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Diarienummer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 36-46
Tid:

2014-04-15, kl 10:00-14:40

Plats:

Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo
sjukhus
Beslutande:
Britt Johansson (M), ordförande
Marianne Andersson (KD)
Bo Kärreskog (S)
Lis Melin (M)
Arne Ekegren (M)
Doris Lidman (KD)
Karl-Magnus Svensson (FP)
Bengt Petersson (C)
Evaggelos Tottas (S)
Desirée Törnqvist (S)
Lena Persson (S)
Stefan Svensson (S)
Per-Olof Bladh (V)
Sven-Evert Gunnarsson (SD) §§ 36-43
Kajsa Carlsson (MP)

Närvarande:

Övriga närvarande:
Magnus Trofast, verksamhetschef § 38
Terje Blomstrand, verksamhetschef § 39
Lena Lindgren, utskottssekreterare

§ 36

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Bo Kärreskog att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 37

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 38

Information om Operations- och intensivvårdskliniken
Magnus Trofast är sedan 2 år tillbaka chef för operationsoch intensivvårdskliniken.
Han informerar om verksamheten och den planerade omoch tillbyggnad som ska göras av kliniken, med hjälp av en
bildpresentation med följande innehåll:
- Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus
- Beskrivning av kliniken, organisation och verksamhet
- Statistik över:
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Riksjusterad dödlighet 30 dagar efter ankomst till IVA
Utskrivning från IVA nattetid (22-07) till vårdavd
Oplanerad återinskrivning på IVA inom 72 timmar
- Utmaningar
- VISION 2020
- Tidplan
- Vad är gjort?
- Planering
- Preopområdet/Smärtenheten
- Ritningar

§ 39

Information om Akutkliniken
Terje Blomstrand som är chef för akutkliniken informerar
om verksamheten som består av akutmottagning och
ambulansverksamheten inom GGVV-området.
Från den 1 maj bildas en gemensam organisation för
ambulanssjukvården i Jönköpings län.
Terje Blomstrand informerar med hjälp av en
bildpresentation som har följande rubriker:
- Akutkliniken Värnamo sjukhus
- Akutmottagningen, Värnamo sjukhus
- De som jobbar på akutmottagningen är:
- Vision
- Kundfokus då? Ja, faktiskt!
- Sammanfattande frågor
- Vi tar emot akuta fall dygnet runt, årets alla dagar
- 18 000 patientbesök/år
- Primärvårdens ”akutmottagning”
- Sjukast går först
- Prioritering av inkomna fall
- Ankomst till akuten
- Antal patienter på akuten kl 16 och 24
- 4:a timmars handläggningstid 2012--2014-03
Akutmottagningen Värnamo
- Vanliga anledningar till väntetider
- Rådgivning på telefon slå 1177
- Barn
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- Ackumulerade ekonomiska utfallet 2009-2013 för
sjukhusförvaltningarna x 2 samt summerat resultat.

§ 40
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
2014-02-11.
Efter en diskussion kom ledamöterna då fram till att de vill
få information om hur det ser ut idag och vilka planer som
finns för framtiden.
Ett förslag till brev med önskemål om synpunkter på
motionen, samt några frågor ställda till Folkhälsa och
sjukvård och IT-centrum presenterades och godkändes av
planeringsgruppen 2014-03-04. Representanter från de båda
enheterna skulle också bjudas in till utskottets sammanträde
den 15 april.
Svar från Folkhälsa och sjukvård och IT-centrum bifogades
kallelsen till dagens sammanträde. Enheterna har också
meddelat att ingen representant kan medverka vid
sammanträdet.
Ledamöterna för nu en diskussion och kommer fram till att
en skrivelse ska skickas till SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting).
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§ 41

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
20-21 maj: Studieresa till Göteborg. Ett preliminärt program
för resan presenteras nu.

§ 42

Underlag för Flerårsplan 2016-2017
Med kallelsen till sammanträdet 2014-01-14 bifogades
föregående års yttrande över Underlag för flerårsplan 20152016.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelade då att de
ville arbeta partivis med årets förslag till flerårsplan.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2014-03-04
bestämdes att majoritetspartiernas förslag skulle lämnas till
oppositionspartierna senast den 18 mars. Därefter skulle
samtliga övriga partiers förslag lämnas till sekreteraren
senast den 28 mars.
Med kallelsen till dagens sammanträde följde
Majoritetspartiernas, Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till underlag för flerårsplan 20162017.

Dnr: LJ
2014/
88

Beslut
Bo Kärreskog yrkar bifall för Socialdemokraternas förslag,
Marianne Andersson yrkar bifall för majoritetspartiernas
förslag och Per-Olof Bladh yrkar bifall till Vänsterpartiets
förslag.
Bengt Petersson och Lis Melin yrkar bifall till
majoritetspartiernas förslag och avslag för
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.
För att få fram ett motförslag till majoritetspartiernas förslag
ställer ordföranaden proposition på Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag och finner att Socialdemokraternas
förslag blir motförslag.
Ordföranden ställer då proposition på majoritetspartiernas
förslag och Socialdemokraternas förslag och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas förslag till underlag till
flerårsplan.
Votering begärs med följande propositionsordning:
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För bifall till majoritetspartiernas förslag (JA) röstar 9
ledamöter: Britt Johansson, Marianne Andersson, Lis Melin,
Arne Ekegren, Doris Lidman, Bengt Petersson, KarlMagnus Svensson, Kajsa Carlsson och Sven-Evert
Gunnarsson.
För bifall till Socialdemokraternas förslag (NEJ) röstar 6
ledamöter: Bo Kärreskog, Evaggelos Tottas, Desirée
Törnqvist, Lena Persson, Stefan Svensson och Per-Olof
Bladh.
Utskottet beslutar därmed att bifalla majoritetspartiernas
förslag till underlag till flerårsplan 2016-2017.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till
förmån för egna förslag.

§ 43

Konferensrapport
Britt Johansson, Bo Kärreskog, Desirée Törnqvist och KarlMagnus Svensson har deltagit i Äldreriksdagen, ”Att göra
skillnad för äldre”, den 25-26 mars i Stockholm.
Rapport från konferensen lämnas.

§ 44

Konferensinbjudningar
- ”Glappet” arr. Länsrådet för Funktionsnedsättningar, den
24 april i Jönköping.
Britt Johansson anmäler sig genom sekreteraren.
- Etiskt forum om kulturmöten i vården, Jönköping,
Värnamo och Eksjö den 21 respektive 22 maj.
- ”Canabis, drogen som berör” den 19 maj i Jönköping.
Britt Johansson anmäler sig genom sekreteraren.
Eventuellt fler intresserade ledamöter anmäler sig genom
sekreteraren.

§ 45

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild
förteckning.
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§ 46

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:40.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Bo Kärreskog
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