Regional utvecklingsstrategi - remissvar från
Vårdvalsenheten 190521
Sammanfattning
Den regionala utvecklingsstrategin är i sin helhet förståelig och lättillgänglig.
Strategin beskriver delvis de utmaningar som Västmanland står inför. Delmål och
prioriterade målområden upplevs relevanta. De bör kunna säkerställa ett tydligt
fokus i framtida arbete. För en hållbar utveckling med Agenda 2030 i fokus krävs
betydande investeringar och satsningar.

1. Inledning
ÖMS 2050 behöver förklaras närmare t.ex. med följande text:
Samverkan inom ÖMS kompletterar andra storregionala samarbeten, genom att det
explicit fokuserar på regional utvecklingsplanering kopplat till varje läns process
med RUS/RUFS, och att dess primära målgrupp är regionala utvecklingsplanerare
och kommunala samhällsplanerare.
Förtydligande bör ske att inom hälso- och sjukvård sker utvecklingen inom UppsalaÖrebro sjukvårdsregion.

2. Västmanland idag
En viktig samhällsutmaning förutom det som identifierats är det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet, riktat till hela befolkningen.
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För att möta det ökande behovet av vård- och omsorg ställs krav på en tillgänglig
och nära vård i enlighet med utredningen Samordnad utveckling för god och nära
vård (S 2017:01). Utmaningen i detta ligger i kompetensförsörjning vad det gäller
flera yrkesprofessioner.
Medborgarperspektivet bör förstärkas gällande teknikutveckling och digitalisering.
Digitaliseringen kan möjliggöra en öka tillgänglighet inom t.ex. hälso- och sjukvård
samt tandvård.
Då transporter är nödvändiga utifrån flera perspektiv saknas det i den här delen av
texten.
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3. Gemensamma utgångspunkter
Mänskliga rättigheter behöver lyftas fram mer i den regionala utvecklingsstrategin.
För en hållbar utveckling med Agenda 2030 i fokus krävs betydande investeringar
och satsningar.

4. Ett livskraftigt Västmanland
Inom ramen för delmål 4.1 saknas tandvård i det sista delmålet Ökad tillgänglighet
till hälso- och sjukvård.
År 2030 har vi en sömlös hälso- och sjukvård samt tandvård där huvudmännen
samverkar för en personcentrerad vård. Utvecklingen av den fysiska och psykiska
hälsan har förbättrats genom ett hälsofrämjande arbetssätt som genomsyrar
samtliga samhällsstrukturer.
Inom ramen för samordnade insatser till barn och familjer kan man mer konkret
lyfta fram utveckling av familjecentraler och föräldrautbildning, för att trygga en god
start i livet och ge förutsättningar att öka barn och ungas jämlika livsvillkor.
I samhällsplaneringen bör beaktas mötesplatser för äldre samt vid utvecklingen av
nära service inkludera tillgång till primärvård och tandvård.
En viktig del i att stärka tillit till skola, vård och omsorg är att säkra kontinuitet.

5. Från ord till handling
De insatser som Region Västmanland avser att prioritera inom ramen för Regional
utvecklingsstrategi är av vikt att de tydliggörs i regionplanen samt i uppföljning vid
delårs- och årsbokslut för Region Västmanland.

Tina Bergman
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