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§ 12/19 Motionssvar - Prioritera dialys
Diarienummer:

LS-LED17-1679

Behandlat av
1
Landstingsstyrelsen
2
Landstingsfullmäktige
3
Regionfullmäktige

Mötesdatum
2018-10-16
2018-11-13/14
2019-02-05

Ärendenr
§ 180/18
§ 144/18
§ 12/19

Regionfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad.
Yrkanden
Christer Sundqvist (M), Magnus Leivik (M), Ewa Callhammar (L) och
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) yrkar bifall till motionen.
Monica Johansson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag att motionen
ska vara besvarad.
Proposition
Ordföranden Tomas Borin (VfP) ställer landstingsstyrelsens förslag under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer yrkande från Christer Sundqvist (M) m fl under proposition
och finner att det avslås.
Ärendet
Christer Sundquist (M) inlämnade till landstingsfullmäktige den 26 september
2017 en motion som handlar om dialys. Motionären påpekar att det saknas
dialysutrustning i Sörmlands västra länsdel och att dialyspatienter därför lägger en
stor del av sin tid på resande. Sedan några år tillbaka har det därför förts
diskussion kring möjligheten att utföra självdialys på Kullbergska sjukhuset i
Katrineholm. Motionären skriver att detta är en prioriterad fråga för
landstingsstyrelsens ordförande men att det behövs ett uppdrag för att frågan ska
bli prioriterad även i verksamheten.
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Motionären föreslår att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att planera för ett så snart
införande som möjligt av bloddialys på Kullbergska sjukhuset.
Landstingsstyrelsen gav den 12 juni 2018 landstingsdirektören i uppdrag att
etablera en mottagning för assisterad dialys och självdialys på Kullbergska
sjukhuset i Katrineholm. Detta är ett steg för att skapa en god och jämlik vård
med hög tillgänglighet för invånare boende i västra länsdelen. Idag är det drygt 20
patienter i den västra länsdelen som är i behov av dialysbehandling men antalet
väntas öka på grund av befolkningsutveckling och förväntad livslängd. Inför
etablering kommer en riskanalys att genomföras och en ekonomisk kalkyl
kommer att inarbetas i 2019 års budget. Då detta beslut är fattat är motionärens
förslag inaktuellt. Motionen anses därför besvarad.
Ärendet har beretts i landstingsdirektörens stab för regional utveckling.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige den 13 november 2018, § 144/18
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 16 oktober 2018, § 180/18
Motionssvar 2018-10-01
Yttrande över motion – Hälso- och sjukvårdsutskottet den 26 september 2018,
§ 29/18
Yttrande över motion – Finans- och regionalutvecklingsutskottet
den 25 september 2018, § 49/18
Motionen
Beslutet expedieras till
Motionären
Akten
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