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Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 
sjukhus  

Närvarande: Britt Johansson (M) ordförande 
Marianne Andersson (KD)  
Bo Kärreskog (S)  
Lis Melin (M) §§ 95-98 
Arne Ekegren (M) 
Björn Jonasson (KD) 
Karl-Magnus Svensson (FP)  
Bengt Petersson (C) 
Evaggelos Tottas (S) 
Desiré Törnqvist (S) 
Lena Persson (S) 
Stefan Svensson (S)  
Per-Olof Bladh (V) 
Sven-Evert Gunnarsson (SD) 
Kajsa Carlsson (MP) 

  
Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Ann-Cristine Johansson, sjukvårdsdirektör § 97  
Ulla Lindström, folkhälsoplanerare § 98  

§ 95 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Lena Persson att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 96 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden:  
- Uppvaktning 

§ 97 
 
Information av sjukvårdsledningen 
Ann-Christine Johansson informerar med hjälp av en 
bildpresentation, med följande rubriker: 
- Tidningsrubriker om sjukvårdsområdet 
Nuläge – Medborgar- och kundperspektiv 
- Indikator: Kände du att ditt barn blev bemött med respekt 
och på ett hänsynsfullt sätt? 
Tillgänglighet:  
- Akutmottagning: 
andel patienter som fått hjälp och lämnat mottagningen 
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inom fyra timmar 
- Besök/undersökning specialiserad vård: 
andel patienter som väntat mindre än 30 dagar i relation till 
alla väntande 
andel patienter som väntade mer än 60 dagar för första 
besök på Värnamo sjukhus, november 2011 
andel väntande mer än 30 dagar till nybesök vid Värnamo 
sjukhus, per intervall november 2011 
- Operation/åtgärd specialiserad vård: 
andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i relation till 
alla väntande 
andel patienter som väntat mer än 60 dagar för 
operation/behandling vid Värnamo sjukhus, november 2011 
Nuläge - Process- och produktion 
- Följsamhet klädregler 
- Följsamhet basala hygienregler 
- Resursförstärkning Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Värnamo sjukhus 2008 
- Läkare BUP, aktuell bemanning 2011-12-16 
- Psykologer BUP 
- Sekreterare BUP 
- Väntetider BUP 
- Tillgång till psykiatriska akutmottagningen i Jönköping 
- Strokeenhet bland de bästa i landet 
- Förebyggande bedömningar före operation 
- Lean 
Nuläge - Lärande- och förnyelse 
- Rekrytering 
- Utlandsrekrytering av läkare 
- God och säker vård på svenska 
- Några exempel på utfallet ur enkäten om personal-
avdelningen 
- Arkivcentralen 
- Sjukfrånvaro Hälso- och sjukvård 
- Medarbetarsamtal Hälso- och sjukvård 
- Kompetensutvecklingsplan 
- Ekonomi 
- Faktiska årsarbetare 
- DRG-poäng/1000 arbetade timmar 
- Vår mission 
Utmaningar 2012 
- Redan igång 
- Sammanfattning och slutsatser i SBU-rapport ”Volym och 
resultat” 2011 
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Ann-Christine Johansson avslutar med ”Inför flerårsplan” 
där hon prioriterar: 
- delad jour för kirurgi och ortopedi 
- rekrytering av ST-läkare och operationssjuksköterskor 
- utveckling av nya tjänster för ”mina vårdkontakter” 
samt  
”Ombyggnadsplanering 2011 och 2012/2013” där följande 
prioriteringar är angelägna för Värnamo sjukvårdsområde: 
- Operationsavdelningen 
- Psykiatriska kliniken 
- Familjecentraler i Gislaved, Värnamo och Gnosjö 

§ 98 
 
Information om uppföljning av ”Handlingsplan för 
sexuell hälsa – med inriktning på ungdomar och unga 
vuxna” 
Ulla Lindström inleder med en kort historik kring arbetet 
med att ta fram ”Handlingsplan för sexuell hälsa – med 
inriktning på ungdomar och unga vuxna”. 
 
Hon berättar vidare hur de arbetar med uppföljningen av 
planen. Ett stort ansvar läggs på skolorna, men att 
landstinget har en stödjande funktion. Hon rekommenderar 
också ledamöterna att läsa information som finns på 
www.lj.se/folkhälsa och www.lj.se/sexochsamlevnad där 
samtliga kursplaner finns för ämnen där sex och samlevnad 
ingår. 
 
En kort diskussion förs också med utskottets ledamöter om 
den abortstatistik som redovisas i handlingsplanen, 
preventivmedel, samt att det inte längre förekommer någon 
adoption av nyfödda barn i Sverige.  

§ 99 
 
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 
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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 
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 medverkade  
verksamhetschefen för kvinnokliniken med 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 
2011-11-09 enades gruppen om att motionen också ska 
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. 
 
Svaret på frågorna från Medicinsk programgrupp, 
kvinnohälsa och kvinnosjukvård, samt den skriftliga 
information som lämnas till patienter som ska genomgå en 
abort bifogades kallelsen till utskottssammanträdet 2011-
11-29. 
 
Vid dagens sammanträde har den utredare som arbetat med 
landstingets ”Handlingsplan för sexuell hälsa – med 
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inriktning på ungdomar och unga vuxna” medverkat. 
Ledamöterna sammanfattar nu den information som 
lämnats vid dagens sammanträde och tidigare.  
De enas om att de har fått den information som krävs för att 
avge ett yttrande. 
Sekreteraren får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande 
där motionen ska avslås.  

§ 100 
 
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. Gruppen 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 verksamhets- 
chefen för Samrehab till ett utskottssammanträde. 
 
Verksamhetschefen för Samrehab medverkade tillsammans 
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.  
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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 fortsatta 
beredning vid sammanträdet 2011-10-18. 
 
Vid utskottets sammanträde 2011-11-29 lämnades 
information om det fortsatta arbetet med psykiatri-
utredningen. 
Utskottet förde också en diskussion om motionens fortsatta 
beredning. De kom överens om att de vill skriva till 
Medicinsk programgrupp psykiatri för att få deras syn på 
motionen. Planeringsgruppen får detta i uppdrag.  
 
Planeringsgruppen diskuterade motionen och den 
information som utskottet hittills fått vid sitt sammanträde 
2011-12-05. 
De kom fram till att de vill ha Medicinsk programgrupp 
psykiatri´s syn på motionen, samt få svar på följande två 
frågor: 
- har man under åren som gått konverterat sjukgymnast-
tjänster till annan yrkeskompetens? 
- vad är i så fall skälet till detta? 
Inom Värnamo sjukvårdsområde finns det sjukgymnaster 
på Samrehab som arbetar mot psykiatriska kliniken. 
Planeringsgruppen vill veta om det är så också inom 
Jönköpings- och Höglandets sjukvårdsområden. 
 
Sekreteraren har överlämnat frågorna till sekreteraren för 
Medicinsk programgrupp psykiatri. Nästa sammanträde i 
programgruppen är planerat till den 26 januari. 
 
Utskottet beslutar att avvakta svar från programgruppen. 
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§ 101 
 
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. 
 
Förvaltningschefen för vårdcentralerna Bra Liv  
medverkade med information vid utskottets sammanträde 
2011-11-29. Utskottet förde också en diskussion om 
motionens att-sats. De kom 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. 
 
En diskussion förs om en politisk styrning utöver 
budgetprocessen och regelboken för Vårdcentralerna Bra 
Liv och Folktandvården. 
Sekreteraren får i uppdrag att ta fram Vårdcentralerna Bra 
Liv´s handlingsplan. 

§ 102 
 
Flerårsplan 
Ledamöterna diskuterar hur utskottet ska arbeta med 
flerårsplanen 2014-2015. De kommer fram till att ha 
gruppmöten under hela förmiddagen vid nästa 
sammanträde, och då arbeta med flerårsplanen. 

§ 103 
 
Sammanträdesplan 2012 
Ett förslag till sammanträdesplan presenteras. Det planerade 
flerdagarssammanträdet, den 28-31 maj justeras till 28-30 
maj, i övrigt godkänns sammanträdesplanen. 

§ 104 
 
Sammanträdesplanering 
10 januari: Arbete med flerårsplanen och information om 
Vårdcentralen Bra Liv i Anderstorp. 



 

PROTOKOLL 8(8)

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo §§ 95-108 

 Tid: 2011-12-20, kl 10:00-15:40 
 

 

 Sign 

 

14 februari: Ev. information om ambulansverksamheten 
inom Värnamo sjukvårdsområde, fortsatt arbete med 
flerårsplanen. 
 
14 mars: Information om Vårdcentralen Bra Liv i 
Vaggeryd, fortsatt arbete med flerårsplanen. 
 
17 april: Ev. information om Folktandvården i Värnamo, 
fortsatt arbete med flerårsplanen.  

§ 105 
 
Konferensinbjudningar 
- Elmia Äldre 2012, Jönköping den 21-22 mars. 
 
Inbjudan behandlas vid nästa sammanträde. 

§ 106 
 
Uppvaktning 
Ordföranden framför utskottets gratulationer och 
överlämnar blommor till Bengt Petersson som fyller jämna 
år. 

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

§ 108 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:40.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson  
 

Lena Persson 
 

 
 

 


