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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-15, kl 10:00-15:25 

Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

Närvarande: Britt Johansson (M), ordförande 

Marianne Andersson (KD)  

Bo Kärreskog (S) 

Lis Melin (M)  

Arne Ekegren (M)  

Doris Lidman (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: 

Ann-Christine Johansson, sjukvårdsdirektör, § 3  

Lena Lindgren, utskottssekreterare  

§ 1 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Marianne Andersson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs. 

§ 3 Information om Värnamo sjukvårdsområde 
Ann-Christine Johansson informerar om verksamheten med 

hjälp av en bildpresentation, med följande rubriker: 

- Välkomna till Värnamo 

- Tidningsrubriker 

- Nationella patientenkäten – helhetsintryck 

- Tillgänglighet (t.o.m augusti 2012) 

- Läkarbesök, ögonmottagningen 

- Akutmottagningen (andel patienter som fått hjälp och lämnat 

mottagningen inom 4 timmar) 

- Väntande till 1:a besök, specialiserad vård 

- Antal patienter som väntat >60 dagar för 1:a besök 

- Faktisk väntetid 1:a besök specialiserad vård 

- Undersökning, aktuellt väntetidsläge Värnamo sjukhus 
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januari 2013 

- Väntande till operation/åtgärd specialiserad vård 

- Andel patienter som vid mättillfället väntat högst 60 dagar 

- Antal patienter som väntat > 60 dagar för operation/ 

behandling vid Värnamo sjukhus 

- Faktisk väntetid operation/åtgärd specialiserad vård 

- Faktiskt väntande och väntande/klinik 

- Beläggning (t.o.m. augusti 2012) 

- Utlokaliserade patienter samt överbeläggningar på  

Värnamo sjukhus (september – december 2012) 

- Från sluten till öppen till egenvård till hälsa 

- Medelvårdtid, höft 

- Medelvårdtid, höft- och knäplastik 

- Patientnöjdhet 

- Uppdraget (arbetsgång vid anställningsarbete, GRK-kliniken 2012) 

- Men det här innebär 

- Hjärtintensivvården  

- Behandling med trombolys vid stroke 

- Andel trombolysbehandlingar vid stroke 

- DRG-poäng/1000 arb. timmar 

- Faktiska årsarbetare 

- Frisknärvaro, hälso- och sjukvård 

- Sjukfrånvaro 

- Förändringar av sjukfrånvaro 

- Medarbetarsamtal, hälso- och sjukvård  

- Kompetensutvecklingsplan, hälso- och sjukvård 

- AT-ranking 

- Rekryteringsläget, svårrekryterade områden 

- Ekonomi 

- Kvalitetsersättning 2012 

- Prognos 2012-08 jmf. med utfallet 2012-12 

- Kostnader 

- Ombyggnation, planering 2012 och framåt 

- Investeringar 2014-2015 (ej klart) 

- Drift 2014-2016 (utkast) 

- Kraftsamling 

- Nytt ersättningssystem ger större fokus på produktion och 

val för patienterna, men … 

- Forskarfredag – ett försök att bli bättre akademiskt 

- Mitt i ersättningssystem och vårdval: 

- Vår mission 
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§ 4 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 och utskottet 

2011-02-16 respektive 2011-03- 03. Svar som lämnats av 

verksamhetscheferna på Samrehab i Värnamo och de tre 

psykiatriska klinikerna i landstinget delades ut. 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. 

 

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 sammanträde. 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. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28 

diskuterades motionens fortsatta beredning. 

Planeringsgruppen kom då fram till att: 

- Tills vidare avvakta med ett brev till vårdcentralerna,   

- Information om psykiatriutredningen ”Ett föredöme för 

svensk psykiatri” ska lämnas vid ett utskottssammanträde. 
 

Utskottet godkände planeringen för motionens fortsatta 
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beredning vid sammanträdet 2011-10-18. 
 

Vid utskottets sammanträde 2011-11-29 lämnades 

information om det fortsatta arbetet med psykiatri-

utredningen. Direktören för Bra Liv medverkade också med 

information. Efter en diskussion fick planeringsgruppen i 

uppdrag att skriva till Medicinsk programgrupp (MPG) 

psykiatri, för att få deras syn på motionen.  
 

2011-12-05 diskuterade planeringsgruppen motionen och 

den information som utskottet fått vid sammanträdet 2011-

11-29. Planeringsgruppen kom fram till att de utöver MPG 

psykiatris syn på motionen även vill 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. 
 

Svar från MPG psykiatri medföljde kallelserna till 

planeringsgruppens och utskottets sammanträden 2012-02-

29 respektive 2012-03-14. Ledamöterna diskuterade den 

information som lämnats i svaret och vid tidigare 

sammanträden.  

 

Vid utskottets sammanträde 2012-03-14 yrkade Per-Olof 

Bladh att utskottet skulle bifalla motionen och att utskottet 

skulle avge ett yttrande, medan andra ledamöter frågade vad 

psykiatriutredningen kommit fram till. Planeringsgruppen 

fick därför i uppdrag att fortsätta planeringen av motionens 

beredning. 
 

Vid sammanträdet 2012-03-28 beslutade planeringsgruppen 

efter en kort diskussion att bjuda in utredningsansvarig för 

psykiatriutredningen ”Ett föredöme inom svensk psykiatri” 

för att få veta hur utredningen fokuserat på personal-

situationen i framtiden och om sjukgymnaster fanns med i 

denna. Utredningsansvarig avböjde medverkan. 
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Efter en diskussion vid utskottets sammanträde 2012-04-17 

enades utskottet om att det pågår ett arbete inom psykiatrin, 

samt att ett yttrande ska avges. Planeringsgruppen fick i 

uppdrag att med utgångspunkt från att-satserna diskutera 

innehållet i yttrandet. 
 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-05-03 

bestämdes att utskottet skulle avvakta information vid 

landstingsstyrelsens (LS) sammanträde i juni, före yttrandet.  
 

Planeringsgruppen enades om vid sammanträdet 2012-08-29  

att ett yttrande över motionen nu ska avges. Efter en 

diskussion kom de fram till att följande bör framgå: 

- Olika organisation i sjukvårdsområdena 

- Andra yrkeskategorier har prioriterats 

- Satsningar görs på psykiatrin då det bl.a. pågår ett arbete 

med att ta fram en plan för hela psykiatrin 

- Behovet måste styra respektive verksamhet 

Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande 

till planeringsgruppens sammanträde 2012-09-28.  

Planeringsgruppen kom då fram till att förslaget ska tas upp 

för diskussion vid sammanträdet 2012-11-20.  

Vid det sammanträdet enades gruppen om att avvakta 

landstingsfullmäktiges sammanträde den 27-28 november. 

 

Planeringsgruppen enades om en justering i förslaget till 

yttrande vid sitt sammanträde 2012-12-04.  

Förslaget bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 
 

Efter att ha godkänt föreliggande förslag till yttrande förs en 

diskussion kring motionens att-satser. 

 

Beslut 
Majoritetspartierna yrkar att motionen ska vara besvarad. 

Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet yrkar att motionen ska 

bifallas. 
 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande 

att motionen är besvarad. 
 

Vänsterpartiet reserverar sig för eget yrkande. 
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§ 5 Motion – Dags att gå vidare i arbetet för att öka 

kunskapen om HBTQ i Hälso- och sjukvården 
(LJ2012/657) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 

 

att  utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i 

hälso- och sjukvården i Jönköpings län fortsätter och 

intensifieras 
 

att en planering för genomförande av detta tas fram och 

återrapporteras till landstingsfullmäktige 
 

att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-

certifierade i någon form tas fram och genomförs 
 

att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall 

HBT-certifieras. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen och utskottet 

2012-08-29 respektive 2012-09-19. Ordföranden redogjorde 

då för planeringsgruppens diskussion och planering för 

motionens beredning. Utskottet förde en diskussion och kom 

fram till att ge sekreteraren i uppdrag att ta reda på: 

- Vem som certifierade Rosenlunds vårdcentral. 

- Vad de har för certifiering. 

- Om det finns någon skriven rapport, om/ hur de 

arbetat/arbetar med detta. 

- Hur landstinget arbetar med HBTQ. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-10-10 

redovisade sekreteraren kontakterna med Rosenlunds 

vårdcentral och Folkhälsa och sjukvård.  

Motion - Öka HBT-kompetensen inom hälso- och 

sjukvården i Jönköpings läns landsting, 2003-10-07, Dnr: 

64203 har tagits fram, som Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Värnamo tidigare yttrat sig över. Den motionen ledde till 

utbildningsinsatser i länet och ett HBT-projekt. Projektet 

avslutades och en ny organisation och arbetssätt gäller från 

april 2011. Motionen, utskottets yttrande, protokoll från LS 

och LF samt utbildningsuppdrag, utdrag från landstingets 

intranät och tidningen Pulsen, samt en kortfattad 
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sammanställning över ärendet delades ut. 

Efter en kort diskussion enades planeringsgruppen om att de 

vill veta om landstingen i Kalmar län, Kronobergs län och 

Östergötlands län har HBTQ-certifiering. 
 

Med kallelsen till planeringsgruppens sammanträde 2012-

11-20 bifogades svar från nätverket för HBTQ-frågor, samt 

svar från verksamhetschefen på Rosenlunds vårdcentral.  

Sekreteraren har genom kontakt med andra landsting och en 

folkhälsoplanerare på Folkhälsa och sjukvård fått 

information om att samtliga landsting och regioner i landet 

samarbetar i Adlon - ett kunskapsnätverk kring bland annat 

HBTQ-frågan. Vårt landsting arbetar tillsammans med 

landstingen i Blekinge, Kalmar, Örebro, Östergötland, 

Kronoberg, Sörmland och region Halland. I Västra Götaland 

har de utvecklat en modell med HBT-diplomering. 

Gemensamma projekt planeras nu i Adlon. 

Planeringsgruppen enas om att ett förslag till yttrande ska 

skrivas till nästa planeringsgruppssammanträde. Detta ska 

bland annat innehålla en höjning av kompetensen genom 

utbildningsinsatser, bemötande med respekt och lika vård. 

 

Ett förslag till yttrande presenterades för planeringsgruppen 

2012-12-04. Efter en kort diskussion kom planeringsgruppen 

överens om en justering i förslaget.  

Förslaget till yttrande och Västra Götalandsregionens 

utbildningsprogram för Hbt-diplomering bifogades kallelsen 

till dagens utskottssammanträde.  
 

Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande.  
 

Beslut  

Majoritetspartierna yrkar att 1:a att-satsen ska vara besvarad 

samt att, att-satserna 2, 3 och 4 avslås. 

 

Per-Olof Blad, Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen. 

 

Socialdemokraterna yrkar att 1:a att-satsen ska vara 

besvarad, att 2:a att-satsen avslås och att-satserna 3 och 4 i 

nuvarande lydelse avslås, samt att utskottet initierar en ny 

formulering av de båda att-satserna, där ordet certifiering 

byts till diplomering;  

”att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-
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diplomerade i någon form tas fram och genomförs.” 

 

”att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall 

HBT- diplomeras.” 

 

Vänsterpartiet avstår sitt yrkande och instämmer i 

Socialdemokraternas yrkanden. 

 

Ordföranden finner då att utskottet är överens om att 1:a att- 

satsen ska vara besvarad och 2:a att-satsen ska avslås.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på 

majoritetspartiernas yrkande att avslå att-satserna 3 och 4 

samt förslaget om ny formulering och Socialdemokraternas 

och Vänsterpartiets yrkanden. 

Utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande att avslå att-

satserna 3 och 4 samt förslaget om ny formulering. 

 

Utskottet beslutar därmed att 1:a att satsen är besvarad och 

att-satserna 2, 3 och 4 avslås. 

§ 6 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 

för motionens beredning. Utskottet förde en diskussion och 

kom fram till att motionen skulle lämnas till en ekonom för 

en kostnadsberäkning, enligt statistik från  

kvinnohälsovården, kvinnoklinikerna m.fl. 

 

Utredare på Folkhälsa och sjukvård har tagit fram statistik, 

samt kostnader för förskrivna preventivmedel på Ungdoms-

mottagningarna, Kvinnohälsovården/ Kvinnoklinikerna och 

vårdcentralerna från dokumentationssystemet Cosmic, samt 

från Apotekens läkemedelsstatistik. Ett svar delades ut till 
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planeringsgruppen 2012-10-10 och till utskottet vid 

sammanträdet 2012-10-23. 

Per-Olof Bladh ifrågasatte då att planeringsgruppen valt att 

fokusera på kostnaderna. Efter en diskussion fick 

planeringsgruppen i uppdrag att inhämta synpunkter på 

motionen från medicinsk programgrupp (MPG) 

kvinnosjukvård och kvinnohälsa. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-11-20 

godkändes ett förslag på brev med frågeställningar till MPG 

kvinnosjukvård och kvinnohälsa. Brevet skickades samma 

dag till MPG. 

 

Vid utskottssammanträdet 2012-12-04 delades brevet samt 

ett svar från MPG kvinnosjukvård och kvinnohälsa ut till 

utskottets ledamöter. En diskussion fördes om bland annat 

fria preventivmedel och låga aborttal har ett samband. 

Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen av 

motionens beredning. 

 

2012-12-04 kom planeringsgruppen fram till att de vill veta 

vilken subvention som lämnas på preventivmedel i 

landstingen Kronoberg, Kalmar, Östergötland och region 

Halland. 
 

En sammanställning över samtliga landstings och regioners 

preventivmedelssubvention för år 2012 lämnas nu till 

ledamöterna. Efter en kort diskussion om bland annat den 

pågående utredningen om en eventuell nationell 

överenskommelse, ger utskottet sekreteraren i uppdrag att ta 

kontakt med SKL. 

§ 7 
 

Sammanträdesplanering 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

12 februari: Information om Folktandvården, Värnamo, 

fortsatt arbete med flerårsplanen  

19 mars: Information om Futurum och Qulturum, fortsatt 

arbete med flerårsplanen  
 

Förslag inför sammanträden 2013: 

- Information av folkhälsoplaneraren  

- Information om Bra Liv 

- Information om psykiatriska kliniken  
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- Information av någon familjecentral 

- Information om Habiliteringscentrum 

- Information om evidensbaserade alternativa 

behandlingsformer t.ex kiropraktorernas verksamhet 

 

Följande förslag på studiebesök har framförts: 

Kalmar (tema: samarbete), Lund/Malmö, Stockholm (SBU 

och Järna) 
 

För planeringsgruppen planeras: 

29 januari: Folktandvården i Smålandsstenar 

5 mars: Folktandvården i Anderstorp 

§ 8 Flerårsplan 2015-2016 

Vid sammanträdet 2012-12-04 började utskottet gå igenom 

föregående års yttrande, avsnitt för avsnitt.  

Utskottet går nu igenom resterande avsnitt. Sekreteraren 

skickar revideringen med e-post till ledamöterna.  

En sammanställning av överläggningar med patient-

föreningarna 2012 delas också ut. 

Utskottet kommer överens om att varje parti tar fram ett 

förslag till flerårsplan. Detta ska skickas till sekreteraren 

senast den 2 april. 

§ 9 Medborgardialog 

Vårt landsting kommer att delta i SKL-projektet ”Utveckling 

av styrsystem med medborgardialog” och en styrgrupp ska 

utses av landstingsstyrelsen. Information kommer att lämnas 

vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 5 februari. 

Eventuellt kommer idéer om hur landstinget ska arbeta 

vidare med ”Medborgardialogen” då också att presenteras.  

§ 10 Uppföljning av studieresan till Alytus, Litauen 
Ett förslag till en komplett rapport bifogades kallelsen till 

dagens sammanträde.  

Föreliggande rapport godkänns. Redovisning kommer att 

ske vid ett landstingsfullmäktigesammanträde. 

§ 11 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 
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förteckning. 

§ 12 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:25.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Marianne Andersson  

 
 


