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§§ 28 - 38

Tisdagen 11 maj 2010, kl 13:15 - 16:45
Vårdcentralen i Torup

Ledamöterna
Ingegerd Torhall (FP)
Désireé Hultberg (M)
Gunnar Schoberg (C)
Tom Barkström (KD)
Göran Johansson (S)
Silva Hafström (S)

ordförande

Tjänstgörande ersättare
Margareta Andersson (C)
Ersättare
Kjell Wåxnäs (M)
Jerzy Golowkin (M)
Tjänstemän
Åse Allberg
Carina Andersson
Lars Bäcklund

nämndsdirektör
sekreterare
folkhälsopedagog

Sammanträdet inleddes med en övergripande presentation av Tillväxt Hälsa,
ett av Region Hallands fyra prioriterade tillväxtområden - Ann-Mari
Bartholdsson, utvecklingsledare Hälsoteknik, Region Halland.
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§ 28
Justering
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar utse Désireé Hultberg att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 29
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag med tillägg av ett ärende
• Hälsodag på Vårdcentralen i Hyltebruk
Presidiets förslag
Nämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 30
Återkoppling från planeringsberedningen 26 april 2010
Hyn100005
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna den lämnade information till protokollet.
Ärendet
Presidiet och nämndsdirektören återkopplar från planeringsberedningens
sammanträde 26 april 2010.

Hyn 2010-05-11

2 (8)

§ 31
Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning (HSPI) 2011-2015
Hyn100005
Beslut
Nämnden beslutade att presidiet tar med resultatet av diskussionerna till
planeringsberedningens sammanträde den 25 maj.
Presidiets förslag
Förslag vid sammanträdet.
Ärendet
Vid dagens sammanträde återkopplar presidiet och nämndsdirektören till
planeringsberedningens möte 26 april och de diskussioner som fördes om det
hälso- och sjukvårdspolitiska inriktningsdokumentet (HSPI) 2011-2015.
Hyltenämnden har arbetat med hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning (HSPI)
vid sammanträdena den 17 mars och 13 april 2010.
För att säkra medborgarnas tillgång av hälso- och sjukvård utifrån behov antar
landstingsfullmäktige årligen en hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning
(HSPI) för att uppnå de övergripande målen - God hälsa - Nöjda och
engagerade invånare - God vård - Stark ekonomi - Stolta och engagerade
medarbetare.
Hälso- och sjukvårdspolitiska inriktningen syftar till att ge en övergripande
långsiktig politisk inriktning för att uppnå de övergripande målen så att
hallänningarnas hälsa stärks och behoven av hälso- och sjukvård tillgodoses.
Genom arbetet i planeringsberedningen deltar de lokala nämnderna i
beredningen av förslag till HSPI inför fullmäktiges beslut.
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§ 32
Inför planeringsberedningen 25 maj 2010
Hyn100005
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
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.
En rapport som beskriver hälso- och sjukvården i Landstinget Halland ur ett
behovsperspektiv har tagits fram 2009. Behovsbeskrivningen utgör grunden
för en behovsanalys som ska utgöra en del av planeringen och resursfördelningen av hälso- och sjukvårdens framtida insatser.
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§ 33
Uppföljningsrapport 1 för år 2010, fyra månader
Hyn100001
Beslut
Nämnden beslutade med godkännande inlämna uppföljningsrapport 1 för år
2010, fyra månader, till landstingsstyrelsen.
Presidiets förslag
Förslag vid sammanträdet.
Ärendet
Vid dagens sammanträde redovisas uppföljningsrapport 1 för 2010, fyra
månader.
Enligt framtagna riktlinjer för Landstinget Hallands uppföljning 2010 ska
uppföljningsrapporter inlämnas.
Uppföljningsrapport 1 2010, fyra månader, ska vara inlämnad 2010-05-14.
Handlingar i ärendet
Riktlinjer för Landstinget Hallands uppföljning 2010
Uppföljningsrapport 1, fyra månader, 2010

§ 34
Ekonomisk redovisning januari - april 2010
Hyn100001
Beslut
Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.
Presidiets förslag
Nämnden beslutar anteckna den lämnade informationen till protokollet.
Ärendet
Information lämnas om det ekonomiska utfallet t o m april 2010.
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Handlingar i ärendet
Ekonomisk redovisning t o m april 2010

§ 35
Förebyggande arbete med tobak, alkohol och droger
Hyn100003
Beslut
Nämnden beslutade anteckna diskussionerna till protokollet, samt att ge Lars
Bäcklund i uppdrag att ta fram förslag på det fortsatta, förebyggande arbetet
med tobak, alkohol och droger.
Presidiets förslag
Diskussioner vid sammanträdet.
Ärendet
Vid dagens sammanträde lämnar folkhälsopedagog Lars Bäcklund en
redovisning av arbetet med bl a Tobaksfri Trio. Nämnden diskuterar hur man i
framtiden ska arbeta förebyggande med tobak, alkohol och droger.
Att hjälpa ungdomar att vara drog- och tobaksfria är ett viktigt arbete.
Tobaksfri Trio startades 1996 av Lokala hälsorådet i Hylte, tillsammans med
Allergikommittén och ”Tobaksfri skola”.
Nu behövs en revidering av det förebyggande arbetet med tobak och droger.

§ 36
Rapporter
Beslut
Nämnden beslutade anteckna den lämnade informationen till protokollet
Ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om följande:
• Vårdvalet t o m april 2010
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• Primärvårdsmätningen mars 2010- Läkartillgänglighet Telefontillgänglighet

§ 37
Övriga frågor
• Förklaring av texten i Landstinget Hallands revisorers granskning av
årsredovisningen 2009 beträffande den oro revisorerna känner för
förskolebarnens hälsa.
• Studieresa tillsammans med Falkenbergsnämnden 31 augusti 2010.

§ 38
Hälsodag på Vårdcentralen i Hyltebruk
Hyn100004
Beslut
Nämnden beslutade stödja Hälsodagen på vårdcentralen i Hylte med 15 000
kr, med önskan att aktiviteterna förläggs på eftermiddagen och kvällen för att
så många som möjligt ska kunna delta.
Ärendet
Som ett led i att uppnå landstingets övergripande mål "God Hälsa" samt att
bedriva ett hälsofrämjande arbete på vårdcentralen i Hyltebruk tänker
processgruppen hälsofrämjande hälso- och sjukvård anordna en hälsodag för
befolkningen i Hyltebruk med omnejd samt att till hösten även starta en
livsstilsgrupp.
En skrivelse har inkommit från Processgruppen hälsofrämjande hälso- och
sjukvård, vårdcentralen i Hyltebruk där man önskar ekonomiskt stöd för att
genomföra dagen.
Handlingar
Skrivelse från Processgruppen hälsofrämjande hälso- och sjukvård 11 maj
2010
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Vid protokollet

Carina Andersson

Justerat 2010-05-19

Ingegerd Torhall

Désireé Hultberg

-----------------------------Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2010-05-20
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