Protokoll
Sammanträdesdatum
2006-11-07

Primärvårdsnämnden
Laholm
Tid:
Plats:

§§ 54 - 58

Tisdagen den 7 november 2006, kl. 13:20 - 15:00
Landstingshuset, Södra vägen , Halmstad

Ledamöter
Erling Cronqvist (c)
Imre Gulyas (s)
Thomas Jönsson (m)
Monica Yngvesson (s)

ordförande
vice ordförande
§§ 54 - 57

Tjänstgörande ersättare
Margareta Bengtsson (m)
Ingeborg Djupfeldt (s)

§ 58

Ersättare
Berit Ozolins (fp)
Ingeborg Djupfeldt (s)

§§ 54 - 57

Tjänstemän
Jörgen Preuss
Eva Karin Möllefors
Maria Fransson

Primärvårdschef, sekreterare
utvecklingschef, § 58
förvaltningsassistent, § 58

§ 54
Justering
Beslut
Primärvårdsnämnden beslutade enligt beredningens förslag.
Beredningens förslag
Primärvårdsnämnden beslutar utse Imre Gulyas att jämte ordföranden justera
protokollet.
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§ 55
Förhinder
Det antecknades till protokollet att Helene Nilsson (kd) anmält förhinder till
sammanträdet. Som ersättare tjänstgjorde Margareta Bengtsson (m). Det
antecknades vidare till protokollet att Monica Yngvesson (s) beviljades
permission från § 58. Som ersättare tjänstgjorde Ingeborg Djupfeldt (s).
§ 56
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Primärvårdsnämnden beslutade enligt beredningens förslag.
Beredningens förslag
Primärvårdsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.
§ 57
Överenskommelse om åtagande inom Vårdval Halland
PvnL060014
Beslut
1. Primärvårdsnämnden i Laholm beslutar för sin del träffa överenskommelse
inom Vårdval Halland med
• Närsjukvården Landstinget Halland, Vårdcentralen Centrum
• Närsjukvården Landstinget Halland, Vårdcentralen Glänninge
• Shango AB, Göran Svensson husläkarmottagning
2. Primärvårdsnämnden i Laholm beslutar för sin del, under förutsättning att
vårdaktören senast 2006-11-24 nöjaktigt beskriver hur åtagandet ska
tillhandahållas, träffa överenskommelse med
•
•
•
•

HälsoRingen Vård AB, HälsoRingen Knäred (start 2007-01-15)
Ionita Sverige AB, Familjeläkarna i Laholm
Sören Anker, Familjeläkarna i Laholm
Praktikertjänst AB, Familjeläkarna vid Torget

3. Primärvårdsnämnden i Laholm beslutar uppdra åt Närsjukvården
Landstinget Halland att bedriva mödrahälsovård och ungdomsmottagning i
Laholm.
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Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Ärendet
Lanstingsfullmäktige har beslutat att från och med den 1 januari 2007 införa
en ny ersättningsmodell för primär- och närsjukvård inom landstinget Vårdval Halland.
Modellen innefattar;
• verklig valfrihet för hallänningen
• kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrens
• åldersviktad hälso- och sjukvårdspeng som följer invånarens val
• ökad frihet för vårdcentralernas medarbetare att utforma vården
• fler specialister i öppen vård
• kvalitetskrav i form av mätbara mål
För att ingå i landstingets utbud av hälso- och sjukvård ska vårdaktörerna
uppfylla landstingets ackrediteringskrav. Ackrediteringen grundar sig på
grundläggande krav för att bedriva verksamheten. Innan vårdaktören ges
möjlighet att starta verksamhet ska en överenskommelse träffas med
landstinget. Överenskommelsen ska ske utifrån en bedömning av
etableringsbehov av hälso- och sjukvård och på ett geografiskt tillfredställande
sätt.
Det ankommer på primärvårdsnämnderna och Närsjukvårdsnämnden i
Kungsbacka att under 2006, efter samråd med landstingsstyrelsen, fatta beslut
om överenskommelserna.
Ärendets tidigare behandling
Primärvårdsnämnden i Laholm: § 26, § 33, § 43 och § 50/2006
Landstingsstyrelsens beslut: § 27 och 59/2006
Landstingsfullmäktiges beslut: § 24 och § 48/2006
§ 58
Diskussion kring interna skrivelser
PvnL060024
Beslut
Primärvårdsnämnden beslutade anteckna diskussionen till protokollet.
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Ärendet
Primärvårdschefen informerade primärvårdsnämnden om innehållet i
skrivelserna från en distriktsläkare vid Vårdcentralen Glänninge ställda till
primärvårdschefen.
Vid protokollet

Jörgen Preuss

Justerat 2006-11-14 utom § 57 som justerats och tillkännagivits 2006-11-07

Erling Cronqvist

Imre Gulyas

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2006-11-15
utom § 57 som anslagits 2006-11-07/Maria Fransson
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