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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 45-59  

Tid: 2016-05-31, kl 13:00-16:40 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

 

§ 52 Motion Säkrare omhändertagande på länets 
akutmottagningar med specialist i första ledet  
Diarienummer: RJL 2016/354  
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

besluta att 

 motionen är besvarad 

 

Reservation 

Anne Karlsson reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Anita Winberg, 

Robert Andersson och Samuel Godrén, finns ett beslutsunderlag 

framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-13 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar bifall till motionen. 

Sibylla Jämting yrkar bifall till föreliggande förslag, att motionen 

ska vara besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
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Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Marianne Andersson Desiré Törnqvist 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Förvaltningsnamn  

 

 

 

 

Regionfullmäktige  

Motion – Säkrare omhändertagande på 
länets akutmottagningar med specialist 
i första ledet 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår Regionfullmäktige besluta att  

 motionen är besvarad 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Anita Winberg, Robert 

Andersson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna finns ett beslutsunderlag 

framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 

Information i ärendet 
Helena Elmqvist, Anita Winberg, Robert Andersson och Samuel Godrén föreslår i 

motionen Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i 

första ledet att: 

 försök görs på någon av länets akutmottagningar, med mottagande enligt 

”Västmanlands” modell, med specialist i första ledet.  

 
Det finns på akutmottagningarna runt om i Sverige olika arbetssätt. 

”Västmanlands-modellen” är en metod av flera. Andra exempel på arbetssätt är 

”Teambaserat arbetssätt” eller ”Linjelöst arbetssätt”, eller en kombination av 

dessa. Ett flertal akutmottagningar i Sverige prövar eller inför 

akutläkarorganisation. 
 

Flera olika angreppssätt prövas på akutmottagningarna i länet:  
 På två av regionens akutmottagningar pågår det i dagsläget ett arbete kring 

att eventuellt införa ett ”teambaserat arbetssätt” för att säkerställa att 

patienten får träffa hela teamet samtidigt, inklusive läkaren.  
 På alla tre akutmottagningar kan man redan idag få en snabb bedömning i 

första ledet (triagen) vid behov. Det anses inte finnas behov av att ha en 

specialistläkare ständigt i triagen utan denna kallas dit vid behov av den 

sjuksköterska som ansvarar för triageringen. 



 

     

2016-05-31 RJL2016/354 

 
 

 

 

Inom verksamhetsområde Medicinsk vård pågår en utredning kring möjligheterna 

till en akutläkarorganisation på våra tre akutkliniker. Utredningen ska vara klar 

före sommaren 2016. 
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Agneta Jansmyr   Mats Bojestig 

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör  






