På gång i landstinget, februari 2016
Nationell enkät – 4100 Västmanlänningar har besvarat frågor i en nationell enkät om patienters
nöjdhet med primärvården. Högst nöjdhet ser man vad gäller bemötande, att få tid på vårdcentralen
och tillgänglighet. Mindre nöjd är man med kontinuiteten. 77 % av de västmanländska patienterna
har ett positivt helhetsintryck av sina besök på vårdcentralen.
Pris till Kostverksamheten – Kost har fått mycket positiv uppmärksamhet för sitt 28-rätters á la carte
system. Vid en prisutdelning i Tallin fick Kost ta emot Quality Innovation of the year Europé i
kategorin hälso- och sjukvård.
Program för hälsoinriktat arbete – Landstinget har nu ett samlat program för sitt hälsoinriktade
arbete. I programmet sägs att hälso- och sjukvårdens kunskap om hur sjukdomar kan förebyggas och
hälsan främjas är viktig att ta tillvara. En viktig del är även att minska de skillnader som finns i hälsa
och levnadsvanor mellan olika delar av befolkningen. Detta program tar även upp aspekten att ha en
hälsofrämjande arbetsmiljö för personalen.
Energihandlingsplan och solcellspark – Energihandlingsplanen beskriver hur nya byggnader ska
projekteras, utformas, placeras, upphandlas och byggas. Energianvändningen i landstingets
byggnader ska vara helt förnyelsebar till 2030. Ett sätt att nå detta mål är att utveckla
solcellsanvändandet, dessa solceller kan byggas på fasader och tak. Under 2016 ska vi inleda arbetet
med en tänkt solcellspark. Denna park kommer att vara större än den som finns utmed E18 mellan
Västerås och Enköping. Placering är ej bestämd.
Fysioterapeuter - Från 2017 kommer fysioterapi (sjukgymnastik) att knytas närmare vårdcentralerna,
och bli en del av vårdcentralens uppdrag. Idag har vissa vårdcentraler egna fysioterapeuter anställda,
några har mycket nära samarbete med privat fysioterapeut, medan andra knappt har någon
samverkan alls. Det finns två grupper av privata fysioterapeuter. Den ena, 25 st. handlas idag upp av
landstinget enligt LOU med tidsbegränsade avtal. Förslaget innebär att dessa i fortsättningen måste
ha ett avtal med - eller bli anställda av - en vårdcentral. Den andra gruppen, 41 st. har så kallade
samverkansavtal, som är nationellt reglerade och utan tidsbegränsning. Dessa påverkas inte direkt,
men de ges möjlighet att teckna avtal med en vårdcentral. Förslaget är utformat för att ge bästa
möjliga förutsättningar för att den samlade kompetens som finns hos de privata fysioterapeuterna
kommer att finnas kvar.
Forskning och innovationsstiftelse – För att främja och stödja forskning och innovationer inom
områden som landstinget ansvarar för har en stiftelse bildats med namn Mistelfonden.
Bidrag till forskning och innovationer kan sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos
utförare som har avtal med landstinget.
Storregionindelning – den 9 mars förväntas ett första utkast från regeringens indelningskommitée om
hur kartan ritats för bildandet av storregioner. Vi i Västmanland är vi eniga om att vi vill se en region i
storleken max 3-4 län.
Flyktingmottagande – I slutet av 2015 fick landstinget 53 miljoner från staten för
flyktingmottagande. Medlen gäller för både 2015 och 2016. Landstingsstyrelsen beslutade om

principer för hur medlen ska användas. Det handlar dels om att täcka rena merkostnader för
personal, exempelvis på Asyl- och Integrationshälsan, men också förebyggande insatser och
integrationsåtgärder. Till dags dato har ett antal projekt godkänts för ett bättre mottagande och
riktade insatser för att förebygga ohälsa. Några exempel är: Mobilt team från både Psykiatrin och
BUP, sjukhustolkar, utbildning i traumabehandling, hjälpmedelsprocess för flyktingar, samt
information på boenden från Folktandvården
Kostnadsfria läkemedel till barn – Från årsskiftet är medicin och varor som ingår i
läkemedelsförmånen gratis för barn. Detta är ett riksdagsbeslut. Även asylsökande barn och barn
som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd omfattas av reformen.

