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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 89-101 
Tid: 2013-12-05, kl 10:00-15:55 

Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Vråen, Värnamo 

Närvarande: Beslutande: 

Britt Johansson (M), ordförande 

Marianne Andersson (KD)    

Bo Kärreskog (S) 

Lis Melin (M)  

Arne Ekegren (M)  

Doris Lidman (KD)   

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Inga-Maj Eleholt (C) (ers Bengt Petersson (C))  

Evaggelos Tottas (S) 

Mauno Virta (V) (ers Desiré Törnqvist (S)) 

Lena Persson (S)  

Stefan Svensson (S) §§89-92 

Per-Olof Bladh (V) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga närvarande: 

Therese Råberg, verksamhetschef § 91 

Lars Johansson, primärvårdsdirektör § 91-92 

Rolf Östlund, sjukvårdsdirektör § 93 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

 

Ej närvarande: Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

  

§ 89 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Evaggelos Tottas att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 90 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- uppvaktning 

§ 91 Information om Vårdcentralen Vråen 

Therese Råberg informerar om verksamheten med hjälp av 

en bildpresentation med följande rubriker: 

- Välkomna! 

- Värnamos största vårdcentral! 

- Vråens vårdcentral – en del av Bra Liv 
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- Här finns vi! 

- Vad vill vi? 

- Jag äger min hälsa – jag konsulterar er 

- Kundens behov styr – inte våra 

- Låta ekonomin vara en positiv drivkraft! 

- Våga vara mer personliga, mindre institutionella 

- Vi är stolta över ……. 

- Utvecklingsområden 2014 

- Rehabprocessen, webbtidbok, ekonomistyrning, 

läkarförsörjning …… 

 

Som avslutning tar Therese Råberg med utskottets ledamöter 

på en rundvandring i lokalerna. 

§ 92 Information om Vårdcentralerna Bra Liv 
Lars Johansson informerar om verksamheten med hjälp av 

en bildpresentation med följande rubriker: 

- Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

- En stark, kreativ, livskraftig……(statistikbild) 

- Våra vägval 

- Det kreativa Bra Liv! 

- Sveriges bästa patientupplevda kvalitet finns hos oss! 

- Vårdbetyg, Vårdbarometern 

- Landstinget i Jönköpings län, Vårdcentralerna Bra Liv, 

Dialogen 

- Diagram över: Nöjd med arbetstillfredsställelse och 

arbetsmiljö 

- Radiodoktorn gjorde debut i P4 

- Årets allmänläkarvän finns hos Bra Liv 

- Kvalitetsutmärkelse 2012 till Vårdcentralen Bra Liv i 

Landsbro 

- Tårtan 

- Fullt hus när prickar kollades i Landsbro 

- Bra Livs kommunikationspris 2012 

- Hälsofrämjande arbetsplats 

- Utvecklingsområden/ Friskfaktorer för att uppnå en 

hälsofrämjande arbetsplats 

- Antibiotikakampanj: Antibiotika bara när det behövs 

- Antibiotika ska skydda dig ….. 

- Antalet vårdcentraler som helt eller delvis klarar målet för 

antibiotikaförskrivning år 2013-2013 

- Läkarrekrytering 



 

PROTOKOLL 3(8) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 89-101 
Tid: 2013-12-05, kl 10:00-15:55 
 

 

 Sign 

 

- Ny facebooksida! – läkarrekrytering Bra Liv 

- AT-mingel 2013 

- Utbildning 

- Socialministern gillar Bra Liv! 

- Dagens Medicin 

- Utbildningscentrum ”on tour” i Ungern! 

- Har du valt Gränna vårdcentral? 

- Är du en av dem? 

- Mötesarena 2013 ”Ingen växer utan möten” 

- Informationsinsatser i olika sammanhang 

- Året som kommer 2013 – hopp och utmaningar 

- Ur konungens jultal 2002 

- Våra kärnvärden: omtanke, helhet, kvalitet 

- Vårdcentralerna Bra Liv – vägledande principer 

- Medarbetaren – det goda bemötandet 

- Efter ett besök på Vårdcentralerna Bra Liv ska patienten 

lämna med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på …… 

§ 93 Information från sjukvårdsledningen 
Rolf Östlund som tillträdde sin tjänst för 3 månader sedan 

inleder med en kort presentation av sig själv. Han informerar 

därefter om verksamheten med hjälp av en bildpresentation, 

som har följande rubriker: 

- Värnamo sjukhus 

- Agenda 

- Mission 

- Väntande till första besök, specialiserad vård 

- Faktisk väntetid första besök, specialiserad vård 

- Väntande till op/åtgärd, specialiserad vård 

- Tid på akutmottagningen 

- Väntetider, november 

- Rätt klädd 

- Följsamhet till basala hygienrutiner 

- Bäst i världen 

- Faktiska årsarbetare 

- Medarbetarsamtal, hälso- och sjukvård 

- Sjukfrånvaro, hälso- och sjukvård 

- Frisknärvaro, hälso- och sjukvård 

- Kompetensutvecklingsplan, hälso- och sjukvård 

- Disputation, september 2013 

- HFA-införande, Värnamo sjukvårdsområde 

- Dialogen 
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- Svarsfrekvens 

- Sammanfattande frågor 

- Sammanfattande nyckeltal 

- Mitt ansvar 

- Framåt (”Att göra det vanliga ovanligt bra”) 

- Åtta utvecklingsområden för Värnamo sjukhus 

- Medicinska resultat 

- Register 

- Branding 

- Mediastrategi 

- Sjukhusmiljö 

- One stop shop 

- High tech 

- Recruit and retain 

 

Rolf Östlund avslutar med att berätta att planeringen är 

påbörjad av ny-, om- och tillbyggnader av bland annat 

sjukhusets operationsavdelning. 

§ 94 

LJ 

2013/ 

767 

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Anna-Carin Magnusson och Annika Hansson, 

Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta 

 

att  landstinget utvärderar effekterna av primärvårdens 

öppethållande. 

 

Motionen anmäldes 2013-08-13 och 2013-08-27 för 

planeringsgruppen respektive utskottet. Interpellationen med 

interpellationssvar (LJ2012/44) ”Vart har utvärderingen av 

stängningen av helgjouren i Tranås tagit vägen?”, från 

februari 2012, delades då också ut.  

Utskottet förde en kort diskussion om beredningen av 

motionen och kom fram till att efterfråga 

primärvårdsdirektörens synpunkter. 

 

Både primärvårdsdirektören och verksamhetschefen för 

Vråens vårdcentral anser att vårdcentralernas öppettider ska 

var flexibla och anpassas efter lokalbefolkningens behov, i 

enlighet med Regelboken. 
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Utskottet diskuterar motionen och Bo Kärreskog med 

partikamrater ska ta kontakt med motionärerna för att få ett 

förtydligande av att satsen. 

 

Sekreteraren får i uppdrag att ta reda på vad det står om 

öppettider i Regelboken, samt om skrivningen har ändrats 

över tid.   

§ 95 

LJ 

2012/ 

676 

Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker 

upptäckt av hudcancer  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Håkan Sandgren, Socialdemokraterna landstingsfullmäktige 

besluta 

att  telemedicinsk teknik med dermatoskop, för snabb och 

säker diagnos av hudcancer, införs i vårt landsting. 

 

Motionen anmäldes 2012-08-29 och 2012-09-19 för 

planeringsgruppen respektive utskottet. Ordföranden 

redogjorde för planeringsgruppens diskussion och planering 

för motionens beredning. 
Därefter förde utskottet en diskussion och kom fram till att 

ge planeringsgruppen i uppdrag att formulera frågor till de 

medicinska programgrupperna (MPG) Primärvård och Hud.  
 

Svar från de medicinska programgrupperna bifogades 

kallelserna till planeringsgruppens sammanträde 2013-03-05 

och till utskottssammanträdet 2013-03-19. 

Utskottets ledamöter diskuterade då svaren och kom fram till 

att de vill få information om projektet ”Mer patientfokuserat 

och effektivt vårdflöde för diagnostik och åtgärd av 

misstänkta hudtumörer”. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-04-02 lämnade 

Bo Kärreskog en artikel från tidningen Computer Sweden 

som bifogades kallelsen till utskottets sammanträde  

2013-04-16. 

Vid sammanträdet lämnade överläkare Marianne Maroti 

information. Utskottet diskuterade därefter informationen, 

samt den fortsatta beredningen av motionen. 

Sekreteraren fick i uppdrag att reda på vilka vårdcentraler 

som deltagit i projektet. 
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Planeringsgruppen informerades 2013-08-13 om att det var 

vårdcentralerna i Bankeryd, Habo, Mullsjö samt Kungs- och 

Rosenhälsan i Huskvarna.  

Planeringsgruppen vill också få besked om projekttiden, 

samt om det finns någon skriftlig rapport. 

 

Vid utskottets sammanträde 2013-08-27 informerades 

ledamöterna om att projekttiden var från september 2011till 

oktober 2012. En kortversion av rapporten till SKL delades 

då också ut. Utskottet förde därefter en diskussion och kom 

fram till att de vill få besked om hur långt arbetet med det 

Nationella vårdprogrammet har kommit? 

 

Vid sammanträdet 2013-09-17 fick utskottet svar från 

medicinsk sakkunnig i MPG primärvård, samt information 

om att, Nationellt vårdprogram Malignt melanom finns på 

http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Malignt-

melanom/  

Efter en diskussion kom ledamöterna fram till att de även 

vill få primärvårdsdirektörens synpunkter på motionen. 

 

Primärvårdsdirektören ställer sig bakom MPG primärvårds 

svar att utrustning som t.ex. dermatoskop bör finnas på alla 

vårdcentraler, samt att det krävs kompetensutvecklings-

insatser för att göra korrekta bedömningar. 

Slutsatser av en utvärdering från SBU (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering) ”Tidig upptäckt av symtomgivande 

cancer” delas ut. 

Utskottet diskuterar därefter den information som lämnats 

och ger sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag till 

yttrande.  

§ 96 
 

Sammanträdesplan 2014 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo sammanträder  

kl 10:00-16:00, följande datum:  

14/1, 11/2, 18/3, 15/4, 20-21/5, 26/8, 16/9, 14/10 samt 3/12. 

§ 97 
 

Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

14 januari: Eventuellt besök på kontaktcenter i Nässjö med 

information om 1177 vårdguiden, arbete med flerårsplan  

http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Malignt-melanom/
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Malignt-melanom/
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11 februari: Eventuellt information om käkkirurgen, arbete 

med flerårsplan 

18 mars:  
 

Under 2014 vill planeringsgruppen att verksamheter inom 

slutenvården ska besökas t.ex. käkkirurgen, folkhälsochef., 

kvinnokliniken, akutkliniken, operation och anestesi, 

medicinkliniken, dialysenheten, hudmottagningen, 

kirurgkliniken med urologi, öronmottagningen, geriatriska 

kliniken, ortopedkliniken, samrehab, barnmottagningen, 

miljöchefen och Apladalens vårdcentral. 

 

Ett förslag framförs om att besöka sjukhuset i Oskarshamn 

under två-dagars sammanträdet. 

§ 98 Konferensrapporter 
Britt Johansson, Marianne Andersson, Kajsa Carlsson, Doris 

Lidman och Per-Olof Bladh har deltagit i ”Tillsammans för 

en jämlik hälsa”, i Huskvarna den 24 oktober. 

Marianne Andersson, Britt Johansson och Doris Lidman har 

deltagit i "Seniordialog för Ett Gott Liv Hela Livet" i 

Huskvarna den 6 november. 

Kajsa Carlsson har deltagit i "Landstingets miljödag", i 

Jönköping den 3 december. 

 

Rapport från konferenserna lämnas. 

 

I de fall skriftliga rapporter lämnas ska dessa skickas med e-

post till utskottets ledamöter. 

§ 99 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 100 Uppvaktning 

Ordföranden framför utskottets gratulationer och överlämnar 

en blomma till Lis Melin och Per-Olof Bladh som fyllt 

jämna år. 
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§ 101 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:55.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Evaggelos Tottas  

 
 


