Motion

2020-09-03

Motion angående Västmanlands beredskap
”Kommuner och regioner bör snarast vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att
försörjningen av bl.a. läkemedel och sjukvårdsmateriel är tillräcklig för att bedriva en god
vård i ett normalläge i fred samt, såvitt avser regioner, för att upprätthålla en
katastrofmedicinsk beredskap. ”
Detta framgår i en den statliga utredningen ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret” SOU
2020:23. Utredningen är i skrivandes stund ute på remiss men det mesta tyder på att det
kommer ställas högre lagkrav gällande lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel
framöver. Oavsett när ny lagstiftning kommer på plats visar den materielkris som Region
Västmanland gick igenom vid leverantörsbytet av förbrukningsvaror 2019 samt den
nuvarande materiel och läkemedelskrisen som Corona pandemin försatt regionen, länets
kommuner och Sverige i med all tydlighet att den kommunala, regionala samt nationella
beredskapen behöver stärkas. Detta arbete kan inte invänta tvingande lagstiftning.
Västerås stad har under Coronakrisen haft stora problem med att det inte funnits tillgång på
skyddsutrustning. Äldreomsorgen har saknat godkänd skyddsutrustning och staden har på eget
initiativ startat tillverkning av utrustning som behövs. Här har kommunala bolag som Västerås
Flygplats gjort en stor insats.
På samma sätt har det varit i Region Västmanland som på kort tid gått igenom två
materielkriser. Leverantörsbytet av förbrukningsartiklar i oktober 2019 samt Coronapandemin
har båda försatt Region Västmanland i en situation där förbrukningsvaror varit en bristvara.
För att få en stärkt regional och kommunal beredskap för läkemedel och sjukvårdsmateriel till
en rimlig kostnad bör detta arbete samordnas mellan Västmanlands kommuner och Region
Västmanland då dessa i viss utsträckning är i behov av liknande sjukvårdsmateriel. Västerås
stad bör därför snarast uppmana Region Västmanland att ta en regional ledarroll och påbörja
arbetet att samordna arbetet med att få till större gemensamma omsättningslager i
Västmanland.
Med anledning av ovanstående yrkas
Att Västerås stad uppmanar Region Västmanland att initiativ till ett projekt som syftar till att
uppnå en större samordning och gemensam lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel
samt vid behov läkemedel tillsammans med Region Västmanland och Västmanlands
kommuner.
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