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DAGORDNING 

1. Aktuellt inom Region Västmanland 

Från årsskiftet ska Region Västmanlands vårdcentraler drivas som intraprenad. 

Det beslutade regionstyrelsen den 29 oktober, efter förslag från regiondirektören 

i samband med regionens omorganisation.  

Intraprenad innebär att verksamheten blir en förvaltning men drivs i 

företagsliknande former, med eget budgetansvar och stor frihet att påverka 

verksamheten, men att verksamheten fortfarande är en del av Region 

Västmanland. Den styrs via en styrelse bestående av tjänstemän och som tillsätts 

av regiondirektören, Claes Stenlander, VD i Folktandvården är utsedd till 

ordförande. 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, har starka krav på konkurrensneutralitet mellan 

privata och offentliga vårdgivare. Det gör att det finns behov av att skilja driften 

av offentligt drivna vårdcentraler från den funktion som beställer och följer upp 

primärvården.   

I Västmanland finns i dag 27 vårdcentraler, varav 12 drivs av region och övriga i 

privat regi. På dessa 12 vårdcentraler är 42 procent av västmanlänningarna 

listade. De har 450 medarbetare anställda. 
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Det blir den blivande enheten Nära vård inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

som får uppdraget att vara beställare av primärvård från samtliga vårdcentraler i 

enlighet med primärvårdsprogrammet. 

I den regiondrivna primärvården ingår i dag även andra verksamheter som 

ungdomsmottagningar, jourmottagningen och enheten för smärtrehabilitering. 

Dessa kommer organisatoriskt att finnas kvar i regionen, inom Nära vård. 

 

Problem med varuförsörjningen:  

Tommy Levinsson, vice ordförande i Varuförsörjningsnämnden informerar om 

problemen med varuförsörjningen. Orsaken till leveransproblemen är att 

Varuförsörjningen, som sköter upphandling av förbrukningsmaterial inom fem 

regioner, den 1 oktober bytte distributör. Den nya distributören, Apotekstjänst 

AB klarade inte av sitt nya åtagande. Enligt lagen om offentlig upphandling  

uppfyllde Apotekstjänst alla kriterier och låg lägst i pris. Problem med 

leveranserna började direkt efter avtalets start och Region Västmanland gick upp 

i stabsläge och fick ställa in planerade operationer. Nu kommer avtal att skrivas 

med flera andra leverantörer då Apotekstjänst inte klarar av sitt uppdrag. 

Situationen är fortfarande ansträngd. Kostnaden för bristen på material är stort.  

Om man ringer doktor kry/anlitar nätläkare får den egna vårdcentralen inom 

regionen betala. Regionens verksamhet 1177 ser över möjligheten att möta upp 

kry nätdoktor inom det offentliga. 

 

2. Information från patientnämnden 

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående 

har fått, ska du i första hand vända dig till den verksamhet som ansvarade för din 

vård. Du kan också vända dig till Patientnämnden, som är fristående och en 

opartisk instans som finns i alla landsting och regioner. Patientnämnden kan 

hjälpa dig att föra fram ditt klagomål. 
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Patientnämnden är politiskt tillsatt, fristående och opartisk. När du vänder dig till 

patientnämndens kansli får du hjälp av en tjänsteman som handlägger ditt 

ärende. Du kan ta kontakt via mail, 1177 e-tjänster eller telefon. 

https://regionvastmanland.se/halsa-och-vard/synpunkter-pa-varden/ 

 

3. Fortsättning angående frågan om regionalt busskort 

Tommy Levinsson informerar om att Mobilt resecenter finns. Föreningarna 

uppmanas vid större träffar att bjuda in Kollektivtrafikförvaltningen som kan 

informera. Pensionärerna önskar reducerad kostnad som studenterna har. 

Kollektivtrafiknämnden ser över möjligheterna för det.  

 

4. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt 

samordnad individuell planering (SIP). Lena Ludvigsson informerar.  

 Syftet med lagen är patientfokus och samverkan mellan regionen och 

kommunerna. Lena Ludvigsson beskriver utskrivningsprocessen som börjar redan 

vid inskrivning i slutenvården och då måste utskrivningsdatum anges.  

Problem med lagen är kravet att ange utskrivningsdatum. Fast vårdkontakt utses 

och är oftast en sjuksköterska inom primärvården och det är den fasta 

vårdkontakten som kallar till Samordnad individuell plan (SIP).  

Fasta kriterier ska vara uppfyllda innan utskrivning, till exempel att nödvändiga 
hjälpmedel finns tillgängliga, att läkemedelslistan är uppdaterad och att 
hemsjukvård finns tillgänglig vid hemkomst.  

 

Samordnad individuell plan (SIP) används inte i den utsträckning man önskar. 

Lagen har funnits sedan 2010. I den nya organisation arbetar man mot mer nära 

vård och då tror man SIP kommer att öka. Lena Ludvigsson erbjuder sig att 

komma ut till pensionsorganisationerna och informera om SIP.  

https://www.1177.se/Vastmanland/sa-fungerar-varden/sa-samarbetar-vard-och-

omsorg/fast-vardkontakt---din-hjalp-i-vard-och-omsorg/ 

https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-

uppdrag/vardsamverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-

plan/ 

https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-

uppdrag/vardsamverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-

plan/ 

5. Skillnaden mot det tidigare Landstinget Västmanland och dagens Region 

Västmanland. Ett regionalt utvecklingsansvar har tillkommit till Regionen, det 

ansvaret låg förut på Länsstyrelsen. Region och kommunerna ska tillsammans 

skapa en regional utvecklingsstrategi (RUS) och verka för bra arbetsmarknad, bra 

kollektivtrafik Frågan önskas vidareutvecklas nästa gång.  

 

https://regionvastmanland.se/halsa-och-vard/synpunkter-pa-varden/
https://www.1177.se/Vastmanland/sa-fungerar-varden/sa-samarbetar-vard-och-omsorg/fast-vardkontakt---din-hjalp-i-vard-och-omsorg/
https://www.1177.se/Vastmanland/sa-fungerar-varden/sa-samarbetar-vard-och-omsorg/fast-vardkontakt---din-hjalp-i-vard-och-omsorg/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/vardsamverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-plan/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/vardsamverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-plan/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/vardsamverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-plan/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/vardsamverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-plan/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/vardsamverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-plan/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/vardsamverkan/samverkansdokument/sip---samordnad-individuell-plan/
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6. Övriga frågor 

7. Mötesdatum 2020:  

       17 februari, 18 maj, 31 augusti, 9 november, kl 15.00-17.00 

 

8. Mötet avslutas 

 


