
Hänt i Regionen juli - oktober  

Efter sommaren och under hösten har det hänt mycket i Regionen. Därför kommer här ett dokument 
om allt som har hänt senaste månaderna. 

Avancerad sjukhusansluten hemsjukvård för äldre - utskrivningsteam 

Västmanlands sjukhus avser att starta upp avancerad sjukhusansluten hemsjukvård för uppföljning 
av äldre, sköra patienter efter utskrivning från sluten vård, AH Äldre Utskrivningsteam. En 
pilotverksamhet kommer att starta inom Geriatriska klinikens akutavdelning i Västerås i november 
2017. Under början av 2018 startar de mobila utskrivningsteamen för äldre i övriga länet 

 

Oslo-Stockholm 2.55 

Region Västmanland kommer att gå in som delägare i bolaget Oslo-Stockholm 2.55, som arbetar för 
en tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm under 3 timmar. Övriga delägare är Region Värmland, 
Karlstad kommun, Region Örebro län, Örebro kommun. Västerås Stad kommer också att kliva in som 
delägare. 
 

Digitalisering 

Det pågår ett intensivt arbete för att utveckla digitala vårdmöten och digitala tjänster i regionens 
verksamheter. Inom vårdverksamheterna har sex (6) områden prioriterats:  
 

 Implementering av bastjänster och öka nyttjande av 1177 Vårdguidens e-tjänster  
 Digitala möten 
 Formulärtjänster 
 e-tjänster för stöd och behandling   
 Webbtidboken 
 Självincheckning och Självbetjäningsterminal 

 
Samverkan med kommuner 
I frågor som gäller barn och unga har regionen och länets kommuner regelbundna samverkansträffar. 
Två frågor har särskilt lyfts fram för att lösa gemensamt: en samordningsfunktion för Elevhälsan i 
länet, samt en utveckling av föräldrastödet, där bl.a. startandet av en Familjecentral på nätet har 
diskuterats. 
 

Extra medel till BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) 
I regeringens vårbudget fanns ett utökat anslag för landsting och regioners arbete med psykisk hälsa 
under 2017. I Västmanland kommer detta tillskott att användas för att korta de väntetider som idag 
finns för att få en utredning på BUP. 
 

Satsning på miljö- och klimatarbetet i Region Västmanland 
I juni 2017 beslutade regionfullmäktige om det nya miljöprogrammet för perioden 2018-2022. efter 
sommaren antogs en handlingsplan som anger vilka åtgärder som ska vidtas för att regionen ska nå 
de mål som framgår i miljöprogrammet. Handlingsplanen innehåller flera viktiga åtgärder för att ta 
ansvar för de klimatproblem vi ser. 

Några exempel: 

 Fortsätta genomföra behovsstyrning av belysning, värme, ventilation och kyla. 
 Säkerställa att miljöbästa bränsle tankas i regionens fordon. 
 Kartlägga och utveckla minst 10 cirkulära materialflöden för att öka återvinningen. 



 Identifiera och genomföra aktiviteter som leder till ökad förskrivning av fysisk aktivitet på 
recept. 

 Genomföra årlig koldioxidscreening av regionens aktiefondinnehav och byta ut 
koldioxidintensiva fonder. 

 Installera solceller vid ny- och ombyggnation. 
 Ökat fokus för att minska antibiotikaanvändningen 

 

Regionråd Andreas Porswald delade ut regionens miljöpris 2017 under regionfullmäktige 27 
september.  
Årets miljöpris gick till infektionskliniken för deras arbete för minskad användning av intravenös 
antibiotika, och till Abbas Chabok, överläkare på Kirurgkliniken för sin forskning om divertikulit 
(inflammerade tarmfickor) där det visat sig att patienter med okomplicerad divertikulit inte behöver 
behandlas med antibiotika.  

– Miljöpristagarna visar hur en klok antibiotikaanvändning ger vinster för såväl ekonomi, arbetstid, 
patienter och miljön, säger regionrådet Andreas Porswald (MP) i ett pressmeddelande. 

  

Miljöpartiet de Gröna i Västmanlands regionalpolitiska program 
Arbetet med att ta fram vårt nya regionalpolitiska program har fortgått under hösten. Vi som arbetet 
med detta har med glädje sett hur mycket Miljöpartiet har fått igenom under mandatperioden, men 
än är vi inte klara!  
Den sjätte september bjöds MP Västmanlands medlemmar in för att delta på en politikafton där vi 
diskuterade vårt regionalpolitiska program 2018-2022. Kvällen var givande där arbetsgruppen fick in 
bra synpunkter och idéer som har blivit en del av programmet. Under hösten skickas programmet ut 
på remiss för att sedan beslutas om under mötet 18 november.  

  

Peter Eriksson besökte Västmanland 
Den tionde oktober besökte bostads- och digitaliseringsmininstern Peter Eriksson Västerås. Förutom 
att tillsammans med regionråd Andreas Porswald besöka Nordanby Äng och det nya bostadsområdet 
som växer fram, så besökte Peter Region Västmanland och pratade om bredbandsutveckling och 
digitalisering inom Regionens verksamheter. Peter Eriksson besök avslutades på Västerås Stadshotell 
där han deltog i ett panelsamtal om hur vi löser bostadskrisen. 

  

Region Västmanland har beslutat göra ytterligare satsningar på elbilar 

– Transporter är en prioriterad miljöfråga för Region Västmanland. Fler laddstolpar och elbilar 
minskar regionens klimatpåverkan. Dessutom är elbilar tysta och minskar bullret, sade regionrådet 
Andreas Porswald (MP), i ett pressmeddelande. 

Detta leder till att åtta laddplatser installeras vid besöksparkeringen inom kort samt att ytterligare 
åtta laddplatser installeras vid personalparkeringen nästa år. 

Förutom det beslutade Regionstyrelsen om att satsa ytterligare på att klimatanpassa fordonsflottan. 
Det innebär att 6-10 rena elfordon ska köpas och att lika många laddplatser ska inrättas till dem. 

  

Ny tågtur utan byten mellan Skinnskatteberg och Västerås 

– Det är glädjande besked att Skinnskattebergsborna kommer att kunna åka tåget direkt till Västerås 
utan att byta, sade Andreas Porsvald (MP), vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden. 

I och med de nya tågtidtabellerna som börjar att gälla 11 december 2017 så införs ett nytt tåg mellan 
Skinnskatteberg och Västerås där resenären inte behöver göra något byte. 


