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DAGORDNING 

Ordförande Robert Lennes inleder mötet och hälsar alla deltagare välkomna. 

1. Aktuellt inom Region Västmanland 

Lena Johansson informerar kort om covid-19-läget. Hon berättar att smittspridningen 
i länet är hög, bland framförallt ovaccinerade unga, samt att regionen har utfört 
vaccinering på olika platser för att öka vaccinationstäckningen. Hon berättar vidare 
att arbetslösheten inom besöksnäringen är hög. 
 
Agne Furingsten informerar om Regional idrottsplan, som fastställdes i kultur- och 
folkutbildningsnämnden och kommer att behandlas i regionfullmäktige under våren 
2022. Han berättar vidare om regionstyrelsens beslut om etablering av verksamhet 
för planerade operationer i Sala sjukhus och gällande definition av fast läkarkontakt 
samt berättar om arbetet med Regional kulturplan.  
 
Deltagarna diskuterar hur fast läkarkontakt fungerar i praktiken samt planerade 
operationer i Sala sjukhus.  
 
Lena Johansson berättar om arbetsbelastningen på grund av pandemin och bland 
annat att Region Västmanland är en av de regioner som inte utlöste krislägesavtalet.  
 
Agne Furingsten informerar om klinisk forskning.  
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2. Frågor från deltagarna 

Deltagarna diskuterar bland annat nätläkarkostnader, hyrläkare, vaccination av 
personal och vårdgaranti. Vidare diskuteras busspriser i länet samt att 
föreningsbidrag skiljer sig åt mellan olika regioner där Västmanland ligger lågt i 
jämförelse med andra, till exempel Örebro har dubbelt så mycket. 
 
Robert Lennes meddelar att han kommer att boka in ett extra informationsmöte med 
projektansvarig för det Nya Akutsjukhuset i Västerås.  

 

3. Nästa möte: måndagen den 7 februari 2022 

 

4. Frågor från PRO Västmanland och svar 

 
Fråga: På mötet den 27/9 berättar Kenneth Östberg att Screeningsråd och 
Socialstyrelsen inte rekommenderar screening av prostatacancer. 
Tarmcancerscreening ska påbörjas under våren  
- vilka åldersgrupper gäller det? 
 
Svar: Det gäller åldersgrupper 60–74.  
 
Fråga: Gruppen upplever att det är svårt att få remiss till röntgen till exempel, 
ländryggen som är tämligen vanligt förekommande sjukdom bland äldre. Är det av 
ekonomiska skäl? 
 
Svar: Det är medicinska bedömningar som är avgörande.  
 
Fråga: Hur är beredskapen i regionen inför en eventuell ny pandemin? 
 
Svar: Regionen har ett lager som räcker cirka tre månader. Socialstyrelsen har också 
nationella lager som går att rekvirera. Alla lager inventeras en gång per vecka.   

 

5. Mötet avslutas 

 

 

Vid minnesanteckningarna, 

Mushtaq Hussain  


