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PROTOKOLL                1(6) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo               
§§ 59-71 
Tid: 2012-10-23, kl 10:00-16:30  

Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Bra Liv i 

Vaggeryd 

Närvarande: Britt Johansson (M), ordförande 

Marianne Andersson (KD)  

Bo Kärreskog (S) 

Lis Melin (M)  

Arne Ekegren (M) §§ 59-68 

Doris Lidman (KD)   

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Inga-Maj Eleholt, C (ers Bengt Petersson (C)) 

Evaggelos Tottas (S) 

Mauno Virta (V), (ers Desiré Törnqvist (S))  

Lena Persson (S) 

Susanne Josefsson (S), (ers Stefan Svensson (S))  

Per-Olof Bladh (V) 

Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga närvarande: 

Gunilla Madhani, verksamhetschef § 61 

Birgitta Nystedt, vårdenhetschef § 62 

Emelie Andersson, barnmorska § 62 

Camilla Lind, barnmorska § 62 

Margareta Nyberg, vårdenhetschef § 63 

Berit Munck, universitetslektor § 65 

Lena Lindgren, utskottssekreterare  

§ 59 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Lena Persson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 60 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

ändring: 

Punkten om Medborgardialog utgår.  

§ 61 Information om Vårdcentralen Bra Liv i Vaggeryd 
Gunilla Madhani är verksamhetschef sedan 2010. Hon 

informerar bland annat om, att verksamheten drivs med 

hjälp av tre ”hyrläkare” som har arbetat hos dem en längre 

tid. Vårdcentralens kvalitetsuppföljning visar att 

kontinuiteten och tillgängligheten har ökat och patienterna är 
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nöjda.  

Sedan i april erbjuder de ”hälsokurvor” till alla 40-, 50- och 

60-åringar i sitt upptagningsområde. Under hösten prövar de 

också att ha en kvällsmottagning; tisdagar till kl.19:00. 
 

Ett bekymmer är ekonomin. För 2012 har de ett sparkrav på 

1,2 miljoner kronor, vilket resulterat i neddragningar av 

personal.  

Gunilla Madhani framför synpunkter på diagnossystemet 

och efterlyser en revision av ersättningsavtalet Nationell 

taxa. 

§ 62 Information om MVC 

Birgitta Nystedt inleder med en kort historik. Sedan 2002 

ingår mödrahälsovården m.m. i sjukhusens Kvinnokliniker. 

Mödravården kallas nu barnmorskemottagningar och ingår i 

Kvinnohälsovården. Ungdomsmottagningarna togs över från 

primärvården i samband med vårdvalet 2010. 

Familjecentraler planeras nu inom hela GGVV området. 

 

Birgitta Nystedt berättar att de arbetar aktivt med att främja 

hälsa som är en del av inskrivningssamtalet på 

barnmorskemottagningen. De ingår också i och arbetar 

enligt ett nationellt kvalitetssäkringsregister.  

Vidare ser de ungdomsmottagningarna som en lämplig 

instans för förebyggande hälsoarbete. 

§ 63 Information om BVC 

Margareta Nyberg informerar om Barnhälsovården med 

hjälp av en bildpresentation med följande rubriker: 

- Målsättning 

- Värnamo sjukvårdsområde 

- Tjänster 

- Vårdtyngd 

- Statistik 

- Basprogrammet (Nationellt) 

- Hembesök 

- Hälsokontroller 

- Vaccinationer 

- Läkarundersökningar 

- Föräldrastöd 

- Hälsosamtal 

- Samverkan 



 

PROTOKOLL 3(6) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo               
§§ 59-71 
Tid: 2012-10-23, kl 10:00-16:30  
 

 

 Sign 

 

- Pågående förbättringsarbeten 

- Måltal - Hälsoövervakning 

- Måltal - Hembesök 

- Statistik 

- Hälsoupplysning 

- Måltal - Vaccinationer (Bäst i Sverige!) 

 

Barnhälsovårdens uppdrag är mycket tydligt! 

§ 64 Ny Motion – Mödravårdscentralernas och 

Barnavårdscentralernas uppdrag (LJ2012-1320) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Rachel De Basso och Agneta Johansson, 

Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta 
 

- Att de hälsofrämjande uppdragen för MVC och BVC 

tydliggörs och kvalitetssäkras. 
 

- Att en undersökning görs för att klargöra 

genomförandenivån i de hälsofrämjande uppdrag som 

åligger BVC. 
 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-10-10 och 

för utskottet nu. 

 

Representanter från MVC och BVC har medverkat med 

information om sitt uppdrag och verksamhet enligt §§ 62 

och 63 ovan. 

Utskottet diskuterar och sammanfattar informationen:  

MVC och BVC har ersatts med begreppen Kvinnohälsovård 

och Barnhälsovård och de har ett tydligt uppdrag.  

Planeringsgruppen får i uppdrag att skiva till de medicinska 

programgrupperna (MPG) barn samt kvinnosjukvård och 

kvinnohälsa för att få deras synpunkter på motionen. 

§ 65 Information om forskning 

Berit Munck berättar om sin forskning och avhandling: 

Medical technology and its impact on palliative home care 

as a secure base experienced by patients, next-of-kin and 

district nurses. 

Hon visar en bildpresentation med följande rubriker: 

- Avhandlingen består av följande delstudier 
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- Orsak till val av ämnesområde? 

- Palliativ vård i hemmet och medicinteknik 

- Palliativ vård i hemmet och medicinteknikens påverkan på 

dagligt liv 

- Palliativ vård i hemmet och medicinteknikens påverkan på 

dagligt liv 

    närståendes uppfattningar 

    patienters olika sätt att förstå 

    den mästerliga patienten 

    den anpassningsbara patienten 

    den begränsade patienten 

- Delaktighet i samband med palliativ vård i hemmet och 

medicinteknik 

    närståendevårdaren var distriktssköterskans assistent 

    den ”mästerliga” patientens delaktighet i vården 

- Stöd i samband med palliativ vård i hemmet och 

medicinteknik 

    distriktssköterskorna 

    närståendevårdarna mestadels nöjda med det stöd de fick 

    den mästerliga patienten 

    den anpassningsbara patienten 

    den begränsade patienten 

    distriktssköterskorna kände trygghet/osäkerhet och 

otrygghet 

    närstående kände trygghet/otrygghet 

    patienten kände trygghet/otrygghet 

- Slutsats 
 

Berit Munck avslutade med att berätta och visa några bilder 

från ett hospice i Nepal som hon nyligen besökt. 

§ 66 Motion – Fria preventivmedel – förebyggande hälso- 

och sjukvård (LJ2012/779) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-

Olof Bladh, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 

 

att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att 

erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 års ålder. 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-08-29 och 

för utskottet vid sammanträdet 2012-09-19. Ordföranden 

redogjorde för planeringsgruppens diskussion och planering 
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för motionens beredning. Utskottet förde en diskussion och 

kom fram till att motionen ska lämnas till en ekonom för en 

kostnadsberäkning, enligt statistik från kvinnohälsovården, 

kvinnoklinikerna m.fl. 

Sekreteraren har haft kontakt med utredare på Folkhälsa och 

sjukvård som tagit fram statistik på förskrivna 

preventivmedel från Ungdomsmottagningarna, 

Kvinnohälsovården/Kvinnoklinikerna och vårdcentralerna i 

dokumentationssystemet Cosmic samt från Apotekens 

läkemedelsstatistik, för att få fram kostnaderna. Ett svar 

delades ut till planeringsgruppen 2012-10-10.  

Detta bifogades också kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 

Per-Olof Bladh ifrågasätter att planeringsgruppen valt att 

fokusera på kostnaderna.  

Efter en diskussion får planeringsgruppen i uppdrag att 

inhämta synpunkter på motionen från medicinsk 

programgrupp (MPG) kvinnosjukvård och kvinnohälsa. 

§ 67 Avrapportering från studieresan till Alytus 
Inför studieresan till Alytus, Litauen den 28-30 maj delades 

utskottets ledamöter in i grupper. Grupperna tilldelades olika 

områden att bevaka som sedan skulle redovisas. Eventuellt 

ska utskottet redovisa resan vid ett landstings-

fullmäktigesammanträde.  

 

Vid sammanträdet 2012-09-19 enades utskottet om att varje 

ledamot ska skriva ner sina reflektioner från studieresan.  
 

Efter en diskussion erbjuder Marianne Andersson sig att 

sammanställa bilderna som togs och sekreteraren att göra en 

sammanställning av de skriftliga reflektionerna. 

§ 68 
 
Sammanträdesplanering 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

4 december: Information om Vårdcentralerna Bra Liv Väster 

och Vråen. Arbetet med flerårsplanen påbörjas. 
 

Förslag inför sammanträden 2013: 

- Alternativa behandlingsformer  
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- Information om folktandvården, Värnamo  

- Information av Folkhälsoplaneraren 
 

Följande förslag framförs på studiebesök: 

Kalmar (tema: samarbete) 

Lund/Malmö 

§ 69 Konferensinbjudningar 
- ”Jämställdhet och kultur i ett attraktivt län”, den 5 

november i Jönköping, alternativt 8 november i Eksjö 

alternativt 14 november i Värnamo. 
 

- Höglandets psykiatrivecka 2012. 

Lena Persson anmäler sitt deltagande den 15/11. 
 

- ”Utvecklingskraft Cancer”, den 22 november i Linköping. 
 

- Neuropsykiatriska funktionshinder (Föreläsningsserie), den 

12 december, 2013: 17 januari och 21 februari. 

Lena Persson anmäler sitt deltagande 12/12. 

 

Ovanstående ledamot anmäls till konferenserna av 

sekreteraren. 

§ 70 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 71 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 16:30.   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
Justeras 
 

Britt Johansson Lena Persson  

 
 

 

 

 


