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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 20-31 
Tid: 2012-03-14, kl 10:00-15:35 

Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Bra Liv i 

Skillingaryd 

 

Närvarande: 

 

Britt Johansson (M), ordförande 

Marianne Andersson (KD)  

Bo Kärreskog (S)  

Lis Melin (M) §§ 20-28 

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, utskottssekreterare 

Solweig Jonsson, verksamhetschef § 23 

Per Hauschildt, medicinskt ansvarig läkare § 23  

Ing-Marie Hansen Paulsson, ersättare (M) §§ 20-27 

   

§ 20 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Sven-Evert Gunnarsson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 21 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Skrivelse från Strokeföreningen region Värnamo 

§ 22 Information om Vårdcentralen Bra Liv i Skillingaryd 

Solweig Jonsson och Per Hauschildt informerar om 

verksamheten vid vårdcentralen och svarar på ledamöternas 

frågor. 
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§ 23 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.  

LK10-0338 ”Återkoppling gällande motion angående 

inventering av rehabiliteringsresurser (LK07-0351)” delades 

ut. Planeringsgruppen fick i uppdrag att formulera 

frågeställningar till ett brev som skulle skickas till alla 

vårdcentraler. 
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Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28 

diskuterades motionens fortsatta beredning. De kom fram till 

att: 

- avvakta med brevet till vårdcentralerna, tills vidare  

- 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 

skriva till Medicinsk programgrupp psykiatri för att få deras 

syn på motionen. Planeringsgruppen fick detta i uppdrag.  

 

2011-12-05 diskuterade planeringsgruppen motionen och 

den information som utskottet fått vid sammanträdet 2011-

11-29. Gruppen kom också fram till att de vill ha Medicinsk 

programgrupp psykiatri´s syn på motionen och få svar på 

följande frågor: 

- har man under åren som gått konverterat sjukgymnast-

tjänster till annan yrkeskompetens? 

- vad är i så fall skälet till detta? 

Utskottet har fått information om att det inom Värnamo 

sjukvårdsområde finns sjukgymnaster på Samrehab som 

arbetar mot psykiatriska kliniken. Planeringsgruppen vill nu 

veta om det är så också inom Jönköpings- och Höglandets 

sjukvårdsområden. 

 

Vid sammanträdet 2011-12-20 beslutar utskottet att avvakta 

svar från Medicinsk programgrupp psykiatri, som har nästa 

sammanträde den 26 januari.  

 

Svar från Medicinsk programgrupp psykiatri medföljde 

kallelsen till planeringsgruppens sammanträde 2012-02-29.  

 

Svaret bifogades kallelsen till dagens utskotts sammanträde. 

Ledamöterna diskuterar nu den information som lämnats i 

svaret och vid tidigare sammanträden.  
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Per-Olof Bladh yrkar att utskottet ska bifalla motionen och 

vill att utskottet nu ska avge ett yttrande, medan andra 

ledamöter frågar vad psykiatriutredningen kom fram till. 

Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen för 

motionens beredning. 

§ 24 
 

Sammanträdesplanering 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

17 april: Lägesrapport inför kommunernas övertagande av 

hemsjukvården samt beslut om utskottets flerårsplan.  

OBS! Förlängda gruppmöten, kl 09:00-11:00 före 

sammanträdet. 

 

19 september: Ev Vårdcentralen Bra Liv i Vaggeryd samt ev 

information om sjuksköterskan Berit Munck´s forskning om 

palliativ vård. 

 

Förslag inför höstens sammanträden: 

- Information om folktandvården, Värnamo 

- Information om 1177 (före införandet!) 

- Vårdcentralerna Bra Liv, Vråen/Väster 

§ 25 
 
Studieresa till Alytus, Litauen 
Den 28-30 maj planerar utskottet att göra en studieresa till 

Landstinget i Jönköpings läns vänort Alytus i Litauen. Resan 

ska innehålla ett uppföljande studiebesök på Alytus 

länssjukhus, ev tandvård och primärvård, samt något 

kulturinslag  m.m.  

 

Sekreteraren för internationell utveckling på Regional 

utveckling har tagit fram ett förslag till program som nu 

presenteras och delas ut till ledamöterna. 

 

Synpunkter framförs som sekreteraren ska vidarebefordra. 

Planeringsgruppen får sedan i uppdrag att godkänna 

planeringen, samt skriva en skrivelse till landstingsstyrelsen. 

En diskussion förs om ersättare ska bjudas in för de 

ledamöter som inte kommer att delta i resan. Utskottet enas 

om att ersättare ska kallas in. 

Lena Persson och Stefan Svensson anmäler förhinder. Lena 

Persson ersätts av Ingrid Ivarsson. Stefan Svensson 

återkommer med besked om ersättare. Vidare bestäms att 
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utskottet inte ska ha något utskottssammanträde i samband 

med resan. 

Resan sker med tåg från Jönköping respektive Värnamo till 

Kastrup, Köpenhamn och därifrån med flyg till Vilnius. Per-

Olof Bladh och sekreteraren åker från Jönköping och övriga 

ledamöter från Värnamo. 

§ 26 Flerårsplan 2014-2015 
Utskottets ledamöter påbörjade arbetet med flerårsplanen vid 

sina gruppmöten inför sammanträdet 2012-01-10. Under 

sammanträdet meddelade socialdemokraterna att de kommer 

att lämna sitt förslag efter det att de fått majoritetspartiernas 

förslag till flerårsplan. Vänsterpartiet lämnade sitt förslag.  

En diskussion fördes sedan om områden som utskottet ville 

ta med i sina fortsatta diskussioner: 

- Folkhälsoplanen 

- Habiliteringens lokaler 

- Folktandvårdens lokaler och mobila enhet. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-02-01 delades 

Sammanställning av överläggningar med patientföreningar 

2011 ut. Den bifogades också kallelsen till 

utskottssammanträdet 2012-02-14. 

 

Vid sammanträdet 2012-02-14 enades utskottet om att 

majoritetspartierna lämnar sitt förslag till flerårsplan inför 

sammanträdet 2012-03-14. Därefter lämnar 

socialdemokraterna och sverigedemokraterna sina förslag. 

Vänsterpartiet lämnar tilläggsyrkanden. 

 

Majoritetspartiernas förslag skickades ut till ledamöterna 

med e-post den 12 mars, samt delas nu även ut i 

pappersformat. Synpunkter på förslaget framförs av S och V. 

S, V och SD meddelar att de kommer att lämna sina förslag 

till flerårsplan under vecka 12. 

§ 27 Medborgardialog 
Bo Kärreskog redogör för ett möte 2012-02-27 kring 

medborgardialog/-panel som planeringsgruppen för APU 

kallat utskottens planeringsgrupper till. 

Vid sammanträdet fick alla utskott i uppgift att lämna 

förslag på 4-5 ämnesområden/frågor att ta upp med 
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medborgarna.  

Samtliga ledamöter fick dessutom information vid gårdagens 

sammanträde med landstingsfullmäktige. 

 

Utskottets ledamöter uppmanas nu att fundera på 

frågeställningar. Tid för gruppdiskussioner kommer att 

avsättas vid ett kommande utskottssammanträde. 

§ 28 Konferensrapport 
- Björn Jonasson har deltagit i ”Primärvårdens dag 2012” 

den 31 januari i Stockholm. 

- Britt Johansson, Björn Jonasson och Bo Kärreskog har 

deltagit i Nätverkskonferens 2012, ”Tillsammans gör vi 

skillnad” den 8-9-februari i Göteborg. 

 

Rapport från konferenserna lämnas. 

§ 29 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 30 Skrivelse från Strokeföreningen region Värnamo 

En skrivelse från Strokeföreningen region Värnamo (LJ 

2012/313) har inkommit till Landstingets kansli, 2012-03-

09. Skrivelsen är ställd till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Värnamo och gäller önskemål om att få tillgång till en lokal 

där föreningen bland annat kan ha sitt kansli. 

Skrivelsen är översänd till ledningen för Värnamo 

sjukvårdsområde för besvarande.  

Bo Kärreskog som också fått skrivelsen via e-post av 

föreningen berättar att han kommer att skicka ett svar där 

han hänvisar till sjukvårdsledningen vid Värnamo sjukhus. 
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§ 31 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:35.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Sven-Evert 

Gunnarsson 

 

 
 


