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Yrkande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2017-03-16 
Diarienummer: HS 2017-00100 
Ärende nr: 7 

Vårdplatsstrategi för Västra Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås besluta följande: 
 

1) Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att rapportera om resultatet av det pågående 

utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården beskrivet i detta yrkande. 

2) Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att presentera behovet av ytterligare åtgärder på kort, 

medellång och lång sikt för att säkra behovet av disponibla vårdplatser. 

3) Rapportering ska ske senast vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 31 maj. 

4) Yrkandet om att inleda arbetet med en regional vårdplatsstrategi anses besvarat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jim Aleberg har till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lämnat ett yrkande i vilket han vill att hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen snarast inleder arbetet med en regional vårdplatsstrategi. Vi delar Alebergs oro över de 

problem som brister i antalet disponibla vårdplatser medför, såsom överbeläggningar, förlängda kötider samt 

ökade risker för försämrad patientsäkerhet och arbetsmiljö på sjukhusen. Samtidigt tror vi inte att det är en ny 

strategi som löser regionens problem kring bristen på disponibla vårdplatser. Det är dessutom oklart vilka 

konkreta åtgärder som Aleberg vill att strategin ska leda till. 

 

Det pågår just nu ett omfattande arbete i Västra Götalandsregionen som sammantaget kommer att leda till en 

förbättrad vårdplatssituation när det avslutats. Vi tänker då främst på (1) arbetet med vårdens omställning med 

en stärkt närsjukvård, (2) beslutet om nytt hälso- och sjukvårdsavtal med regionens 49 kommuner, (3) flera av 

regionens sjukhus arbete med mellanvårdsplatser eller liknande, (4) arbetet med förbättrade rutiner kring 

vårdplanering och utskrivning, (5) arbetet med stärkt patientsäkerhet för minskat antal vårdskador och 

vårdrelaterade infektioner, samt (6) införandet av personcentrerad vård. 

 

Vi avvisar inte behovet av en vårdplatsstrategi, men menar att, istället för att lägga resurser på att formulera en 

ny strategi, är det i dagsläget viktigare att slutföra de åtgärder som nu pågår enligt ovan och skaffa sig en tydlig 

bild av hur detta arbete kommer att påverka antalet disponibla vårdplatser innan vi fattar ett eventuellt beslut om 

en vårdplatsstrategi. 

 

Vi vill därför ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att senast på hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

sammanträde den 31 maj rapportera om hur långt arbetet med ovanstående processer kommit, samt då presentera 

behovet av ytterligare åtgärder på kort, medellång och lång sikt för att säkra behovet av disponibla vårdplatser. 

 

Vänersborg, 2017-03-15 
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