Protokoll
Sammanträdesdatum
2008-04-22

§§ 27-40

Varbergsnämnden

Tisdag 22 april 2008 kl 09:00 - 17:30
Tid:
Plats: l Hotell Gästis, Varberg
Ledamöterna
Karl-Gunnar Svensson (kd)
Inger Johansson (s)
Kerstin Nelfelt (m)
Claus Öberg (m)
Jan Fagenheim (m) §§ 27-39
Ulf Prahl (c )
Lena Persson (fp)
Göran Gunnarsson (s)
Karolina Mårtensson (s)

ordförande
vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Klas Brodén (m) §§ 39-40
Ersättarna
Klas Brodén (m) §§ 27-39
Ann-Louise Bengtsson (c )
Sven-Erik Reuter (s)
Tjänstemännen
Britt-Marie Brinkmo
Agneta Pettersson
Ann Fröström § 31
Eva-Karin Möllefors § 32

nämndsdirektör
sekreterare
informationsdirektör
vårdutvecklare

§ 27
Justering
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar utse Inger Johansson (s) att jämte ordföranden
justera protokollet
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§ 28
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Nämnden beslutade
att godkänna den utsända föredragningslistan samt
att lägga till ärendet ”Uppföljningsrapport januari-mars 2008” samt
att informationspunkten under ”Övrigt” om ny ackrediterad vårdaktör görs om
till ett särskilt ärende.
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.
§ 29
Folkhälsa och förnyad folkhälsopolitik
Vbgn 080009
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Regeringen har överlämnat propositionen 2007/08:110 om en förnyad
folkhälsopolitik till riksdagen för beslut.
Regeringens förnyade folkhälsopolitik riktar in arbetet med folkhälsan på ett
nytt sätt. Nytt är att regeringen uppmärksammar människors utanförskap som
ett hot mot folkhälsan. Regeringen vill också uppmuntra individens goda
hälsoutveckling genom att ge stöd för kloka egna hälsoval, utveckla hälsofrämjande metoder utifrån en vetenskaplig grund och stödja ett gemensamt
ansvarstagande för folkhälsoarbetet mellan flera olika typer av
samhällsaktörer.
Folkhälsoarbetet kommer att intensifieras och förstärkas enligt propositionens
intentioner.
Vid sammanträdet gick nämndsdirektören igenom delar av propositionen.
Handlingar i ärendet
Delar av Regeringens proposition 2007/08:110 om en förnyad folkhälsopolitik
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§ 30
Återkoppling till ärenden till planeringsberedningen
Vbgn 080003
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Landstinget Hallands hälso- och sjukvårdspolitiska inriktning anger den
utveckling som landstinget avser att följa för att uppnå de övergripande målen.
Avsikten är att stärka hallänningarnas hälsa och se till att behoven av hälsooch sjukvård tillgodoses. Genom arbetet i planeringsberedningen deltar de
lokala nämnderna i beredningen av förslag till ”hälso- och sjukvårdspolitisk
inriktning” inför fullmäktiges beslut.
Arbetet med lokala behovsanalyser sker i de lokala nämnderna och bildar
underlag till planeringsberedningen, där landstingsstyrelsens arbetsutskott och
presidierna från de lokala nämnderna deltar. I planeringsberedningen arbetas
den landstingsgemensamma analysen fram. Den kompletteras också med fakta
och förutsättningar för landstinget som helhet. Den landstingsgemensamma
analysen utgör ett viktigt underlag när sedan förslag till ”Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning” HSPI 2009 tas fram.
För att kunna analysera och prioritera hälso- och sjukvårdsinsatser finns ett
faktaunderlag som beskriver bland annat befolkningsutveckling, konsumtion
av hälso- och sjukvård, sjukdomspanorama m. m.
Vid sammanträdet gavs information från sammanträden med planeringsberedningen 2008-02-26 och 2008-03-25.
§ 31
Vården på webben
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
”Vården på webben” ska öka tillgängligheten till vården och stärka patientens
ställning. Satsningen görs både nationellt och regionalt och kommer på sikt att
avlasta vården från framförallt rutinärenden.
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Målet med det nationella projektet är en gemensam ingång till vården i
Sverige via Internet - en ny gemensam webbplats - där invånarna bland annat
ska erbjudas personliga tjänster och information om vård och hälsa med hög
kvalitet på såväl nationell som regional nivå. Från och med 2007 anslöts
landets samtliga landsting och regioner till projektet.
Det nationella projektet drivs av landsting och regioner i Sverige tillsammans
med Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.
Vid sammanträdet informerade informationsdirektör Ann Fröström om
projektet.
§ 32
Uppföljning av särskilda uppdrag inom Vårdval Halland
Vbgn 070005
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
För att garantera att den vård som ges inom Vårdval Halland motsvarar
hallänningarnas behov och att den håller hög kvalitet, anger landstingsfullmäktige årligen mål som varje vårdenhet ska uppfylla.
Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål för 2007 är nu klar och man kan se
att vården i huvudsak har utvecklats i den riktning som målen angav.
Vid sammanträdet presenterade Eva-Karin Möllefors, Processavdelningen,
Landstingskontoret utvärdering för Varbergs del när det gäller särskilda
uppdrag som nämnden tecknat inom Vårdval Halland avseende
- mödrahälsovård och ungdomsmottagning
- stöd och handledning av personal samt hälso- och sjukvårdsinsatser vid
kommunens korttidboenden samt
- stöd och handledning av personal vid kommunens särskilda boenden.
§ 33
Medborgardialog/föreningsdialog
Vbgn 080018
Beslut
Nämnden beslutade att den arbetsgrupp i nämnden som tidigare fört dialog
med föreningar planerar och håller i en dialog med PRO och SPF under
hösten.
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Presidiets förslag
Nämnden eller delar av nämnden förbereder och bjuder in lokala föreningar
och intresseorganisationer till en medborgardialog/föreningsdialog utifrån
nämndens prioriterade områden. I dialogen ska då särskilt lyftas fram tillgänglighets- och barn/ungdomsfrågor.
Ärendet
I diskussionen under sammanträdet kom fram att pensionärsföreningarna,
PRO och SPF, anmält intresse av att delta i en föreningsdialog. Föreningarna
har aviserat att de kommer att bjuda in till föreningsdialog.
I nämndens uppdrag ingår att säkerställa att befolkningens behov av hälsooch sjukvård tillgodoses.
Den hälso- och sjukvårdspolitiska huvudinriktningen är bl a ”tillgängligheten
till nära hälso- och sjukvård baserad på befolkningens behov”.
I grupparbetena har det kommit fram att det är frågor kring tillgängligheten
och barn/ungdomar som är mest angelägna för nämnden att diskutera vidare
kring.
En av arbetsgrupperna, som består av ledamöterna; Claus Öberg, Lena
Persson, Göran Gunnarsson och Klas Brodén, har under hösten bjudit in eller
besökt lokala intresseföreningar för dialogmöten, vilket har utfallit mycket väl.
§ 34
Plan för folkhälsoinsatser 2008
Vbgn 080009
Beslut
Nämnden beslutade
att godkänna intentionerna i projektbeskrivningarna och anslå medel samt
att satsa 50 000 kronor på projektet ”Barns hälsa och välbefinnande, en
registerstudie i Halland på 0-5-åringar” .
Presidiets förslag
Nämnden beslutar
- att godkänna projektbeskrivningarna,
- att anslå medel samt
- att satsa 50 000 kronor på projektet ”Barns hälsa och välbefinnande, en
registerstudie i Halland på 0-5-åringar” .
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Ärendet
Vid sammanträdet 12 februari § 23 beslöt nämnden vilka områden som skulle
prioriteras när det gäller plan för folkhälsoinsatser samt återremitterade frågan
om förslag på insatser och kostnader för de olika prioriterade områdena.
I nämndens plan för folkhälsoinsatser har också frågan om föräldrastöd lyfts,
vilket är helt i linje med folkhälsopropositionens intentioner.
Förslag finns att starta ett projekt i Halland ”Barns hälsa och välbefinnande, en
registerstudie i Halland på 0-5 åringar”. Det finns lite data/statistikuppgifter
om hur de minsta barnens psykiska hälsoläge ser ut i Halland. Kostnaden för
att delta i projektet är 50 000 kronor.
Vid dagens sammanträde presenteras förslag på insatser och kostnader som
folkhälsoutvecklarna arbetat fram.
§ 35
Inkomna protokollsutdrag och skrivelser
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna anmälan till protokollet.
Ärendet
Följande handlingar anmäls för anteckning till protokollet:
 Utdrag ur protokoll från Varbergs kommun, kommunstyrelsen § 36
”Översyn av folkhälsorådets organisation och arbetsformer i Varberg”.
Vbgn 080015
 Revisionsrapport från Revisorerna, Landstinget Halland om
”Hallandsgemensam granskning av samverkan kring barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd”. Vbgn 080017
 Utdrag ur protokoll från landstingsstyrelsen § 3/08 ”Anmälan av
inkomna/utgående skrivelser”. Vbgn 080014
 Verksamhetsberättelse 2007 för Patientnämnden Halland
§ 36
Verksamhetsberättelse för Varbergsnämnden 2007
Vbgn 070001
Beslut
Nämnden beslutade godkänna verksamhetsberättelsen med de redaktionella
ändringar som framfördes.
6 (8)

www.lthalland.se
varbergsnamnden@lthalland.se

Presidiets förslag
Nämnden besluta godkänna verksamhetsberättelsen.
Ärendet
Verksamhetsberättelsen för 2007 redovisas.
Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse för Varbergsnämnden 2007
§ 37
Ekonomisk redovisning januari-mars 2008
Vbgn 070030
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet redovisades det ekonomiska utfallet januari-mars 2008.
§ 38
Uppföljningsrapport januari-mars 2008
Vbgn 070030
Beslut
Nämnden beslutade uppdra åt presidiet att avge uppföljningsrapporten.
Ärendet
Landstingskontoret har i skrivelse begärt in uppföljningsrapport januari-mars
2008. Uppföljningsrapporten ska vara insänd senast 2008-05-02.
Uppföljningsrapporten delades ut vid sammanträdet.
§ 39
Ny ackrediterad vårdaktör
Vbgn 080011
Beslut
Nämnden beslutade att behov finns för ytterligare etablering i centralorten.
Sammanträdet ajournerades fem minuter.
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…..
Sammanträdet återupptogs.
Ärendet
Uppföljningen av Vårdval Halland visade att tillgängligheten i centralorten
inte är tillfredsställande. Av den anledningen har nämnden diskuterat behovet
av ytterligare utbudspunkter i centralorten för att förbättra tillgängligheten.
§ 40
Övrigt
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet lämnades information om
 träff med Styrelsens för Närsjukvården Landstinget Halland
arbetsutskott 10 mars
 träff med Neptunuskliniken 11 mars
 träff med Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 mars
 rapport från medborgardialog hos demensföreningen
 Vårdval Halland
 förslag till politikerutbildning under hösten
 förhandsinformationen som givits om innehållet i den första
delrapporten av oberoende utvärdering av Vårdval Halland, som görs
av ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.
Vid protokollet
Agneta Pettersson
Justeras 2008-04-29
Karl-Gunnar Svensson (kd)
Inger Johansson (s)

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2008-04-30.
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