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Diarienummer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 65-72
Tid:

2014-09-16, kl 10:00-14:00

Plats:

Konferensrummen KK och Ögonvrån, Värnamo
sjukhus
Beslutande:
Britt Johansson (M), ordförande
Marianne Andersson (KD)
Lis Melin (M)
Arne Ekegren (M)
Doris Lidman (KD)
Karl-Magnus Svensson (FP)
Bengt Petersson (C)
Evaggelos Tottas (S)
Desirée Törnqvist (S)
Susanne Josefsson (S) (ers Lena Persson (S))
Stefan Svensson (S)
Per-Olof Bladh (V)
Sven-Evert Gunnarsson (SD)
Kajsa Carlsson (MP)

Närvarande:

Övriga närvarande:
Christina Gunnervik, verksamhetschef § 67
Ing-Marie Karlsson, vårdenhetschef § 67
Lisbeth Edvisson, vårdenhetschef § 67
Ewa Johansson, verksamhetsutvecklare § 67
Mette Malmgård, administrativ enhetschef § 67
Lena Lindgren, utskottssekreterare
Ej närvarande:

Bo Kärreskog (S)

§ 65

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

§ 66

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg:
- Konferensinbjudan

§ 67

Information om Kvinnokliniken
Christina Gunnervik med medarbetare informerar om
klinikens verksamhet med hjälp av en bildpresentation med
följande rubriker:
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- Kvinnokliniken ”Högsta kvalitet i ständig förbättring”
- Landstingets grundläggande värderingar, också våra
värderingar, så klart!
- Kvinnoklinikens verksamhetsidé
- Medborgare/Kundperspektivet
- Process/Produktion
- Lärande/Förnyelse
- Ekonomi
- Statistik – Vad gör vi?
- Medicinska resultat
- Kvalitetsregister/Nationella jämförelser/Regionala
jämförelser
- Vårdtid efter vaginal förlossning
- Vårdtid efter vaginal förlossning, Värnamo 1997-2013
- Sfinkterruptur 2012
- Sfinkterruptur 2013
- Statistik
- Projekt säker förlossningsvård
- Antal döda/antal födda, 2007-2013
- Antal kejsarsnitt med blödning > 1000 ml i förhållande till
antal kejsarsnitt totalt
- Kejsarsnitt
- Förlossningsstatistik andel kejsarsnitt förstföderska
- Förlossningsstatistik andel kejsarsnitt omföderska
- Robson 1, frekvens kejsarsnitt 2013
- Sectio % grupp 1 + grupp 2
- Andel elektiva sectio av alla förstföderskor
- Framfallsoperationer
- Cellprovtagning – GCK
- När det visar cellförändringar
- Preventivmedel
- Ungdomsmottagning
- Andel ”hemaborter”
- Nationella patientenkäten
- Patientsäkerhetskulturmätning
- Webbaserad enkät
- Ekonomisk data
Informationen avslutas med en diskussion om
personalsituationen. Behovet av fler barnmorskor är stort,
eftersom kliniken närmar sig ett generationsskifte med flera
pensionsavgångar inom de närmaste åren.
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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.
Primärvårdsdirektören och verksamhetschefen för Vråens
vårdcentral medverkade vid utskottets sammanträde 201312-05. De anser att vårdcentralernas öppettider ska vara
flexibla och anpassas efter lokalbefolkningens behov, i
enlighet med Regelboken.
I Regelbok för Vårdval i Jönköpings län 2013, under avsnitt
3. Uppdrag, 3.1 Vårdgaranti och öppettider
står bland annat följande: ”Öppettiderna ska anpassas till
behovet hos de invånare som valt enheten. När vårdenheten
inte har öppet ska telefonsvarare informera om öppettider,
samt hänvisa till alternativa vårdgivare. Kvällar, nätter och
helger kan hänvisning ske till jourmottagning. Vårdenheten
ska ha en skriftlig överenskommelse med enheten man
hänvisar till.”
Texten har inte ändrats sedan starten 2010.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-12-18 kom
gruppen fram till att en representant från Vårdvalsenheten
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skulle bjudas in till ett kommande utskottssammanträde.
Representanter för vårdvalsenheten medverkade med
information vid sammanträdet 2014-01-14. Ledamöterna
sammanfattade informationen med ”Tillgänglighet är förenat
med kostnad, samt att det är skillnad mellan behov/önskemål
- sjukvård/service”.
Ledamöterna önskar få statistik över jourbesök på Tranås
vårdcentral före jourcentralens centralisering till Eksjö.
Till planeringsgruppens och utskottets sammanträden 201403-04 respektive 2014-03-18 bifogades en beskrivning av
antal akutbesök 2009 och 2013 för patienter från Tranås,
samt orsak till besöken.
Vid utskottssammanträdet enades ledamöterna om att de
ville få besked om vilka öppettider helgjouren i Tranås hade,
samt gav planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag
till yttrande.
Ett förslag till yttrande var framtaget till planeringsgruppens
sammanträde 2014-04-01. Efter en justering ville gruppens
ledamöter diskutera förslaget med sina partigrupper.
Förslaget skulle därefter tas upp igen vid planeringsgruppens
sammanträde 2014-04-29.
Efter en diskussion enades planeringsgruppen då om att de
vill se resultatet för länets vårdcentraler i bemötande,
tillgänglighet och helhetsintryck, samt i jämförelse med hela
landets resultat i den Nationella patientenkäten.
De ville också få besked om det planeras en förändring i
vårdcentralernas bemanning av jourcentralerna.
Statistik och svar enligt ovan bifogades kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2014-08-18. De kom då
fram till att de vill få besked om; om antalet
ambulanstransporter från Tranås till Eksjö har ökat på grund
av stängningen av jourcentralen i Tranås. Till
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planeringsgruppens sammanträde 2014-09-02 gjordes också
en justering i förslaget till yttrande.
Ett svar från ambulanssjukvården, samt förslaget till yttrande
bifogades kallelsen till dagens utskottssammanträde.
Beslut
Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande.
En diskussion förs därefter.
Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet yrkar att
motionen ska bifallas. De vill också att landstinget ska göra
en uppföljande enkätundersökning bland medborgare som
söker vård på vårdcentralerna på måndagar.
Majoritetspartierna yrkar att motionen ska vara besvarad.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande att motionen
ska vara besvarad.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till
förmån för eget yrkande.

§ 69
Dnr:
LJ
2014/
19

Motion: Automatisera frikort
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige
besluta
att Cosmic ska användas som ett av flera verktyg för att
effektivt räkna fram frikort för enskilda patienter,
att frikort i form av papperskort på längre sikt ska ersättas
med digitalta lösningar.
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2014-0114. Planeringsgruppen fick då i uppdrag att planera för
motionens beredning.
Sekreteraren lämnade ett utdrag ur ”Patientavgifter i vården
2014, sid 36-39, Högkostnadsskydd för sjukvård” vid
sammanträdet med planeringsgruppen 2014-01-28.
Detta bifogades även kallelsen till utskottets sammanträde
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2014-02-11.
Efter en diskussion kom ledamöterna fram till att de vill få
information om hur det ser ut idag och vilka planer som
finns för framtiden. Ett brev med önskemål om synpunkter
på motionen, samt några frågor skickades till Folkhälsa och
sjukvård och IT-centrum. Representanter från de båda
enheterna bjöds också in till utskottets sammanträde den 15
april.
Ett skriftligt svar från Folkhälsa och sjukvård och ITcentrum bifogades kallelsen till utskottets sammanträde
2014-04-15. Enheterna hade också meddelat att ingen
representant kunde medverka vid sammanträdet.
Utskottets ledamöter förde en diskussion och kom fram till
att en skrivelse ska skickas till SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting).
Ett svar från SKL bifogades kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2014-08-18. Efter en
diskussion gav planeringsgruppen sekreteraren i uppdrag att
skriva ett förslag till yttrande till nästa sammanträde med
planeringsgruppen.
Svaret från SKL bifogades kallelsen till utskottets
sammanträde 2014-08-26. Utskottet förde en diskussion och
ledamöterna enades om att en nationell samordning bör ske.
Ett förslag till yttrande medföljde kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2014-09-02. Ett tillägg
gjordes i förslaget.
Förslaget till yttrande medföljde kallelsen till dagens
utskottssammanträde.
Beslut
Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande. Efter
en kort diskussion är utskottets samtliga ledamöter eniga om
att;
1:a att- satsen avslås och 2:a att- satsen bifalls.
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Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
14 oktober: Information från representant för MPG psykiatri
och Geriatriska kliniken.
3 december: Eventuellt Samrehab alternativt Medicin
kliniken.
För planeringsgruppen planeras:
1 oktober: Information om rehabiliteringen på vårdcentralen
Vråen, Värnamo
11 november: Information om rehabiliteringen på
vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

§ 71

Konferensinbjudan
Påminnelse om den Nationella konferensen ”Barn som
anhöriga” den 6-7 oktober i Jönköping.
Kajsa Carlsson, Bengt Petersson och Karl-Magnus Svensson
önskar delta och anmäler sig genom sekreteraren.

§ 72

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:00.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Stefan Svensson
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