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1 UPPDRAG 

 
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 17 december 2014 § 356 beslutades att 
uppdra till beredningen för folkhälsa och sjukvård att bevaka och vid behov initiera 
åtgärder och beslut inom de områden som beredningen har att följa. 
 
Enligt reglemente för Landstingsstyrelsen har Beredningen för Folkhälsa och sjukvård 

(BFS) befolkningens behov och finansiärsperspektivet som utgångspunkt. I reglemen-

tet konkretiseras uppdraget enligt följande. 

 Befolkningens hälsoutveckling, inklusive tandhälsa, behov av förebyggande och 
sjukvårdande insatser. 

 Smittskyddsläget och andra övergripande patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor. 

 Läkemedelsfrågor. 

 E-hälsoutvecklingen. 

 Samarbete med kommunerna i folkhälso- och sjukvårdsfrågor. 

 Forskningsverksamhet och ansvaret för högre utbildning. 

 Vårdens kostnadsutveckling samt omvärldsbevakning. 

 
Under 2015 föreslogs BFS bevaka arbetet inom nedanstående områden och vid 

behov göra landstingsstyrelsen uppmärksam på behov av särskilda insatser inom;  

 Översyn och revidering av program och strategier inom området ”En god och 
jämlik vård och hälsa” i syfte att samordna och öka styrbarheten.  

 Framtagandet av en likabehandlingsplan med mål och inriktning för landstingets 
arbete med att uppnå en jämlik vård. 

 Behov och insatser för de mest sjuka äldre. Hur sker styrning och ledning?  
Samarbete och samplanering mellan kommuner – primärvård och sjukhusvård. 
Hur säkras väl fungerande flöden och processer ur de äldres perspektiv? 

 Politisk värdering av  Öppna jämförelser inom områdena Folkhälsa och Hälso- 
och sjukvård.  

 Strategiarbete Landstinget Västmanland 2025. 

 Realiseringen av den regionala cancerplanen, samarbetet inom sjukvårds-
regionen och vårt lokala arbete i Landstinget Västmanland. 

Utöver ovanstående beslutade landstingsstyrelsen den 25 mars 2015 § 77 att 
Beredningen för Folkhälsa‐ och sjukvård får i uppdrag att följa utvecklingen av 
antal besök av personer i Hälso‐ och sjukvården som är 85 år och äldre och i 
vilken omfattning som de avgiftsfria besöken inneburit färre inläggningar på 
sjukhuset eller akut omhändertagande. 
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2 GENOMFÖRANDE 

Beredningen sammanträdde första gången den 16 december 2014 och har därefter 

haft ytterligare sex sammanträden under 2015.  

Sammanträdet har vanligtvis börjats med en information från något av de områden 

beredningen ansvarar för att bevaka, efter det har något av ärendena som uppdragits 

till beredningen behandlats. 

Informationspunkter under de första sju mötestillfällena har bestått av: 

 Sevek Engström, Britt-Mari Westholm och Bo Simonsson om 

kompetenscentrum för hälsa 

 Jan Smedjegård om smittskydd 

 Eva Edberg om vårdhygien 

 Liselotte Sjöqvist om Västmanlands sjukhus verksamhet. 

 Anders Ahlgren om vårdvalet  

 Eva Sandberg om tandvården 

 Lena Burström om Standardiserade vårdförlopp 

 Christina Jogér om pphvs verksamhet 

 Monica Berglund om Västmanland 2025 

 Karl Johan Lindner läkemedelsenheten och Inge Eriksson 

läkemedelskommittén on aktuella frågor kring nya läkemedel och 

utmaningar. 

 Lena Burström och Tomas Vikefors om Öppna Jämförelser 

 Marie-Louise Walker Engström om dokumenttyper 

 

Beredningen har under året tagit fram följande dokument: 

 Handlingsplan för jämlik vård, som ett resultat på uppdraget: Framtagandet av 
en likabehandlingsplan med mål och inriktning för landstingets arbete med att 
uppnå en jämlik vård. 

 Uppföljningsrapport om avgiftsfri hälso- och sjukvård för personer 85 år och 
äldre, som ett svar på styrelsens uppdrag från mars 2015 § 77. 

 Program och handlingsplan för landstingets hälsoinriktade arbete som ett 
resultat av styrelsens uppdrag: Översyn och revidering av program och 
strategier inom området ”En god och jämlik vård och hälsa” i syfte att samordna 
och öka styrbarheten.  
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Inom följande områden har diskussion förts: 

 Regional cancerplan, information om införandet av de fem första 

standardiserade vårdförloppen. 

 Öppna jämförelser, beredningen har vid tre tillfällen fått information om 

öppna jämförelser, hur de går till och vilka parametrar som mäts. Arbetet 

kommer att fortgå. 

 Västmanland 2025, gemensam workshop med samtliga beredningar hölls i 

augusti. Då inleddes diskussionen om hur beredningarna föreställer sig 

Västmanlands framtid avseende demografi, kostnadsutveckling och 

sammarbetesområden. 

Av det uppdrag som styrelsen gett beredningen för folkhälsa och sjukvård är en 
punkt obehandlad: Behov och insatser för de mest sjuka äldre. Hur sker styrning och 
ledning? Samarbete och samplanering mellan kommuner – primärvård och 
sjukhusvård. Hur säkras väl fungerande flöden och processer ur de äldres perspektiv?  
 
Beredningen sände två representanter1 till konferensen Jämlik hälsa och vård det 
goda mötet som nyckel till framgång från vilken deltagarna fick med sig många 
positiva exempel och tankar kring jämlik vård.  
 
Deltagandet på beredningens sammanträden har varit bra, beredningen har varit 
fulltalig2 vid alla sammanträden utom ett, december 2015.  
Av de 11 ledamöter och 5 ersättare som först blev invalda till beredningen har fyra 
stycken avsagt sig sina uppdrag och ersatts av nya förtroendevalda under året. 

3 FORTSATT ARBETE 

Något nytt uppdrag från styrelsen har inte tagits fram därmed fortsätter beredningen 

att bevaka sina områden och initierar ärenden vid behov.  

 

                                                           
1
 Maria Andersson Liljedahl och Elisabeth Hanning representerade beredningen vid 

konferensen, deltog gjorde även vice ordförande Pernilla Rinsell i egenskap av landstingsråd 

med ansvar för primärvården. 

2
 elva tjänstgörande ledamöter plus ersättare 


