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Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 
sjukhus  

Närvarande: Britt Johansson (M) ordförande §§ 64-72 
Marianne Andersson (KD) ordförande §§ 73-78 
Bo Kärreskog (S)  
Arne Ekegren (M)  
Björn Jonasson (KD) 
Karl-Magnus Svensson (FP)  
Inga-Maj Eleholt (C) (ers Bengt Petersson (C)) 
Evaggelos Tottas (S) 
Susanne Josefsson (S) (ers Desiré Törnqvist (S)) 
Lena Persson (S) 
Stefan Svensson (S)  
Per-Olof Bladh (V) 
Sven-Evert Gunnarsson (SD) 
Kajsa Carlsson (MP) 

Ej närvarande: Lis Melin (M) 
 
Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Doris Johansson, Stellan Sandberg, Göte 
Wahlström, Östen Johnsson, Marianne Ericsson, 
Inga Fingal, landstingets revisorer § 68 
Eva Öhlander, revisionschef § 68 
Anette Karlsson adm samordnare § 68 
Christina Gunnervik, verksamhetschef § 73 
Ing-Marie Karlsson, vårdenhetschef § 73 

§ 64 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Evaggelos Tottas att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 65 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden: 
- Workshop  
- Tack för uppvaktning 
-Vårdcentralen Bra Liv i Smålandsstenar 
- Flerårsplanen 

§ 66 Workshop 
Ordförande har tillsammans med de övriga 
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utskottsordförandena träffat landstingets 
kommunikationsdirektör om hur utskotten ska nå 
medborgarna. En workshop om marknadsföring av 
utskotten är planerad till den 31 oktober, kl 10:00. En 
kallelse kommer att skickas ut. 

§ 67 Tack för uppvaktning 
Arne Ekegren framför sitt tack för uppvaktningen på sin 
födelsedag. 

§ 68 Besök av landstingets revisorer 
Landstingets revisorer besöker utskottet för följa upp den   
granskning av landstingets utskott och den 
enkätundersökning som gjordes bland landstings-
fullmäktiges ledamöter 2009. Eva Öhlander informerar om 
de förändringar som gjorts i utskottens arbetsordning.  
 
Revisorerna och utskottets ledamöter diskuterar resultat och 
uppföljning enligt de frågeställningar som medföljde 
kallelsen till dagens sammanträde. 

§ 69 
 
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.  
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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 
med två medarbetare vid utskottets sammanträde 2011-09-
08. Efter informationen diskuterade utskottet motionens 
fortsatta beredning. De 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 godkänner planeringen för motionens beredning. 

§ 70 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. 
 
Sekreteraren meddelar att förvaltningschefen medverkar vid 
sammanträdet den 29 november. 
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§ 71 Sammanträdesplanering 
29 november: Vårdcentralen Bra Liv i Gnosjö med 
information av verksamhetschef och förvaltningschefen för 
vårdcentralerna Bra Liv och information om 
psykiatriutredningen och det fortsatta arbetet med den, av 
en utredare från hälso- och sjukvårdsavdelningen. 
 
20 december: Ev information från sjukvårdsledningen, ev 
information av en utredare från hälso- och 
sjukvårdsavdelningen om Landstingets handlingsplan för 
sexuell hälsa, arbetet med flerårsplanen påbörjas. 

§ 72 Konferensrapporter 
Lena Persson och Per-Olof Bladh har deltagit i konferensen 
”Barnkonventionen” den 28 september i Nässjö. 
 
Lena Persson, Per-Olof Bladh och Kajsa Carlsson har 
deltagit i konferensen ”Barn som far illa” den 29 september 
i Jönköping.  

Rapport från konferenserna lämnas. 

§ 73 Information om Kvinnokliniken samt angående Motion 
– Information och uppföljning vid upprepade aborter 
(LK11-0382)  
Christina Gunnervik inleder med en kort presentation av 
kvinnokliniken. Svårrekryterade yrkeskategorier är läkare 
med bakjourskompetens och barnmorskor till 
förlossningsavdelningen. 
900 barn föds per år på kliniken. Cirka 14 % förlöses med 
kejsarsnitt. Enligt WHO´s sätt att räkna ska frekvensen för 
medicinskt motiverade kejsarsnitt vara 10-15 %. 
  
Christina Gunnervik är positiv till den svenska abortlag-
stiftningen. Att fatta ett beslut om en abort är aldrig lätt för 
en kvinna.  
Statistik över antalet aborter inom den sydöstra 
sjukvårdsregionen visas. Några olika preventivmedel 
beskrivs och kostnaderna för dem. ”Dagen efter piller” 
delas ut kostnadsfritt på kvinnoklinikens mottagning, 
ungdomsmottagningarna och på kvinnohälsovården. 
 
Åldersgränsen för att räknas som ungdom, skiljer sig inom 
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landstinget när det gäller besök på 
ungdomsmottagningarna: i Värnamo är det till och med 19 
år, i Eksjö 22 år och i Jönköping 25 år. 

§ 74 
 
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”.  

Efter informationen av verksamhetschefen för 
kvinnokliniken diskuterar utskottet motionens vidare 
beredning. De kommer 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. 

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

§ 76 Vårdcentralen Bra Liv i Smålandsstenar 
Per-Olof Bladh uttrycker oro över lokal- och 
arbetsmiljöproblemen på vårdcentralen Bra Liv i 
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Smålandsstenar. Han ifrågasätter också planeringsgruppens 
beslut att avvakta med en skrivelse till landstingsstyrelsen. 
 
Utskottet för en diskussion och kommer fram till att ge 
sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag till skrivelse 
som ska ställas till landtingsstyrelsens ordförande. Förslaget 
skickas med e-post för godkännande till planeringsgruppen. 

§ 77 Flerårsplanen 
Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att planera för 
hur utskottet ska arbeta med flerårsplanen. 

§ 78 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:10.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson  
§§ 64-72 

Marianne Andersson 
§§ 73-78 

Evaggelos Tottas
 

 
 

 


