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Plats: Konferensrummet Ögonvrån, Värnamo sjukhus  

Närvarande: Britt Johansson (M) ordförande 
Marianne Andersson (KD) 1:e vice ordf  
Bo Kärreskog (S) 2:e vice ordf 
Lis Melin (M) 
Ingvar Björk (M) (ers 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 
Sofia Persson, verksamhetschef § 50 
Johanna Adriansson, sjukgymnast § 50 delvis 
Jenny Lundqvist, sjukgymnast § 50 delvis 
Paul Borstam (SD) ersättare §§ 48-50 

§ 48 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Desiré Törnqvist att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 49 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden: 
- Vårdcentralen Bra Liv i Smålandsstenar 
- Eventuellt studiebesök 2012 
- Informationsfolder om Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Värnamo 
- Uppvaktning 

§ 50 Information om Samrehab 
Sofia Persson inleder med att berätta att de på Samrehab 
arbetar med rehabilitering i form av arbetsterapi och 
sjukgymnastik för patienter på Värnamo sjukhus med flera. 
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Med hjälp av ett bildspel informerar hon om verksamheten 
under följande rubriker: 
- Verksamhet 
- Specialiserad öppenvård – för vem? 
- Verksamhetsidé 
- Utgångspunkter 
- Övergripande strategiska mål 
- Grundläggande värderingar 
- Perspektiven 
- Medborgare/Kund 
- Process/produktion 
- Lärande och förnyelse 
- Ekonomi 
- Produktion och Resultat 2010 
- Förbättringsarbete några exempel 
- Bra kan bli bättre 
 
I diskussionen efteråt konstateras att organisationen för 
arbetsterapi och sjukgymnastik ser olika  ut i de tre 
sjukvårdsområdena. 

Med anledning av utskottets beredning av Motion - 
Sjukgymnaster till den psykiatriska vården! (LK11-0037) 
Medverkar nu också sjukgymnasterna Johanna Adriansson 
och Jenny Lundqvist som arbetar med patienter inom 
psykiatrin. De ingår också i psykiatriska klinikens team.  
 
Det är främst patienter med ångest, depression, ätstörningar, 
psykossjukdom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).  
 
Evidensbaserade metoder som används är; 
kroppskännedom, olika spänningsreglerande behandlings-
metoder, anpassad aktivitet, information/kunskap om 
hälsa/ohälsa, smärtlindring/smärthantering och olika 
hjälpmedel.  
 
Det resulterar oftast i minskad fysisk ohälsa, symtom 
minskning/verktyg att hantera sina symtom (ökad 
självständighet, minskat vårdbehov och medicinering), stöd 
i förändring av livsstil (aktivitet, delaktighet i ett 
sammanhang, sociala relationer). 
 
De avslutar med att redogöra för två patientexempel ur 
”Psykiatri och psykosomatik, Kunskapområde inom 
sjukgymnastik”. 
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Sofia Persson säger att tillgången på sjukgymnaster i den 
psykiatriska vården är olika i landstingets tre 
sjukvårdsområden. I Värnamo har man valt att tillsammans 
med psykiatriska kliniken prioritera denna kompetens. Det 
innebär att de har 1,5 sjukgymnasttjänst som arbetar med 
patienter inom psykiatrin. Dessutom har de nu utökat med 
ytterligare en tjänst på ett tillfälligt vikariat. Utöver detta 
skulle de behöva ytterligare motsvarande 0,5 tjänst för att 
bättre hinna med patienter inom Barn- och ungdoms-
psykiatrin (BUP).  
Sjukgymnasternas specialistutbildning inom psykiatrin sker 
i fyra olika steg som innebär litteraturstudier och patientfall 
mellan varje utbildningssteg. 
Kompetensutveckling sker också fortlöpande genom olika 
utbildningar. 

§ 51 Motion – Sjukgymnaster till den psykiatriska vården! 
(LK11-0037) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, V 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. Efter en kort diskussion kom 
gruppen fram till följande: 
- Var finns de tre sjukgymnasterna inom psykiatrin? 
- 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. 
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Verksamhetschef Sofia Persson med medarbetare 
medverkar nu med information, enligt ovan. 
Därefter diskuterar utskottet motionens vidare beredning 
och kommer fram till att förvaltningschefen för 
vårdcentralerna Bra liv ska bjudas in till ett utskotts-
sammanträde. Vidare får planeringsgruppen i uppdrag att 
formulera frågeställningar till ett brev som ska skickas till 
alla vårdcentraler.  

§ 52 Återremiss, Motion – Sprututbytesprogram – 
hälsovård för en utsatt grupp (LK09-0569) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, V landstingsfullmäktige besluta  
 
att Landstinget i Jönköpings län tar del av de program som 
finns och de som planeras i landsting och regioner i landet, 
 
att med dessa erfarenheter som grund uppdra åt 
landstingsstyrelsen att införa ett sprututbytesprogram för 
injektionsmissbrukare i Jönköpings län i samverkan med 
berörda kommuner.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo lämnade ett 
yttrande 2010-02-24 med förslag att avslå motionen. 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2010-04-27 och 
föreslog landstingsfullmäktige besluta i enlighet med 
utskottets förslag.  
 
Vid sammanträdet med Landstingsfullmäktige 2010-05-11 
fattades beslutet att återremittera motionen med 
motiveringen att ärendet behöver belysas mer utifrån 
följande perspektiv: 
 
att motionsbehandlingen kompletteras med en undersökning 
om hur frågan om sprututbytesprogram diskuterats inom 
ramen för samarbete mellan socialtjänsterna i länets 
kommuner och Landstingets hälso- och sjukvård,  
 
att de senaste rönen kring sprututbytesprogrammen 
redovisas i behandlingen av motionen 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2010-08-25 
diskuterades den vidare beredningen av motionen. Gruppen 
kom fram till att utskottet ska efterfråga kommunernas 
inställning till ett sprututbytesprogram. 
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Ett brev med bilagor skickades därför till kommunerna 
2010-09-23. Inkomna svar delades ut till planeringsgrupp 
och utskott 2011-02-16 respektive 2011-03-03.  
Kompletterande svar, samt delar av den statliga 
missbruksutredningen delades ut till planeringsgrupp och 
utskott 2011-05-11 respektive 2011-06-16. 
Vid utskottssammanträdet enades ledamöterna om att ett 
yttrande ska lämnas och gav sekreteraren i uppdrag att 
skriva ett förslag. 
 
Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 
planeringsgruppens sammanträde 2011-08-24. 
Efter en redaktionell justering godkändes förslaget och 
planeringsgruppen enades om att motionen ska vara 
besvarad. 
Förslaget bifogades kallelsen till dagens utskotts-
sammanträde.  
Föreliggande förslag till yttrande godkänns, men en 
diskussion uppstår kring hur yttrandet ska avslutas. 
 
Beslut 
Utskottet enas om följande formulering:  
att landstingsfullmäktige beslutar att avvakta det lagförslag 
som kommer fram, samt att därefter ta ställning till om ett 
sprututbytesprogram ska införas eller ej,  
 
att motionen och återremissen är besvarade.   

§ 53 Ny 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 den anmäls nu för utskottet. 
 



 

PROTOKOLL 6(8)

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo §§ 48-63 

 Tid: 2011-09-08 kl 10:00-14:30 
 

 

 Sign 

 

Efter en kort diskussion kommer utskottet fram till att 
verksamhetschefen för kvinnokliniken ska bjudas in till ett 
utskottssammanträde. 

§ 54 Ny 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 anmäls nu för utskottet. 
 
Utskottet enas om att förvaltningschefen för 
Vårdcentralerna Bra liv ska bjudas in till ett 
utskottssammanträde. 

§ 55 Översyn av premier/stipendium till omvårdnadselever 
Vid planeringsgruppens sammanträden 2011-02-16, 2011-
03-23, vid utskottets sammanträde 2011-04-05 samt vid 
planeringsgruppens sammanträde 2011-05-11 fördes en  
diskussion om Landstingets premier/stipendier till 
omvårdnadselever.  
Planeringsgruppen kom fram till att de vill utnyttja 
utskottets initiativrätt och skriva till landstingsstyrelsen och 
föreslå att en översyn behöver göras av premien/stipendiet; 
stipendiesumman samt att rutinerna för utdelning av 
stipendiet bör förtydligas.  
Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till 
skrivelse. 
 
Sekreteraren presenterade ett förslag till skrivelse vid 
planeringsgruppens sammanträde 2011-08-24.  
Förslaget godkändes med tillägget Initiativ och bifogades 
kallelsen till dagens utskottssammanträde. 
 
 
Beslut 
Utskottet godkänner föreliggande förslag till skrivelse som 
ska lämnas till landstingsstyrelsen. 
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§ 56 Konferensinbjudan 
- Seminarium kring Barnkonventionen, 27 eller 28/9 i 
Värnamo, Nässjö alternativt Jönköping. 
Lena Persson, Per-Olof Bladh och Kajsa Carlsson anmäler 
sig genom sekreteraren. 
 
- Etikforum ”Barn som far illa”, 29/9 i Jönköping. 
Lena Persson, Per-Olof Bladh och Kajsa Carlsson anmäler 
sig genom sekreteraren. 
 
- Etikforum ”Hur kunde hon?” 17/11, 24/11 alternativt 1/12 
i Värnamo, Eksjö respektive Jönköping. 
Sven-Evert Gunnarsson anmäler sig genom sekreteraren. 
 
- Förhandsinformation 2012 
Nätverkskonferens, 8- 9/2 i Göteborg 

§ 57 Sammanträdesplanering 
18 oktober: Ev besök av Landstingets revisorer – 
uppföljning av enkät och rapport efter granskningen av 
utskotten, kl 10:00-12:00 och ev information om KK samt 
Motion - Information och uppföljning vid upprepade 
aborter (LK11-0382). 
 
29 november: Ev Vårdcentralen Bra Liv i Gnosjö och ev 
förvaltningschefen för Bra Liv 
 
20 december: Ev information från sjukvårdsledningen  
 
För planeringsgruppens sammanträden: 
28 september: Besök på distriktssköterskemottagningen i 
Burseryd och därefter information om vårdcentralen Bra liv 
i Smålandsstenar. 

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

§ 59 Vårdcentralen Bra Liv i Smålandsstenar 
Per-Olof Bladh framför oro över de fortsatta problemen 
med mögel m.m. på vårdcentralen Bra Liv i 
Smålandsstenar. De av fastighetschefen utlovade 
paviljongerna är försenade, eftersom kommunen måste göra 
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om upphandlingen. Han frågar om utskottet kan göra något? 
Bo Kärreskog svarar att Hälso- och sjukvårdsutskottet inte 
har något mandat att göra något, men att landstingsstyrelsen 
har ett ansvar. 
Planeringsgruppen kommer att träffa enhetschefen för 
vårdcentralen vid sitt sammanträde den 28 september. 
Därefter får planeringsgruppen i uppdrag att formulera en 
skrivelse till landstingsstyrelsen. 

§ 60 Förslag på studiebesök 2012 
Utskottet framför ett förslag på en studieresa till Alytus i 
Litauen under 2012. Sekreteraren får i uppdrag att bjuda in 
ansvarig tjänsteman för landstingets vänortsarbete till ett 
sammanträde med planeringsgruppen.    

§ 61 Informationsfolder 
Sekreteraren delar ut en nytryckt informationsfolder om 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo. 

§ 62 Uppvaktning 
Ordföranden framför utskottets gratulationer och 
överlämnar blommor till Bo Kärreskog och Arne Ekegren 
som fyllt jämna år. Karl-Magnus Svensson åtar sig att 
överlämna blomman till Arne Ekegren. 

§ 63 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:30.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson Desiré Törnqvist 
 

 
 

 


