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Lena Persson (FP
Karolina Mårtensson (S)

ordförande
vice ordförande
§§ 79-89, 91-92
§§ 79-84, 86

Tjänstgörande ersättarna
Bengt Stribén (S)
Sven-Erik Reuter (S)
Tjänstemännen
Carl-Eric Thors
Valentina Trpezanovska
Carita Nygren
Monica Gustafsson
Britt-Marie Brinkmo
Agneta Pettersson

verksamhetschef, Vårdcentralen Veddige
§ 81
verksamhetschef Vårdcentralen Västra
Vall § 81
utvecklare, Landstingskontoret § 82
verksamhetschef, Mödravården § 91
nämndsdirektör
nämndsekreterare

§ 79
Justering
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar utse Inger Johansson (S) att jämte ordföranden
justera protokollet
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§ 80
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag samt att under Övrigt lägga till:
- Seniormässan 21 januari 2010
- dialogmöte 9 februari 2010 med arbetsutskotten för Styrelsen för
Länssjukhuset och Styrelsen för Närsjukvården Landstinget Halland
- ansökan till Europeiska Socialfonden i nämndens arbetslöshetsprojekt.
Presidiets förslag
Varbergsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.
§ 81
Rehabilitering i Varberg
Vbgn 090029
Beslut
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Nämnden beslöt enligt § 75 att ge presidiet i uppdrag att redovisa hur
dagrehabiliteringen i Varberg ser ut idag.
Vid sammanträdet redovisade verksamhetscheferna vid Vårdcentralen Västra
Vall och Vårdcentralen Veddige hur Dagrehabiliteringen i Varberg ser ut idag.
§ 82
Nationell patientenkät ska följa upp kvaliteten på vården
Vbgn 090022
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet informerade Carita Nygren, utvecklare vid Landstingskontoret, om den nationella patientenkät som skickats ut till drygt 9 000
patienter som under september besökt någon vårdenhet inom Vårdval Halland.
Enkäten innehåller 60 frågor och betoningen ligger på tillgänglighet och
bemötande. Syftet är att utveckla och förbättra kvaliteten på vården. Samma
frågor ställs samtidigt i 20 andra landsting och totalt 160 000 patienter har
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möjlighet att berätta om sina upplevelser. Det är SKL, Sveriges kommuner
och landsting, som står bakom enkäten.
Resultatet, som presenteras i början av nästa år, kommer att bli ett bra
underlag för landstingets förbättringsarbete. Varje vårdenhet kommer att få
redovisat sitt eget resultat och får därmed ett bra underlag för vad just den
behöver förbättra.
§ 83
Folkhälsoinsatser 2010
Vbgn 090017
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar godkänna förslaget.
Ärendet
Nämnden beslöt § 71/09 att återremittera rubricerade ärende till presidiet.
Vid sammanträdet presenterades förslag till folkhälsoinsatser 2010.
Handlingar i ärendet
Folkhälsoinsatser 2010
§ 84
Folkhälsopris 2010
Vbgn 090034
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag samt att efter redaktionella
ändringar godkänna kriterier och arbetsgång.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar fastställa kriterier och arbetsgång samt att under december
månad annonsera i dagspressen om folkhälsopris 2010.
Ärendet
Vid sammanträdet presenterades omarbetade kriterier och arbetsgång för
folkhälsopriset 2010.
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§ 85
Uppföljning av hur kvinnor och män behandlas/bemöts i vården
2009
Vbgn 090035
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Varbergsnämnden lokala politiska inriktning när det gäller god hälsa är att
synliggöra kvinnors och mäns olika livsvillkor, socialt, ekonomiskt, etniskt
och kulturellt för att den fortsatta hälsoutvecklingen ska kunna förbättras och
blir likvärdig. Varbergsnämnden har i nämndsplanen för 2009 beslutat att som
en särskild aktivitet arbeta för en mer jämställd hälso- och sjukvård.
Medborgarnas synpunkter på hur vården fungerar i Halland redovisas
kvartalsvis i Vårdbarometern.
Vid sammanträdet presenterades en uppföljning av hur kvinnor och män
behandlas/bemöts i vården 2009.
Handlingar i ärendet
Diskussionsunderlag för uppföljning av hur kvinnor och män
behandlas/bemöts i vården 2009
§ 86
Återkoppling från planeringsberedningen 27 oktober 2009
Vbgn 090002
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
Vid dagens sammanträdet återkopplade vice ordföranden och nämndsdirektören från planeringsberedningens sammanträde 27 oktober 2009, där
information om hälso- och sjukvårdsuppdraget hade lämnats.
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§ 87
Planeringsberedningen 17 november 2009
Vbgn 090002
Beslut
Nämnden beslutade ta med frågan om hur rehabiliteringen framöver ska
organiseras i Varberg samt efterlysa information om den pågående rehabiliteringsutredningen.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar att presidiet tar med diskussionerna till planeringsberedningen för fortsatt dialog.
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” 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.
§ 88
Dialogmöten med verksamhetschefer
Vbgn 090027
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
Ärendet
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9-10 september 2009 deltog delar av nämnden i dialogmöten med
närsjukvårdens och privata vårdgivares verksamhetschefer.
Vid sammanträdet lämnades information om dialogmötena.
§ 89
Nämndens sammanträdesdagar 2010
Vbgn 090036
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag d v s 2 februari (tisdag), 9 mars
(tisdag), 13 april (tisdag), 12 maj (onsdag fm), 8 juni (tisdag), 8 september
(onsdag), 5 oktober (tisdag), 3 november (onsdag) och 14 december (tisdag).
Presidiets förslag
Nämnden beslutar att under 2010 sammanträda föreslagna dagar.
Ärendet
Vid sammanträdet presenterades förslag till nämndens sammanträdesdagar
2010.
§ 90
Inkomna skrivelser
Beslut
Nämnden beslutade översända skrivelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet
Följande handling anmäls
• Skrivelse från Läjeskliniken AB i Träslövsläge angående klinikens
trångboddhet. Vbgn 090032
§ 91
Uppföljning av särskilda uppdrag inom Vårdval Halland 2008 barnmorskemottagningar
Vbgn 090028
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.
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Ärendet
Nämnden har tecknat överenskommelse med Närsjukvården Landstinget
Halland om att bedriva mödrahälsovård i Varberg.
Vid sammanträdet presenterades det dokument som redovisar hur barnmorskemottagningarna i Halland har bedrivit sin verksamhet under 2008.
Verksamhetschef Monica Gustafsson redovisade resultatet av uppföljningen i
Varbergs kommun och visade lokaler på Vårdcentralen Västra Vall där en
”Familjehörna” skulle kunna tillskapas.
Handlingar i ärendet
Barnmorskemottagningen, uppföljning av särskilda uppdrag inom Vårdval
Halland 2008
§ 92
Övrigt
Beslut
Nämnden beslutade delta i Seniormässan 21 januari 2010 samt att i övrigt
anteckna informationen och diskussionen till protokollet.
Ärendet
Vid sammanträdet informerades och diskuterades:
• Seniormässan 21 januari 2010 i Sparbankshallen. Vbgn 090037
• Dialogmöte 9 februari 2010 med arbetsutskotten för Styrelsen för
Länssjukhuset och Styrelsen för Närsjukvården Landstinget Halland.
• Ansökan till Europeiska Socialfonden i nämndens arbetslöshetsprojekt.

Vid protokollet

Agneta Pettersson

Justeras

Karl-Gunnar Svensson (KD)

Inger Johansson (S)

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2009-11-11.
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