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Prioriterade frågor, 2018 - Vi i Miljöpartiet i sjukvårdsregionen (Gävleborg, Dalarna, Uppsala, 

Västmanland, Södermanland, Örebro och Värmland) har påbörjat ett arbete om att ta fram några 
övergripande gemensamma valfrågor till 2018. I regionen kommer vi att fortsätta denna diskussion 
i januari. Frågan kommer att lyftas på MP Västmanlands höstmöte. 

Gröna Finanser - Landstingets finansförvaltning har börjat titta på klimat- och 

miljöpåverkan från landstingets placeringar. Det visar sig att fondförvaltningen står för 

dubbelt så höga CO2-utsläpp som landstingets hela energianvändning, eller 5 gånger så höga 

som kollektivtrafiken. Vi i MP har uppmärksammat det här och det kommer bland annat 

lyftas i kommande miljöprogram. Vi har också haft en gemensam genomgång med våra 

kollegor i sjukvårdsregionen om hållbara placeringar. 

Revidering av miljöprogrammet – Det nuvarande miljöprogrammet löper ut 2017 och 

arbetet för att revidera och utveckla det till 2018 har påbörjats och förstudie har 

genomförts. Har man intresse och vill ge sin input i detta arbete får man gärna höra av sig till 

Andreas Porswald som är ansvarigt landstingsråd för MP i miljö och hållbarhet. 

Assisterad befruktning – En lagändring i april gjorde det möjligt för landstinget att 

erbjuda ensamstående kvinnor assisterad befruktning. Västmanland, liksom de flesta andra 

landsting, har avvaktat nationella riktlinjer kring detta innan det införs. Nu har SKL tagit fram 

rekommendationer som vi kommer att följa. Beslut har tagits på landstingsstyrelsen i början 

av oktober och verksamheten startar i januari 2017. 

Svealandsregionen - Regeringens indelningskommitté har föreslagit att dela in Sverige i 6 

storregioner. Västmanland föreslås bilda region tillsammans med Gävleborg, Uppsala, 

Södermanland, Örebro och Dalarna och kallas Svealandsregionen, samt att regionen ska 

bildas redan 2019. Förslaget har varit ute på remiss. Från Västmanlands sida har vi inte ställt 

oss bakom förslaget utan bara konstaterat att det politiskt finns skilda meningar i frågan. Vi i 

MP har lagt en protokollsanteckning till remissvaretdär vi klargör vår hållning: att de 

föreslagna regionerna är för stora och att bildande redan 2019, med givna förutsättningar, är 

för snart.  

Kontaktcenter - För boende i Västmanland har Kontaktcenter öppnats. Kontaktcenter har 

öppet vardagar klockan 8-16. Här kan du via telefon få hjälp med allmänna frågor som till 

exempel hur du hittar rätt vid sjukhusen, frågor om avgifter eller att ge upplysningar om 

inlagda patienter. Denna service har bl a startats för att avlasta 1177. Detta i kombination 

med borttagandet av remisskrav till akuten har medfört att 1177 i Västmanland vid mätning 

efter sommaren hade kortast svarstid i landet. 

Hälsosamtal för 50-åringar - Vi har avsatt medel i budget för att ge riktade hälsosamtal 

till vissa årskullar. Nu startar hälsosamtalen för 50-åringar. Syftet är att identifiera 



riskpatienter och ge råd för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsosamtalen är 

frivilliga. 

Gemensam journal i vården - Under förra året infördes journalsystemet Cosmic på alla 

offentliga vårdcentraler. Nyligen blev införandet även hos de privata vårdcentralerna klart. 

Det innebär att Landstinget Västmanland äntligen har ett gemensamt journalsystem, så att 

vårdpersonal arbetar i samma journal oavsett om patienten besöker sjukhuset eller en 

vårdcentral  

 

 

 

 


