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Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo §§ 1-7
Tid:

2012-01-10, kl 12:30-16:00

Plats:

Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved
och Vårdcentralen Bra Liv i Anderstorp
Britt Johansson (M) ordförande
Marianne Andersson (KD)
Bo Kärreskog (S)
Lis Melin (M)
Arne Ekegren (M)
Björn Jonasson (KD) §§ 1-5
Karl-Magnus Svensson (FP)
Bengt Petersson (C)
Evaggelos Tottas (S)
Desiré Törnqvist (S)
Lena Persson (S)
Stefan Svensson (S)
Per-Olof Bladh (V)
Sven-Evert Gunnarsson (SD)
Kajsa Carlsson (MP)

Närvarande:

Övriga närvarande:
Lena Lindgren, sekreterare
Margareta Strindhall, verksamhetschef § 6
Slawomir Janczaruk, distriktsläkare § 6
Carina Ottosson, sjuksköterska § 6
Karin Lundmark, distriktssköterska § 6
§1

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Stefan Svensson att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§2

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§3

Flerårsplan 2014-2015
Under förmiddagens gruppmöten har ledamöterna påbörjat
arbetet med flerårsplan 2014-2015.
Majoritetspartierna har börjat med en genomgång av 2011års yttrande.
Socialdemokraterna meddelar att de kommer att lämna sitt
förslag efter det att de fått majoritetspartiernas förslag till
flerårsplan. Vänsterpartiet har lämnat ett förslag till
socialdemokraterna under förmiddagens gruppmöten och
lämnar det nu också till Hälso- och sjukvårdsutskottets
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planeringsgrupp.
Efter en kort diskussion enas ledamöterna om att följande
ska tas med i utskottets vidare diskussioner:
- Folkhälsoplanen
- Habiliteringens lokaler
- Folktandvårdens lokaler och mobila enhet.

§4

Sammanträdesplanering
14 februari: Information om ambulansverksamheten inom
Värnamo sjukvårdsområde. Ledamöterna vill bland annat få
information om utryckningstider i länet samt få en
uppdaterad karta – körtidsanalys. Fortsatt arbete med
flerårsplanen.
14 mars: Information om Vårdcentralen Bra Liv i
Vaggeryd, fortsatt arbete med flerårsplanen.
17 april: Ev. information om Folktandvården i Värnamo,
fortsatt arbete med flerårsplanen.

§5

Konferensinbjudan
- Elmia Äldre 2012, Jönköping den 21-23 mars.
Genom sekreteraren anmäler sig Kajsa Carlsson till den 21
mars och Marianne Andersson till den 22 mars.
- Primärvårdens dag 2012, Stockholm den 31 januari.
Björn Jonasson meddelar att han eventuellt deltar. Han
lämnar besked till sekreteraren.

§6

Information om Vårdcentralerna Bra Liv i Gislaved och
Anderstorp
Margareta Strindhall är verksamhetschef för
Vårdcentralerna Bra Liv i Gislaved och Anderstorp, samt
filialmottagningen i Hestra.
Hon säger att de har ett nära samarbete med
Vårdcentralerna Bra Liv i Smålandsstenar och Reftele. De
har bland annat gemensamma psykolog-, kurators- och
vaktmästartjänster. Vid stängningar på grund av
utbildningar m.m. tar de emot varandras patienter.
Vårdcentralerna samarbetar också med den privata
vårdcentralen Gislehälsan kring hemsjukvården.
Margareta berättar också att Familjecentralen kommer att
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inrymmas i mottagningens lokaler i Gislaved.
Rehabiliteringsenheten är organiserad i team och de har
bland annat ett aktivt rehabiliteringsarbete för
långtidssjukskrivna.
Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved kommer tillsammans med
kommunen att starta ett Hälsocoachprojekt där alla 40-, 50och 60-åringar kommer att kalls till ett hälsosamtal.
Vårdcentralen i Gislaved har fyra av fem fast anställda
läkare och en av två i Anderstorp. De arbetar aktivt för att
få ST- och At-läkare ska söka tjänster i området.
Informationen fortsätter med ett besök på Vårdcentralen
Bra Liv i Anderstorp.
Här berättar Slawomir Janczaruk om vårdcentralen som har
3 360 listade patienter. Medarbetarna består av två läkare,
två sjuksköterskor och två distriktssköterskor. De har också
två undersköterskor på mottagningen och en inom
hemsjukvården samt en läkarsekreterare.
Läkarna servar två av kommunens särskilda boenden.
Besöket avslutas med en rundvandring i lokalerna.

§7

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 16:00.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Britt Johansson

Stefan Svensson
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