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Plats: Konferensrummet Ögonvrån, Värnamo sjukhus 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Britt Johansson (M), ordförande 
Marianne Andersson (KD) 
Bo Kärreskog (S) 
Ingvar Björk (M) (ers Lis Melin (M)) 
Arne Ekegren (M) 
Björn Jonasson (KD) §§ 1-3 
Bengt Pettersson (C) §§ 1-3 
Inga-Maj Eleholt (C) (ers Bengt Pettersson (C))  
§§ 4-10    
Karl-Magnus Svensson (FP) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Evaggelos Tottas (S) 
Desiré Törnqvist (S) 
Lena Persson (S) 
Stefan Svensson (S) 
Per-Olof Bladh (V) 
Sven-Evert Gunnarsson (SD) 
 

 Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Ing-Marie Paulsson (M) ersättare §§ 1-3 
Inga-Maj Eleholt (C) ersättare §§ 1-3 
Ann-Christine Johansson, sjukvårdsdirektör § 3 
Ingeborg Franzén, utvecklingschef § 3 
Eva-Marie Blomqvist, utvecklingsledare § 3 
 

§ 1 

 

 
Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Arne Ekegren att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. 

§ 2  
 
Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden: 
- Utskottets budget 2011 
- Konferensinbjudan 

§ 3 
 
Information om Värnamo sjukvårdsområde 
Sjukvårdsdirektör Ann-Christine Johansson presenterar sig, 
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utvecklingschef Ingeborg Franzén och utvecklingsledare 
Eva-Marie Blomqvist. Hon berättar sedan att Värnamo 
sjukvårdsområde är det minsta i länet, men att Värnamo 
sjukhus är det femte största länsdelssjukhuset i landet. 
Sjukvårdsområdet har ca 1350 anställda. Vidare säger hon 
att sjukvård kan verka enkelt, men att det är komplext, 
eftersom så många olika delar ska fungera tillsammans för 
att resultatet ska bli bra. Med hjälp av ett bildspel lämnas 
sedan information om sjukhuset/sjukvårdsområdet under 
följande rubriker: 
- Glädje stolthet 
- Vår mission 
- Nuläge, medborgar- och kundperspektiv 
- Ohälsotal 
- Nationell patientenkät 2010 
- Hur upplever du personalens förmåga att ge dig bra vård 
på förlossningen? 
- Förlossningen 
- Väntetid på akutmottagningen 
- Första besök inom specialiserad vård 
- Antal patienter som väntat > 90 dagar för första besök på 
Värnamo sjukhus 
- Operation/Åtgärd 
- Antal patienter som väntat > 90 dagar för 
operation/behandling vid Värnamo sjukhus 
- Villkor för ersättningssystem 
- Första besök inom specialiserad vård  
- Antal väntande till nybesök vid Värnamo sjukhus per 
intervall december 2010 
- Nuläge, process och produktion 
- Barnhälsovården och barn- och ungdomsmottagningarna 
blir en organisation 
- Matris säker vård – alla gånger 
- Följsamhet klädregler 
- Följsamhet basala hygienrutiner 
- Besök av arbetsmiljöverket angående överbeläggningar 
- Riskbedömning fall, nutrition och trycksår 
- Åtgärd med risker 
- Höftfrakturer per 1000 invånare > 70 år 
- Hjärtsjukvård 
- Förebyggande bedömningar inför operation 
- Förebyggande bedömningar vid operation 
- Produktion 2010 jmf med 2009 
- Cosmic 
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- Citat ”goda erfarenheter” från Cosmic införandet 
- Extern revision Miljö Värnamo 26-27 november 2010 
- Avvikelser systemet som helhet 
- Nuläge, lärande - förnyelse  
- Sjukfrånvaro hälso- och sjukvården 
- Friska medarbetare på god väg 
- Medarbetarsamtal 
- AT i Värnamo 
- Läkarrekrytering 
- Ekonomi 
- Resultat hälso- och sjukvård 
- Värnamo sjukvårdsområde 
- Kvalitetsersättning 2010 
- DRG-poäng/1000 arb. timmar 
- Faktiska årsarbetare 
- Utmaningar 2011 
- 2011 utmaningar i BSC 
- Ombyggnadsplanering 2011 
- Bara framåt i lokalfrågorna ….. 
- 2012 
Ann-Christine Johansson avslutar med att berätta att de har 
haft diskussioner om Familjecentraler med representanter 
för kommunerna i Värnamo och Gislaved. En diskussion 
har även påbörjats i Gnosjö. 

§ 5 
 
Information om Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Ordförande Britt Johansson hälsar ledamöterna välkomna 
till utskottets första sammanträde i mandatperioden. 
Ledamöterna presenterar sig. 
Med hjälp av en bildpresentation informerar hon om 
utskottets arbete under följande rubriker: 
- Ansvar, uppgifter och arbetssätt 
- Utskottets huvuduppgifter 
- Utskottets uppgifter 
- Särskilda uppgifter 
- Ledamöter i utskottet 
- Tjänstgöring 
- Sammanträden 
- Planeringsgruppen 
 
Sekreteraren delar ut följande information: 
Landstingsfullmäktiges utskott (utdrag ur Arbetsordning för 
Landstingsfullmäktige i Jönköpings län, 2010-2014) 
Granskning av fullmäktiges utskott (Revisionsrapport) 
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Inkallelseordning 2011-2014 (LF beslut, nov 2010) 
Telefon- och maillista till utskottets ordinarie ledamöter 
samt ersättare (en reviderad lista bifogas kallelsen till nästa 
sammanträde) 
 
En kort diskussion förs om hur utskottets ledamöter ska 
kunna föra en dialog med medborgarna. Följande framförs: 
- Information om utskottet genom lokaltidningarna  
- Speciella kläder till ledamöterna exempelvis en jacka när 
de är bland allmänheten 
- Namnbricka  
- ”Herman och Britta” 
En ledamot menar att landstinget hittills inte har haft 
resurser för att utskotten ska kunna göra några större 
utåtriktade aktiviteter. 
 
Planeringsgruppen får i uppdrag att ta upp diskussionen vid 
sin träff med Landstingsfullmäktiges presidium. 
 
En diskussion förs sedan om vilka rutiner som ska gälla när 
en ordinarie ledamot är förhindrad att närvara vid ett 
utskottssammanträde. Utskottet vill ha personliga ersättare 
och beslutar att följande regler ska gälla. 
 
Beslut 
Ledamoten tar själv kontakt med ”sin” ersättare, kan inte 
denne tas kontakt med annan ersättare inom partiet för 
eventuell information av pågående ärenden med mera, samt 
meddelar sekreteraren. 
  
Om ersättaren/ersättarna i det egna partiet har förhinder 
meddelas sekreteraren som då svarar för inkallande av en 
ersättare från annat parti enligt Inkallelseordning 2011-
2014, fastställd av LF, november 2010. 

§ 6 
 
Flerårsplanen 
Ordförande informerar om flerårsplanen. Därefter delas 
ledamöterna in i två tvärpolitiska grupper för en första 
diskussion. 
 
Efter ca en timma återsamlas grupperna för en kort 
redogörelse om vad de kommit fram till: 
Förslag från grupp 1: 
- Psykiatrin – förebyggande arbete, samarbete kommun och 
landsting 
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- Kuratorer till primärvården 
- Familjecentraler  
- Hemsjukvård – gränsdragning, avgifter 
- Folktandvården – rekrytering av tandläkare, information 
om mobila enheten 
- Bemötande 
- Länsspecialiteter – vilka ska finnas på Värnamo sjukhus 
 
Förslag från grupp 2: 
- Bemötande – utbildningsinsats 
- Äldres psykiska hälsa – socialmedicinska hembesök 
- Våld i nära relationer 
- Familjecentraler 
- Ungdomsmottagningar 
- Folkhälsoplanering – förebyggande arbete 
- Förebyggande arbete inom psykiatrin 
- Akutmottagningen – information om väntetider, 
väntrumsansvarig/värd, samverkan jourcentral-
akutmottagning-rapportering 
- Väntetider 
- Tele-Q – personlig kontakt 
- Sjukgymnaster 
- Fontänhus 
 
Planeringsgruppen får i uppdrag att skriva ett första förslag 
till yttrande! 
 
En sammanställning av överläggningar med 
patientföreningar 2010 delas ut. 

§ 7 
 
Sammanträdesplanering 
För utskottets sammanträden: 
3 mars: Information om blodcentralen, arbete med 
flerårsplanen samt motionerna 
 
5 april: Information om Modellområdesarbete ”Psykisk 
hälsa barn och unga” där Jönköpings och Höglandets 
sjukvårdsområden ingår, Ulf Grahnat, projektledare 
Ev information från psykiatrin med anledning av den 
återremitterade motionen om ”Sprututbytesprogram för en 
utsatt grupp”, LK09-0569, fortsatt arbete med flerårsplanen 
 
15-16 juni: Förslag på studiebesök: 
Universitetssjukhuset i Linköping 
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SBU-  Statens beredning för medicinsk utvärdering , SKL- 
Sveriges kommuner och Landsting och KI- Karolinska 
institutet i Stockholm 
 
Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett 
förslag. 

§ 8 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 
förteckning. 

§ 9 Utskottets budget 2011 
Utskottets budget för 2011 är fastställd till 115 000 kronor. 

§ 10 Konferensinbjudan 
- Hur samverkar vi kring tidig upptäckt av demens?,  
23 februari i Värnamo 
Kajsa Carlsson, Sven-Evert Gunnarsson och Arne Ekegren 
anmäler sig genom sekreteraren. Marianne Andersson och 
Desiré Törnqvist meddelar sekreteraren om eventuellt 
deltagande. 
- Canabiskonferens, 9 mars i Huskvarna 
Sven-Evert Gunnarsson och Britt Johansson anmäler sig 
genom sekreteraren. Stefan Svensson meddelar sekreteraren 
om eventuellt deltagande.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson Arne Ekegren 
 

 
 

 
 


