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DAGORDNING 

1. Inledning 

Ordförande Robert Lennes inleder mötet med att hälsa samtliga deltagare välkomna 
och går igenom dagordningen. 

 

2. Aktuellt inom Region Västmanland 

Lina Eriksson informerar om det arbete som pågår med översyn av 
primärvårdsprogrammet och en del av de förändringar som görs i syfte att bland 
annat skapa bättre tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet för patienterna. Hon 
informerar vidare om kopplingen till Nära vård och att primärvårdsprogrammet 
kommer att behöva revideras längs vägen för att följa utvecklingen mot Nära vård.  

Deltagarna diskuterar tillgänglighet samt äldrevårdsmottagningar och hur det ser ut i 
länet samt i övriga landet. Vidare informerar deltagarna om att SPF och PRO 
påbörjade en undersökning om hur det ser ut på länets vårdcentraler gällande 
äldrevård, men undersökningen är för tillfället pausad med anledning av pandemin. 
Avslutningsvis diskuteras vikten av att snabbt få en första kontakt på vårdcentralen.  

Barbro Larsson informerar om program Nära vård, ett omställningsarbete med fokus 
på att vården ska utgå från patientens behov. Vidare uppmanar hon föreningarna att 
ta del av antologin ”Tillsammans – För en god och nära vård”, redaktörer Bodil 
Jönsson och Hans-Inge Persson. Den finns att beställa via bokhandel på nätet. 
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Ordförande Robert Lennes berättar om invånardialog Nära vård som beredningen för 
invånardialog genomför i form av digitala träffar med länets kommuninvånare 19, 26 
och 27 maj. Länk till mer information samt möjlighet att lämna skriftliga synpunkter: 

Invånardialog Nära vård - Region Västmanland (regionvastmanland.se) 

Barbro Larsson fortsätter och berättar kort om arbetet som pågår med regionplan 
och budget, om nuläget gällande covid-19 i länet, nedläggningen av avdelning 94 
inom psykiatrin samt om Tillnyktringsenheten, där ett nytt förslag som bygger på 
skötarkompetens finns framtaget. 

Deltagarna diskuterar bland annat om besöken till psykiatrin har ökat med anledning 
av pandemin. 

Barbro Larsson meddelar att det hittills inte har setts någon ökning till vare sig 
psykiatriakuten eller mottagning, men att det kan finnas ett dolt behov.  

Deltagarna diskuterar hur regionens beredskap vid eventuell kraftig ökning av 
sökande till psykiatrin efter pandemin ser ut.  

 
3. Aktuellt läge covid-19 sjukvård och vaccinering 

Liselott Sjöqvist berättar inledningsvis att Region Västmanland är i förstärkningsläge 
sedan 9 april. Regionen är relativt förskonad, men regionerna runt omkring har en 
betungande intensivvårdsverksamhet och Region Västmanland hjälper övriga län vid 
behov. Vidare berättar hon att regionen smittspårar aktivt samt har en hög tillgång 
till provtagning, vilket kan vara en möjlig anledning till att beläggningen på 
intensivvården är relativt låg i länet. Hon visar statistik över medelåldern på inlagda 
patienter och informerar om provtagning, antal prover och andel positiva. Hon 
informerar vidare om målsättning gällande tillgänglighet för 2021 för besök och 
åtgärder och visar statistik för väntande och vårdgarantivärde gällande nybesök, 
väntande för operation samt statistik över utförda operationer 2019-2021. Vidare 
visar hon tillgänglighet och måluppfyllelse gällande cancervård, där Region 
Västmanland har bäst resultat i Mellansverige. Hon berättar också vad som kan/ska 
göras operativt framöver och avslutningsvis att regionen förväntas vara i balans om 
cirka ett år.  

Deltagarna diskuterar hur dödligheten i länet ser ut, situationen gällande patienter 
med långtidscovid samt tillgänglighet och möjlighet för operationer. 

Jonas Ekström informerar om status i arbetet med vaccinering i länet. Region 
Västmanland har nyligen inlett fas 3 och Jonas berättar hur planeringen och 
genomförandet av fas 3 går till, bland annat vilka tillstånd som räknas till riskökning, 
och visar statistik över hur många doser som har getts, andel vaccinerade per 
åldersgrupp samt antal och andel vaccinerade per kommun. Han informerar även om 
att en ny vaccineringsnod har öppnat på Hälla Syd, att läkarstudenter ska rekryteras 
för vaccinering i sommar, att personalvaccinationer återupptas från 10 maj samt om 
vaccinprognos och planering framåt. 

Deltagarna diskuterar vaccineringsplaneringen framåt, hur tillgången på Astra 
Zenecas vaccin ser ut gällande dos 2, restriktioner och rekommendationer för 

https://regionvastmanland.se/politik/hur-du-kan-paverka/invanardialog-nara-vard/
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vaccinerade samt att kommunikationen gällande vaccinering av äldre med hemtjänst 
hade brister.  

Avslutningsvis ställs en fråga hur processen att uppdatera ett vaccin ser ut. Jonas 
Ekström berättar kort om hur vaccintillverkning samt uppdatering av vaccin går till. 

 

4. Nästa möte: måndagen den 30 augusti 2021 

 

5. Övriga frågor 

 
Ordförande meddelar att en inskickad fråga från SPF kommer att besvaras skriftligt 
och fråga samt svar kommer att distribueras till samtliga. 

 

6. Mötet avslutas 
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