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Plats: Konferensrummet, plan 2, Vårdcentralen Bra Liv i 
Gnosjö  

Närvarande: Britt Johansson (M) ordförande 
Marianne Andersson (KD)  
Michael Bucht (S) (ers Bo Kärreskog (S))  
Lis Melin (M) 
Arne Ekegren (M) 
Björn Jonasson (KD) 
Karl-Magnus Svensson (FP)  
Bengt Petersson (C) 
Evaggelos Tottas (S) 
Lena Persson (S) 
Stefan Svensson (S)  
Per-Olof Bladh (V) 
Sven-Evert Gunnarsson (SD) 
Kajsa Carlsson (MP) 

Ej närvarande: Desiré Törnqvist (S) 
 
Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Signe Axelsson, utredare § 81 
Lars Johansson, förvaltningschef § 89 
Jaana Melle, verksamhetschef § 90 

§ 79 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Bengt Petersson att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 80 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden:  
- Ekonomirapport 
- Protokollsutdrag LS- presidium - premier/stipendier till 
omvårdnadselever 
- Familjecentraler 

§ 81 
 
Information om psykiatriutredningen ”Ett föredöme 
inom svensk psykiatri” 
Signe Axelsson informerar om det fortsatta arbetet med 
psykiatriutredningen och den projektorganisation som 
bildats. Projektet ska vara klart för slutredovisning i 
februari 2013. En ledningsplan håller på att tas fram med 
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följande 14 punkter: 
1. Tydliggör länsspecialistfunktionerna 
2. Utnyttja den gemensamma styrkan för att driva 
utvecklingsfrågorna och sprida goda idéer 
3. Säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt 
4. Säkra kontinuiteten mellan öppen och sluten vård 
5. Förbättra uppföljningen och säkra ”God vård” 
6. Skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av 
psykosvården 
7. Kvalitetssäkra tidiga bedömningar och diagnostisering 
8. Utbildning, handledning och konsultationer 
9. Ta vara på möjligheterna till effektivisering 
10. Utveckla kommunikationen med patienterna 
11. Förbättra den fysiska miljön 
12. Förbättra vårdens innehåll på vissa punkter 
13. Utveckla samarbetet med brukare och vårdgrannar 
14. Avsätt budgetmedel för fortsatt utveckling 
 
Punkterna 3, 9 och 12 är högst prioriterade av styrgruppen. 
 
Inför dagens information har Signe Axelsson också fått 
motionen Sjukgymnaster till den psykiatriska vården! 
(LK11-0037), eftersom hon har lång erfarenhet från 
psykiatrin.  
Hon berättar att utvecklingen genom åren har gått från att 
det på 1980-talet fanns flera sjukgymnaster som var 
specialiserade inom psykiatri och arbetade med bland annat 
basal kroppskännedom. Under senare decennier har det 
varit starkt fokus på psykoterapi och efterfrågan på denna 
behandling är stor. Idag finns det betydligt färre 
sjukgymnaster inom psykiatrin jämfört med tidigare, vilket 
delvis kan bero på att de ersatts med samtalsterapeuter vid 
nyrekrytering. Man kan även se ett ökat intresse för och 
mera forskning kring komplementära behandlingsmetoder.  

§ 82 
 
Sammanträdesplanering 
20 december: Information från sjukvårdsledningen, 
information av en utredare från hälso- och 
sjukvårdsavdelningen om Landstingets handlingsplan för 
sexuell hälsa, arbetet med flerårsplanen påbörjas. 
 
Vid sammanträdet vill utskottet att sjukvårdsledningen 
informerar om: 
- Varför det fortfarande saknas familjecentraler i Värnamo, 
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Gislaveds och Gnosjö kommuner 
- Barn och ungdomspsykiatrin och den psykiatriska kliniken 
- Väntetiderna 
- Varför det är underskottet i budgeten 

§ 83 
 
Konferensrapport 
Sven-Evert Gunnarsson har deltagit i konferensen ”Hur 
kunde hon?” den 17 november i Värnamo. 
 
Rapport från konferensen lämnas. 

§ 84 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 
förteckning. 

§ 85 
 
Ekonomirapport 
Ekonomirapport för tiden 2011-01-01--2011-10-31 lämnas. 

§ 86 Protokollsutdrag 
Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens presidium § 75, 
2011-11-01 Premier/stipendier till omvårdnadselever delas 
ut. 

§ 87 
 
Familjecentraler 
Lis Melin uttrycker sin besvikelse över att det fortfarande 
saknas familjecentraler i 3 av 4 kommuner (Gislaved, 
Gnosjö och Värnamo) inom Värnamo sjukvårdsområde. 
Samtliga politiska partier är överens, men inga 
familjcentraler har öppnats! Varför? 
Frågan ska ställas till sjukvårdsdirektören för Värnamo 
sjukvårdsområde. 

§ 88 
 
Stipendier till omvårdnadselever 
Avslutning äger rum i Gislaved den 16/12, kl 11:00 i 
Samlingssalen, Gislaveds gymnasium.  
 
Till stipendieutdelare utses Kajsa Carlsson. 

§ 89 
 
Vårdcentralerna Bra Liv 
Lars Johansson inleder med en kort presentation av sig 
själv. Därefter presenterar han förvaltningen Vård-
centralerna Bra Liv med hjälp av en bildpresentation med 
följande rubriker: 
- ”En smålänning” 
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- Om vårdcentralerna Bra Liv 
- Patienten i fokus 
- Omfattning 
- Vårdcentralerna Bra Liv i länet 
- Vårdcentralerna Bra Liv 
- Landstingets verksamhetsorganisation 
- Bra Liv organisation 
- Bra Liv ledning/stab 
- Verksamheter på vårdcentralen 
- Bra Liv yrkeskategorier 
- Bra Liv utbildning 
- Yrkesgrupps fördelning inom Vårdcentralerna Bra Liv 
- Antal besök under ett år 
- Besök i genomsnitt per invånare och år 
- Ekonomi 
- Vårdcentralernas finansiering 
- Vårdcentralernas kostnader 
- Patientavgifter öppenvård 2011 
- Synpunkter på vården 
- Inför 2012 
 
Lars Johansson säger att Vårdcentralerna Bra Liv har en 
gemensam handlingsplan för bland annat verksamhetens 
mål. Att ha en dialog med invånarna och uppföljning av 
verksamheten är viktig.  
Han säger vidare att en struktur för samverkansformer och 
koncernbegrepp ska tas fram.   

§ 90 
 
Information om Vårdcentralen Bra Liv i Gnosjö 
Jaana Melle inleder med att berätta att de viktigaste 
verktygen för verksamheten: IT-tekniken och telefonerna 
inte fungerar tillfredsställande. Hon har påtalat problemen  
för sin förvaltningschef, direktören på IT-centrum och  
landstingsdirektören.  
Jaana Melle fortsätter med information om verksamheten 
med hjälp av ett bildspel som har följande rubriker: 
- Patientsäkerhet/arbetsmiljö 
- Antal läkarbesök/100 invånare 2011 januari-september 
- Resultat – Bra Liv vårdcentral 2011 januari-september 
- Laboratoriekostnader 
- Laboratoriekostnader per läkarbesök 
- Röntgenkostnader 
- Röntgenkostnader per läkarbesök 
- Läkemedelskostnader per ersättningspoäng 
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- Röntgenkostnader invånare/år 
- Läkemedelskostnader invånare/år 
- Laboratoriekostnader invånare/år 
- Styrkor och svagheter – nationella patientenkäten 2010 
- Tillgänglighet 
- Läkartillgänglighet 
- Besvarade telefonsamtal Tele-Q 2010-2011 
- Antal besök 2010-2011 per yrkesroll 
- Styrkort 2011 
- Handlingsplan/förbättringsarbete 
- Primärvård idag och imorgon 
- Utmaningar inom primärvården 

§ 91 
 
Motion – Sjukgymnaster till den psykiatriska vården! 
(LK11-0037) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 
 
att en plan tas fram för hur sjukgymnasternas 
kunskapsområde skall bli tillgängligt för patienterna inom 
den psykiatriska vården på lika villkor över länet  
 
att planen omfattar såväl sluten som öppen psykiatrisk vård 
 
att kompetensutveckling för sjukgymnaster i linje med 
motionens intentioner planeras och genomförs. 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen vid 
sammanträdet 2011-02-16. De kom då fram till följande: 
- Var finns de tre sjukgymnasterna inom psykiatrin som 
nämns i motionen? 
- En sjukgymnast ska bjudas in till ett utskottssammanträde.
 
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-
03-03. Sekreteraren delade ut de skriftliga svar som lämnats 
av verksamhetscheferna på Samrehab i Värnamo och de tre 
psykiatriska klinikerna i landstinget.  
Utskottet förde en diskussion och en fråga ställdes om 
resultatet av den inventering av rehabiliteringsresurser som 
gjorts.  
Utskottet enades också om att bjuda in verksamhetschefen 
för Samrehab till ett utskottssammanträde. 
 
Verksamhetschef Sofia Persson medverkade tillsammans 
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med två medarbetare vid utskottets sammanträde 2011-09-
08. Efter informationen diskuterade utskottet motionens 
fortsatta beredning. Ledamöterna kom fram till att 
förvaltningschefen för Vårdcentralerna Bra liv ska bjudas in 
till ett utskottssammanträde.  
LK10-0338 ”Återkoppling gällande motion angående 
inventering av rehabiliteringsresurser (LK07-0351)” delades 
också ut. Planeringsgruppen fick i uppdrag att formulera 
frågeställningar till ett brev som ska skickas till alla 
vårdcentraler. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28 
diskuterades motionens fortsatta beredning. De kom fram 
till att: 
- tills vidare, avvakta med brevet till vårdcentralerna  
- information om psykiatriutredningen ”Ett föredöme för 
svensk psykiatri” ska lämnas vid ett utskottssammanträde. 
 
Utskottet godkände planeringen för motionens beredning 
vid sammanträdet 2011-10-18. 
 
Signe Axelsson har nu medverkat med information om det 
fortsatta arbetet med psykiatriutredningen. 
Utskottet för en diskussion om motionens fortsatta 
beredning. De kommer överens om att de vill skriva till 
Medicinsk programgrupp psykiatri för att få deras syn på 
motionen. Planeringsgruppen får detta i uppdrag.  

§ 92 Motion – Bra Liv – En primärvårdsorganisation i 
utveckling (LK11-0450) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl 
Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 
 
att Landstingsfullmäktige ger uppdrag till 
Landstingsstyrelsen att tydliggöra Bra livs gemensamma 
uppdrag för den bästa primärvården i länet. 
 
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-
09-08. Utskottet enades då om att förvaltningschefen för 
vårdcentralerna Bra Liv ska bjudas in till ett 
utskottssammanträde. 
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Förvaltningschefen för vårdcentralerna Bra Liv har nu 
medverkat med information.  
Utskottet för en diskussion om motionens att-sats. De 
kommer fram till att planeringsgruppen får i uppdrag att 
planera för den fortsatta beredningen av motionen. Varje 
parti ska också föra en diskussion i sina respektive 
partigrupper. 

§ 93 
 
Motion – Information och uppföljning vid upprepade 
aborter (LK11-0382) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna landstings-
fullmäktige besluta  
 
att den som genomgått en abort erbjuds att sätta in en spiral 
eller erbjuds det preventivmedel som för övrigt passar bäst 
under 5 år, utan kostnad 
 
att den skriftliga informationen till kvinnan som ska 
genomgå en abort även ska innehålla information om vem 
man kan kontakta om man vill adoptera bort barnet eller vill 
veta mer om adoption. 
 
Motionen anmäldes för planeringsgruppen vid samman-
trädet 2011-08-24 och för utskottet 2011-09-08. 
 
Efter en kort diskussion kom utskottet fram till att 
verksamhetschefen för kvinnokliniken ska bjudas in till ett 
utskottssammanträde. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28 fördes en 
kort diskussion om avsnittet om oönskade graviditeter i 
”Uppföljning år 2010, Handlingsplan för sexuell hälsa – 
med inriktning på ungdomar och unga vuxna”.  
 
Vid utskottets sammanträde 2011-10-18 lämnade  
verksamhetschefen för kvinnokliniken information. 
Därefter diskuterade utskottet motionens vidare beredning 
och kom fram till att den utredare som arbetat med 
landstingets handlingsplan för sexuell hälsa ska bjudas in 
till ett sammanträde. Eventuellt ska även en kurator bjudas 
in. 
 
Efter en diskussion vid planeringsgruppens sammanträde 
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2011-11-09 enades gruppen om att den utredare som arbetat 
med landstingets handlingsplan för sexuell hälsa ska bjudas 
in till ett sammanträde. Motionen ska också lämnas till 
Medicinsk programgrupp, kvinnohälsa och kvinnosjukvård 
för att få svar på följande frågeställningar: 
1) Deras syn på de två att-satserna 
2) Hur fungerar det idag i de tre sjukvårdsområdena? 
3) Finns det planer på förändringar? 
4 a) Vad erbjuds kvinnan för preventivmedel? 
4 b) När görs det? 
5) Vad gäller för adoption, nationella/lokala regler? 
6) En förklaring av abortstatistiken 2010, i bilaga 
 – skillnaden mellan de olika sjukvårdsområdena i 
förhållande till befolkningsmängden. 
 
Med kallelsen till dagens sammanträde bifogades svar på 
frågorna från Medicinsk programgrupp, kvinnohälsa och 
kvinnosjukvård, samt den skriftliga information som lämnas 
till patienter som ska genomgå en abort. 
 
Vid nästa sammanträde medverkar den utredare som arbetat 
med landstingets handlingsplan för sexuell hälsa. 

§ 94 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:25.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson  
 

Bengt Petersson 
 

 
 

 


