfaktorer ur verksamhetsperspektivet,
tidplan och handlingsplan samt går igenom hur man arbetat och berättar om
reaktioner från patienterna. De berättar också om så kallad geriatrisk riskprofil
och hälsokontroll för alla som är 75 år eller äldre samt vid kroniska tillstånd som
hjärtsvikt, KOL, demens med flera. De går också igenom resultat vad gäller
tillgänglighet, kontinuitet och trygghet.



Marianne Bergendal informerar om ett förslag om ett nytt koncept för Kosts
verksamhet vid Västmanlands sjukhus Köping. Avtalet med nuvarande
restauratör går ut den 29 februari 2016. Kost kommer under 2016 att få
utökade uppdrag gällande vårdnära service med bland annat avdelningskök vid
Västmanlands sjukhus Västerås, och föreliggande förslag går ut på att Kost också
tar hand om restaurangen i Köping samt eventuellt skapar avdelningskök även
där.



Jan Hallberg informerar om statsbidrag till följd av flyktingsituationen. Han tar
upp läget inom landstinget. Antalet flyktingar fortsätter öka men ökningen har
stabiliserats. Jan Hallberg ger också information om det riktade statsbidraget till
följd av flyktingsituationen samt berättar om det arbete som genomförts inom
landstinget, till exempel mobila team från psykiatrin, samverkan för en bättre
vård för flyktingbarn och deras familjer, åtgärder för att upprätthålla
patientflöden och god arbetsmiljö inom sjukhusets verksamheter,
kommunikationsinsatser och sjukhustolkar.

§ 110
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Information från förvaltningscheferna
Ingen övrig information ges.

§ 111

Samverkan med fackliga organisationer
Ärendena i föredragningslistan har behandlats i förvaltningssamråd.
Inga synpunkter har framförts på dagens ärenden.
Ärendena har också diskuterats i Central samverkansgrupp. Angående ärendet
Finansiering av läkarstuderande som bemannat primärvården under sommaren 2015
framställdes frågan om det finns handledare. Christina Jogér svarar att handledare
finns.

§ 112

Finansiering av läkarstuderande som bemannat Primärvård under sommaren 2015
LTV 151620

Beskrivning av ärendet
Idag finns närmare 3000 utlandsstuderande läkare från Sverige som på sikt ökar
möjligheten att erhålla balans mellan tillgången och efterfrågan på kompetens inom
flera bristspecialiteter.
Förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet har under flera år
anställt utlandsstuderande läkare under sommaren som ett led i att trygga
förvaltningens långsiktiga läkarförsörjning.
Under anställningen får läkarstudenten möjlighet att praktisera specialiteten
allmänmedicin under handledning och få insikt i hur vårdarbetet bedrivs och då
särskilt läkares arbetsuppgifter och ansvar. Syftet är att tidigt bygga upp ett intresse
kring landstinget som arbetsgivare och primärvården som en framtida arbetsplats.
Förvaltningen har under 2015 gjort överenskommelser om anställning med 19
svenska medicinstuderande som i huvudsak studerar i andra europeiska länder.
Flertalet av studenterna har kommit långt i sin utbildning och har uttalat ett intresse
för primärvård. Anställningsformen har varit läkarassistent.
Arrangemanget har varit mycket uppskattat bland läkarstudenterna där majoriteten
uppvisar konkret intresse för att efter avslutad läkarutbildning söka anställning inom
Landstinget Västmanland som t ex AT‐läkare, KULT‐läkare eller de nyinrättade
introduktionstjänsterna.
Invånarperspektiv
Bättre tillgång på läkare skapar ökade förutsättningar för tillgänglighet, kontinuitet
och patientsäkerhet.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den sammanlagda kostnaden för de läkarassistenter som anställts under 2015
uppgår till 1,366 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.
Miljökonsekvenser
Ärendet beräknas inte ha några miljökonsekvenser.
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Landstingsstyrelsen beslutar
1.

§ 113

Finansiering motsvarande 1,366 miljoner kronor föreslås tas ur anslaget till
landstingsstyrelsens förfogande och tillföras förvaltningen Primärvård, psykiatri
och habiliteringsverksamhet för att täcka kostnaden för läkarassistenter.

Beslut från Justitieombudsmannen om utlämnande av journalhandlingar
LTV 141064

Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade 2014‐10‐15 § 67 ett ärende om
yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen (JO).
I beslut daterat 2015‐11‐05 meddelar Justitieombudsmannen kritik mot fyra kliniker
vid Västmanlands sjukhus.
Mot bakgrund av JO:s kritik pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för utlämnande
av journaluppgifter. Riktlinjerna beräknas vara klara före årsskiftet.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
§ 114

Med beaktande av Justitieombudsmannens kritik läggs ärendet till
handlingarna.

Finansiering av klimatvård
LTV 131085

En av behandlingsformerna för psoriasispatienter är så kallad klimatvård, vilket
innebär att patienter som inte tål biologisk behandling får aktiv rehabilitering i ett
varmt klimat.
Hudkliniken beviljades 2014 ett anslag för avrop om 175 000 kronor för
klimatvårdsresor.
Hudkliniken ansöker nu om 192 000 kronor för utförd klimatvård 2015. Medlen
föreslås finansieras genom landstingsstyrelsens anslag till förfogande 2015.
Verksamheten kommer att fortsätta även under nästkommande år varför anslag om
175 000 kronor föreslås beviljas för 2016. Finansieringen görs från
landstingsstyrelsens anslag till förfogande 2016 och tillförs Centrum för hälso‐ och
sjukvård varifrån de avropas av Hudkliniken.
Landstingsstyrelsen beslutar
1.
2.

Bil 2

Ansökan från Västmanlands sjukhus, Hudkliniken, om medel för finansiering av
klimatvård 2015 om 192 000 kronor beviljas.
Ur anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2016 anslås 175 000 kronor för
finansiering av klimatvård.

Protokollsanteckning
Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
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Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2015‐12‐

Denise Norström

Kenneth Östberg

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015‐12‐
intygas:
Christina Ersson

