
 

  

 

    

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 13-22 

Tid: 2013-03-07, 10:00-15:40 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande 

Eva Lundemo (C)  

Annika Nordin (S)  

Magnus Lagerqvist (S) §§ 13-19 

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S)  

Håkan Sandgren (S)) 

Birgitta Sidenvall (FP) §§ 13-18 

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Per Svenhall (SD) 

Rachel de Basso (S) 

Kerstin Klasson (MP) ersätter Magnus Berndtzon (MP)  

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Dhan Åstrand (C) ersätter Patrik Skogward (KD) 

Katharina Åstrand (M) ersätter Birgitta Sidenvall §§ 19-

22 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör § 15 

  

§13 Val av justerare 
Utskottet utser Rachel de Basso att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§14  Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av 

årsredovisning 2012 under övriga punkter. 

§15  Information Hälso- och sjukvårdsdirektör  
Mats Bojestig berättar om pågående utvecklingsarbeten och 

svarar på utskottets frågor om bland annat: överföring 

hemsjukvård/journaler, hjärtsjukvård, mest sjuka äldre, 

bassänger och ersättningssystem.  
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§16  Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på 
medellivslängden  
I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina 

Winberg, sverigedemokraterna 

 

- att Landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen 

inom vårt landsting att undersöka och redovisa överlevnad i 

de tolv vanligaste cancerformerna utifrån utbildnings- och 

inkomstnivå för patienter inom Landstingets 

upptagningsområde.  

- att  Landstingsfullmäktige uppdrar åt Folkhälsoavdelningen 

vid vårt landsting att redovisa de åtgärder man vidtar för att 

minska sociala skillnader i ohälsa 

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Under beredningen av motionen har utskottet bland annat 

träffat företrädare för folkhälsosektionen och 

onkologkliniken. Utskottet har även tagit del av 

sammanfattande delar av rapporten Cancer i Sverige, som 

undersöker geografiska och socioekonomiska skillnader i 

insjuknande och överlevnad av cancer i Sverige.  

 

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 

yttrande.   

 

Per Svenhall (SD) yrkar bifall till motionen.  

Annika Nordin (S) yrkar bifall till planeringsgruppens 

förslag.  

 

Utskottet beslutar 

 

- att yttra sig i enlighet med planeringsgruppens förslag och 

därmed föreslå att fullmäktige avslår motionen.  

 

Per Svenhall (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

 

 



 

PROTOKOLL 3(7) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 
13-22 
Tid: 2013-03-07, 10:00-15:40 
 

 

  

 

§17  Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter behövs i landstinget  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheten 

att inrätta specialisttjänster för arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster i Landstinget i Jönköping län. 

 

- att utredningen sker i samråd med de berörda 

professionerna, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäldes vid utskottets 

sammanträde den 4 december, då personaldirektör Anders 

Liif även kommenterade motionen. Sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter är välutbildade och är generellt mycket 

aktiva i kompetensutveckling och förbättringsarbete inom 

sina verksamhetsområden. Inrättande av specialisttjänster är 

kostnadsdrivande och skulle kunna bidra till ökad sårbarhet i 

verksamheten. Ytterst är det verksamheterna som bestämmer 

om det finns behov av specialisttjänster.  

 

Utskottet har tagit del av specialistordningen för 

sjukgymnaster, skapad av yrkesföreningen för sjukgymnaster 

och tar nu del av den för arbetsterapeuter, skapad av 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. Sekreteraren redogör för 

kontakter med hälsohögskolan som hänvisar till 

yrkesförbunden angående specialistutbildning. Utskottet önskar 

mer information om detta, samt om den skrivelse från 

verksamheten som gjorts i detta ärende för ett antal år sedan. 

Övriga önskemål för beredningen av motionen är bland annat 

att kontakt tas med verksamhetsföreträdare för Samrehab och 

sjukgymnastiken angående motionen, samt erfarenheter från 

verksamheter som har infört specialisttjänster.  

 

Beredning fortsätter i planeringsgruppen.  
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§18  Motion: Satsa på undersköterskorna! 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt 

övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/ 

skötare i Landstinget i Jönköpings län inventeras 

 

- att en genomlysning av framtida yrkesområden och 

uppgifter för undersköterskor/skötare genomförs 

 

- att resultaten av ovanstående insatser redovisas till 

fullmäktige, och finns med som underlag för satsningar inom 

detta område, vid kommande budgetprocess.  
 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande. 

 

Personaldirektör Anders Liif medverkade vid utskottets 

sammanträde i december. Undersköterskor utgör den näst 

största yrkesgruppen i Landstinget men har minskat i relation 

till sjuksköterskor. Detsamma gäller för närliggande 

landsting. Det är viktigt att välja rätt kompetens vid 

tillsättning av tjänster,något som inte alltid innebär högst 

kompetens. Undersköterskorna deltar i landstingets egna 

utbildningsinsatser, men är missgynnade gällande externa 

utbildningar på grund av att många i gruppen saknar 

högskolebehörighet. Det kan finnas behov av att mer 

systematiskt titta på framtida kompetensbehov inom alla 

yrkesgrupper även för undersköterskor. Kommunal och 

Vårdförbundet har yttrat sig över motionen, vilket utskottet 

har tagit del av.   
 

Utskottet har tagit del av information om de 

kompetensutvecklingsplaner som finns för undersköterskor 

inom Västra Götaland, de liknar de som används för olika 

personalgrupper i Landstinget i Jönköpings län.  Sekreteraren 

redogör även för kontakter Kunskapscentrum Syd – i 

Landstinget i Kronoberg där man bedriver 

yrkeshögskoleutbildningar för:  

- Skötare (ej krav på vårdbakgrund) för psykiatri och 

rättspsykiatri 
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- Specialistundersköterska barn  

- Specialistundersköterska äldre och palliativ vård. 

- Eventuellt specialistundersköterska operation och 

anestesi  

 

I Landstinget i Jönköpings län deltar undersköterskor och 

skötare bland annat i följande utbildningar, 

förbättringsprojekt: Det goda samtalet, Bättre vård- mindre 

tvång, teamutbildningar på äldreområdet ex Senior Alert, 

läkemedel och palliativregistret. Under 2012 deltog 129 

undersköterskor och 34 skötare från Landstinget i 

Jönköpings län i någon av Qulturums utbildningar.  
 

Utskottets planeringsgrupp redogör för träffen de haft med 

företrädare för högskolan med anledning av motionen. 

Utbildning och kompetensutveckling kan genomföras på tre 

olika sätt i hälsohögskolans regi: 

 

1. Uppdragsutbildning: beställaren köper utbildningen 

bestämmer innehåll, tid och plats, vilka som ska få gå 

etcetera. Inriktning kan vara tex vara geriatrik, sårvård, 

nutrition, medicinsk teknik, akutsjukvård. Detta kan ge 

högskolepoäng men kräver inte behörighet för 

högskolestudier.  

2. YH-utbildning: hårt reglerad bygger bland annat på 

behov av arbetskraft; kompetens. Nationellt intag av 

studenter. 

3. Ordinarie fristående kurser: nationellt intag av studenter 

men med möjlighet att köpa utbildningsplatser i mån av 

plats. 

 

Utskottet diskuterar motionen, det kan eventuellt vara 

intressant att utreda personal/utbildningsbehov. Vad en sådan 

utredning skulle leda till är en senare fråga. Det är viktigt att 

rätt kompetens på rätt plats.  

 

Beredningen fortsätter i planeringsgruppen.  

§19  Flerårsplan  

Utskottet diskuterar förslag till underlag för flerårsplan från 

majoriteten (M, C, FP, KD och MP), Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. 
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Utskottet diskuterar beslutsformerna för Flerårsplanen. Skall 

ett gemensamt underlag arbetas fram med bilagda särskilda 

Tilläggs- yrkanden eller skall de olika Yrkandena ställas mot 

varandra för beslut. Utskottet ajournerar för fortsatt 

diskussion partierna emellan. 

 

Sammanträdet återupptas, beslut om underlag för flerårsplan 

kommer att ske genom att de olika förslagen ställs mot 

varandra. Eventuella förändringar i underlag ska lämnas till 

sekreteraren senast den 25 mars. Beslut om flerårsplan fattas 

vid utskottets sammanträde den 11 april. 

§20  Sammanträdesplanering 
Uppslag studieresa 14-15 maj 

Studiebesök vuxenpsykiatrin Gävle; återhämtningsgruppen  

Källbäcken Gävle,  samt eventuellt Fontänhus Stockholm 

eller öppenvården Motala. Sekreteraren får i uppdrag att ta 

fram ett förslag program, inklusive förslag på färdsätt. 

Planering fortsätter i planeringsgruppen.  

 

11 april 

- Öron-, näsa- , halskliniken 

- Beslut underlag för flerårsplan 

§21  Konferensinbjudningar 

- Gör jämlikt - gör skillnad, SKL, 2 mars, Stockholm. 

- 4 ledamöter erbjuds möjlighet att delta, anmälan till 

sekreteraren senast 8 mars. 

- Utbildningsdag i hälsoekonomi, Dagens Medicin, 25 

april, Stockholm. 4 ledamöter erbjuds möjlighet att 

delta. 

- Psykiatridagen, Dagens Medicin, 30 maj, Stockholm. 

4 ledamöter erbjuds möjlighet att delta.  

- Tillsammans för barn som anhöriga, 9 april, 

Landstinget i Jönköpings län, Jönköping. Intresserade 

erbjuds delta, anmälan till sekreterare.  

Mian Lodalen – En regnbågshistoria om för och nu, 

27 mars Landstinget i Jönköpings län, Jönköping. 

Intresserade erbjuds delta, anmälan till sekreterare. 
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§22  Övriga frågor 
Utskottet tar del av årsredovisning och ekonomisk 

redovisning för 2012. Planeringsgruppen får i uppdrag att 

fatta beslut om årsredovisningens utformning.  

  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Rachel de Basso  

 
 


