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Allmänpolitiska utskottet  

   Landstingsstyrelsen  

Allmänpolitiska utskottets yttrande över 
flerårsplan 2014-2015 

Regional Utveckling  
En blomstrande arbetsmarknad, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer är 

alla förutsättningar för att uppnå Landstingets vision ”För ett bra liv i ett attraktivt 

län”. I enlighet med detta bör Landstinget i Jönköpings län verka för ett starkt 

entreprenörskap och för framtidsinriktade investeringar i regionen. Arbetskrafts- 

försörjning är en annan viktig aspekt för den regionala utvecklingen.  Här har 

samarbetet mellan Landstinget i Jönköpings län och Högskolan i Jönköping en 

central roll, men där även folkhögskolorna med sin flexibilitet är betydelsefulla. 

Tillgång till utbildning och forskning är av stor betydelse för såväl enskilda 

personers som regionens utveckling 

 

Regional utveckling och tillväxt måste självklart vara synonymt med hållbar 

utveckling och tillväxt inte minst för att uppnå en attraktiv livsmiljö, i enlighet 

med det regionala utvecklingsprogrammets målsättningar 

 

Goda kommunikationer är en förutsättning för länets tillväxt genom att öka 

storleken på länets arbetsmarknader och företagens tillgång till kunder och 

leverantörer. Idag är männens arbetsmarknader betydligt större än 

arbetsmarknader för länets kvinnor. I arbetet för regional utveckling och tillväxt 

bör satsningar göras som främjar tillväxt för alla även av kvinnors 

arbetsmarknader. En välfungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att 

garantera tillgänglighet till utbildning, arbete, service och fritidsliv. Ett smidigt 

biljettsystem, prisvärda taxor och en översyn av zonindelningen är viktigt för ett 

ökat kollektivt resande inom och utom länet. Pågående utredning av 

trafikförsörjningsprogrammet, där en satsning på att öka resandet med 60 procent 

föreslås, detta kommer att kräva prioriteringar av Landstinget för att klara av de 

ökade driftskostnaderna samt att genomföra nödvändiga investeringar och 

upprustning av det regionala järnvägsnätet .  

 

Beslut om nationella infrastruktursatsningar påverkar möjligheterna för 

utvecklingen och tillväxten i regionen. Landstinget ska aktivt medverka till att 

beslut fattas om byggnation av såväl Götalandsbanan som Europabanan, samt 
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upprustning och vidare satsning på södra stambanan. Dessa två nationella 

samhällsbyggnadsprojekt skulle avsevärt stärka regionens betydelse som 

transportcentrum och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i regionen. 

Satsningar på finansiering i samverkan mellan offentliga och privata aktörer 

(OPS-finansiering) bör i ökad utsträckning undersökas. Detta skulle kunna bidra 

till att projektet påbörjas snabbare och att risken för förseningar och fördyringar 

minskar. En fortsatt satsning på regional infrastruktur är av stor betydelse för 

tillväxten länet inte minst eftersom länets geografiska placering i Sverige innebär 

stora möjligheter inom området logistikinvesteringar. Tillgänglighet till Jönköping 

är viktigt för länet som helhet, varför det är viktigt att hänsyn tas till detta i den 

fysiska planeringen av stadens utbyggnad.  

 

Turism är en växande näringsgren. Idag arbetar nära 3000 länsbor inom 

besöksnäringen året om och nya arbetstillfällen skapas årligen. En sak som 

kännetecknar turism och besöksnäring är att konsumtion och arbetstillfällen 

skapas på samma plats.  Upplevelser kan inte outsourcas. Kultur och kulturturism 

är en av de snabbast växande grenarna inom besöksnäringen, det finns ett fortsatt 

behov av att utveckla besöksattraktioner under höst, vinter och vår. Satsningar på 

upplevelse- och besöksnäring kan bidra till förbättrad livskvalité hos boende på 

orten och i regionen, och till etablering av företag i andra näringsgrenar. En 

fungerande infrastruktur är avgörande för att besöksnäringen ska kunna fortsätta 

utvecklas, det gäller den fysiska miljön men även saker som smidiga 

bokningssystem och möjlighet för näringsidkare att samverka kring 

marknadsföring. Överhuvudtaget bör satsningar på att utveckla tjänstesektorn, 

som är betydligt mindre här än i andra delar av landet, uppmuntras. Tjänstesektorn 

har stor betydelse även för andra näringsgrenar, till exempel inom 

tillverkningsindustrin, och inte minst för småföretagare.  

 

Då förutsättningarna för regional tillväxt varierar i landet är ett tydligt regionalt 

och lokalt inflytande över tillväxtarbetet nödvändigt. Utskottet ser positivt på 

regionbildning utifrån Jönköpings län 2014 och på möjligheten till en 

regionförstoring 2018. Ett samlat offentligt åtagande i en kommande 

regionbildning kan stödja såväl näringsliv som det civila samhället, och utifrån 

lokala förutsättningar och bidra till ökad regional tillväxt. 

 

Demokrati  
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 

förutsättningarna för vår demokrati. På individnivå är sambandet mellan 

möjligheterna till inflytande och hälsa mycket starkt. Därför bör såväl 

folkhälsoarbete som demokratiarbete ha sin utgångspunkt i allas möjlighet till 

inflytande och delaktighet i samhället.  

 

Allmänpolitiska utskottet har ett särskilt ansvar för arbetet med demokratifrågor. 

Utskottet har av landstingsfullmäktige fått i uppdrag att arbeta fram förslag på hur 
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arbetet med medborgardialog ska utvecklas. Utskottet ska också lämna förslag på 

hur ett fortsatt arbete med demokratifrågor med ett utökat fokus till att omfatta 

inflytande och delaktighet för fler grupper än ungdomar ska bedrivas.  

 

Utskottet arbetar aktivt för att finna nya vägar till kommunikation med länsborna. 

Utskottet anser att det är viktigt att deltagandet i landstingets medborgarpanel 

ökar samt att resultaten tas till vara vid beredning av ärenden. Utskottet har även 

tagit initiativ till att allmänhetens frågestund prövas i samband med fullmäktige 

och till chatt mellan länsbor och politiker, något som prövats vid ett tillfälle men 

som bör utnyttjas i utökad utsträckning.  

 

Aktiviteter som dessa minskar emellertid inte betydelsen av den representativa 

demokratin. Genom att förmedla och väga intressen, och åsikter som finns i 

samhället mot varandra fungerar partierna som länkar mellan folket och de 

styrande i den demokratiska processen.  

 

Jönköpings län är en folkrörelsetät region. Här finns en djupt rotad tradition av ett 

underifrånperspektiv, att ta egna initiativ och att vara aktiv i föreningslivet. Detta 

är positiva faktorer för folkhälsan och ger förutsättningar för framtidsinriktat 

företagande. Det är viktigt att stödja och uppmärksamma det civila samhällets 

roll.  

 

Landstinget i Jönköpings län har ansökt om att bilda regionkommun med 

direktvalt regionfullmäktige i valet 2014. Regionbildning stärker kraften i arbetet 

med hållbar tillväxt, utveckling och välfärdspolitik för vårt län. Genom direkta val 

stärks medborgarnas inflytande över frågor som är viktiga för deras vardag och 

framtid, vilket innebär att demokratin kan fördjupas och utvecklas. 

 

Information om vården och Landstingets övriga verksamhet som är lättillgänglig 

till språk och form är viktigt både ur demokratisk synpunkt, och för att garantera 

tillgänglighet till vård och service på lika villkor. Ett stort arbete har lagts ner på 

Landstingets webbplats och det är angeläget att detta arbete fortsätter att utvecklas 

vad gäller tillgänglighet och att kontakterna med vården och möjligheterna till 

jämförelser mellan olika vårdgivare underlättas.  

 

Jämställdhet 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en 

nödvändighet för ett demokratiskt samhälle. 

 

Jämställdhetsarbete är ett kvalificerat förändringsarbete som kräver långsiktiga 

och systematiska satsningar. Satsningar som är nödvändiga för att nå visionen 

”För ett gott liv i ett attraktivt län”. Jämställdhetsarbete som garanterar jämställda 

löner, lika möjligheter till påverkan, karriärmöjligheter och föräldraledighet för 

män och kvinnor är av stor vikt för landstingets attraktivitet som arbetsgivare och 
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för att kunna konkurrera om kvalificerad arbetskraft. En jämställd service som ger 

kvinnor och män, flickor och pojkar samma möjligheter till att välja och utöva 

fritidsaktiviteter, och få vård och rehabilitering på lika villkor är avgörande för att 

uppnå en jämlik hälsa.  

 

Landstinget i Jönköpings län har inlett ett aktivt jämställdhetsarbete. Arbetet med 

jämställdhetsintegrering, såväl inom ledning och styrning som inom 

verksamhetsutveckling, bör bedrivas i ordinarie verksamhet. Landstingets 

årsredovisning visar nu i allt större utsträckning individbaserad statistik uppdelad 

på kön. Landstinget har tagit fram en webbutbildning som ska sprida kunskap om 

jämställdhet, kön och genus inom hälso- och sjukvården i samband med till 

exempel arbetsplatsträffar. Målet är att 70 procent av all personal i hälso- och 

sjukvården ska gå utbildningen under 2012-2013.  

 

Syftet med arbetet är att det ska ledat till fler förbättringsarbeten som tar hänsyn 

till kön och jämställdhet och att det visar sig i verksamhetens möten med 

invånarna. Varje invånare oavsett kön, funktionsnedsättning religion, etnicitet, 

utbildning etcetera ska mötas utifrån sina behov. Jämställdhet tillför ytterligare en 

dimension till det pågående utvecklingsarbetet inom bland annat patientsäkerhet, 

bemötande och läkemedelsanvändning.  Utskottet anser också att utredningar, 

beslutsunderlag, budgetarbete, månadsuppföljningar och årsredovisning bör ha 

tydliga mätbara mål även för jämställdhetsarbetet.  

 

Landstingets politiker spelar en viktig roll i arbetet att skapa en jämställd 

verksamhet genom att efterfråga statistik och beslutsunderlag som visar utfall och 

konsekvenser för kvinnor och män.  

 

Kultur 
Att kunna ta del av och delta i olika kulturella uttrycksformer som dans, musik, 

litteratur, teater och film är en viktig förutsättning för personlig livskvalité och för 

länets utveckling. Ett rikt och varierat kulturutbud har inte minst betydelse för 

etablering av företag till regionen och rekrytering av kvalificerad arbetskraft.  

 

I Kulturhuset Spira har Smålands Musik och Teater fått ett nytt hem vilket lett till 

en vitalisering av scenkonsten och till att fler länsbor besöker deras 

föreställningar. Det är viktigt med ett fortsatt aktivt arbete för framtida 

föreställningar blir attraktiva och tillgängliga för kvinnor och män med olika 

bakgrund, i alla åldrar och från hela länet.  

 

Det är bland annat viktigt att Smålands Musik och Teater tillsammans med 

länstrafiken utvecklar tillgängligheten genom bra kommunikationer från hela 

länet. Samtidigt måste Smålands Musik och Teater även fortsättningsvis möta sin 

publik genom föreställningar runt om i länet.  
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I arbetet med den regionala kulturplanen har Landstinget fått ett utökat ansvar för 

fördelning av statliga kulturmedel utifrån lokala och regionala behov. Detta leder 

förhoppningsvis till ökad samverkan mellan olika lokala och regional aktörer och 

till bevara och utveckla ett varierat kulturliv i länets alla delar.  

 

Kultur i vården stärker kropp och själ och bör därför betraktas både som ett 

redskap i behandling och rehabilitering. Det är också viktigt att se till vilka 

möjligheter som finns till att erbjuda vardagskultur till Landstingets patienter, till 

exempel TV och bredbandsuppkoppling på patientrum. För att uppnå målet med 

”Vård på lika villkor”, bör kultur i vården även fortsatt utgöra en del av 

verksamheten i Landstinget i Jönköpings län.  

 

Utskottet anser att Landstinget bör följa de försök med kultur på recept som 

genomförs i Skåne och Umeå. Under planperioden bör försök med kultur på 

recept även initierats i vårt Landsting. 

 
Hållbar utveckling  
Landstinget i Jönköpings län ska bedriva ett miljöarbete som medverkar till en 

långsiktigt hållbar utveckling i samverkan med andra regionala aktörer.  Att 

främja en hållbar utveckling innebär att agera på ett sätt som leder till positiva 

effekter för ekonomin, miljön samt sociala förhållanden inklusive människors 

hälsa.  

 

Miljöfrågorna bör integreras i alla delar av flerårsplanen. I planerings-

förutsättningarna ska helheten och inriktningen av miljöarbetet klargöras. Det bör 

finnas mål och åtgärder som syftar till förbättringar inom de mest prioriterade 

områdena för såväl Hälso- och sjukvården som förvaltningen för Regional 

utveckling. Målen bör möjliggöra jämförelser med alla landsting och regioner 

inom ramen för de SKLs öppna jämförelser.  

 

Tillämpningen av miljöprogrammet ska garantera att medel avsätts för 

nödvändiga investeringar, även sådana där investeringsbesluten måste anpassas 

till en längre payoff-tid, och till fortsatt förbättringsarbete. Det är till exempel 

viktigt att processerna för inköp/upphandlingar genomsyras av ett effektivt 

miljöarbete eftersom just dessa processer kommer att ha stor påverkan på om vi 

kan uppnå miljömålen. Andelen inköp av ekologiskt/närproducerad mat ska öka. 

Arbetet med att nå landstingets miljömål bör även förstärkas och bedrivas mer 

offensivt i de bolag där landstinget är delägare. Det är viktigt att miljöarbetet och 

miljömålen följs upp och redovisas i årsredovisning. Innovativt miljöarbete ska 

uppmärksammas genom Landstingets miljöpris.  

 

Landstingets miljöarbete bör dra nytta av miljömedicinens kunskap om sambandet 

mellan miljö och hälsa. Landstinget bör i ökad utsträckning dra nytta av 

kompetensen på Arbets- och miljömedicin i Linköping.  
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Allmänpolitiska utskottet anser att Landstinget bör ta initiativ till medlemskap i 

Sveriges eko-kommuner. Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig 

samarbetsorganisation för kommuner i form av en ideell förening för hantering av 

gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.  

 

Forskning och Utveckling 
Forskning har stor betydelse för länets utveckling inte minst för dess betydelse för 

kvalitén i den högre utbildningen och därmed för tillgången på högutbildad 

arbetskraft. En differentierad forskning har även möjligheten att generera 

innovationer till gagn för företag inom både tjänste- och tillverkningssektorn. 

Landstinget bör tillsammans med andra verka för ökad kunskap om samverkan 

och finansiering genom EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inom det 

särskilda programmet Samarbete fokuserar man på konkreta tillämpningar av 

teknik och kunskap i det europeiska samhället inom en rad olika områden bland 

annat hälsa, livsmedel och jordbruk, information och kommunikation, transport 

och energi. Det är ett viktigt att landstinget tar aktiv del i detta arbete inför 

ramprogrammens nya mandatperiod.  

 

Landstinget är en kunskapsbaserad organisation med lagstadgat ansvar för 

forskning och utveckling. Aktiva forskningsinsatser är också nödvändiga för att 

öka kompetensen i förmågan till ett kontinuerligt förbättringsarbete och för att få 

nya forskningsrön omsatta i den i den kliniska vardagen. Erfarenheten visar också 

att ökade möjligheter till forskning har gjort det lättare för Landstinget i 

Jönköpings län att rekrytera och behålla kompetent personal.  

 

Landstingets forskning och förbättringsarbete har som mål att förbättra de resultat 

som hälso- och sjukvården åstadkommer. För att nå målet krävs att: 

 

- att satsningarna på forskning och utveckling inom  Futurum och Qulturum ska 

fortsätta och vidareutvecklas. 

- att landstinget tar aktiv del i arbetet för att ta tillvara resurser från EU:s 

ramprogram för forskning och innovation 

- att arbetet med att koppla klinisk forskning till arbetet med ständiga förbättringar 

som bland annat sker i forskningsprojektet Bridging the Gaps utvecklas 

ytterligare.  

- att Landstinget i ökad utsträckning satsar på forskning och utvärdering inom 

folkhälsoområdet.   

- att Landstingets institutioner för forsknings och utvecklingsarbete blir bättre på 

att marknadsföra sitt arbete och resultat bland Landstingets personal.  
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Internationalisering  
Det internationella arbetet kan i stor utsträckning bidra till tillväxt och utveckling i 

länet. Detta gäller inte minst forskning och högre utbildning. Samverkan mellan 

de aktörer i länet som agerar på den internationella arenan ska utvecklas. 

Landstinget bör även fortsatt dra nytta av de möjligheter som finns till 

finansiering av kompetensutvecklings projekt med hjälp av EU-medel. Utskottet 

anser att länet och landstinget mer aktivt bör utnyttja Småland-Blekinges 

Europakontor i Bryssels kompetens, dels för att bevara regionens intresse i EU-

relaterade frågor, dels för kompetenshöjande kunskaper om Europiska unionen, 

ramprogram med mera. Det är en viktig uppgift att identifiera och utveckla 

lämpliga och strategiska kontakter i och utanför Europa. Internationellt 

erfarenhetsutbyte ska även fortsatt vara ett led för Landstingets 

verksamhetsutveckling.  

 

Landstingets breda internationella kontakter, både inom klinisk forskning och 

inom kvalitetsutveckling, är en styrka som tillsammans med Högskolans starka 

internationella profil borde vidareutvecklas gemensamt. Det är viktigt att 

Landstinget deltar i europeiska samarbetsorgan för regional utveckling.  

 

 

ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 

 

 

 

 

Tommy Bernevång Forsberg  Charlotte Jerkelund 

Ordförande    Utskottssekreterare  
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UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 12-22 

Tid: 2012-03-20 10:00-12:35 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal C 

§14  Flerårsplan  
Efter beredning i utskottet och av planeringsgruppen finns 

nu ett förslag till yttrande som utskottet diskuterar. 

Ändringar och tillägg görs under följande rubriker:  

- Regional utveckling 

- Hållbar utveckling 

- Forskning och utveckling  

 

Beslut 

Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med presenterat 

förslag, med de ändringar som gjorts vid sammanträdet. 

Planeringsgruppen får i uppdrag att göra den slutliga 

redigeringen. 

 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 

Forsberg 

Eva Eliasson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Charlotte Jerkelund 
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Landstinget i Jönköpings län Telefon 036-32 40 00 Plusgiro: 10 50 00 - 4 

Kansliavdelningen E-post landstinget@lj.se Bankgiro: 5216-2849 

Husargatan 4 Hemsida lj.se Orgnr: 232100-0057 

Box 1024     

551 11   JÖNKÖPING     

   

Förvaltningsnamn  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

 

Landstingsstyrelsen 

Flerårsplan 2014-2015 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet överlämnar härmed underlag för 

landstingsstyrelses beredning av flerårsplan 2014-2015. 

Följande punkter är särskilt viktiga att utveckla i landstinget, där en del är 

specifika för Höglandets sjukvårdsområde. 

- Länsövergripande specialistresurser som finns företrädesvis på länssjukhuset 

Ryhov ska vara likvärdigt tillgängliga för hela länet. 

- En översyn av landstingets lokaler ska göras efter införandet av vårdvalet och 

KOMHEM. 

- Höglandssjukhuset som fullvärdigt akutsjukhus ska vara en länsresurs inom 

vissa specialiteter. 

- Prioritera strategisk kompetensförsörjning.  

- Utveckla nationell E-hälsa för tillgänglighet och patientinflytande. 

- Säkerställ IT-samverkan inom hela länet, samt med regionsjukvården. 

 

Etik, kvalitet och bemötande 
Sjukvården har blivit allt mer teknisk och specialiserad, men det personliga mötet 

mellan personal och patient är oerhört betydelsefullt. Det är angeläget att den 

etiska diskussionen alltid hålls levande för ett bra bemötande.  

Kunskapen om människors olikheter/kulturer är viktigt för ett bra bemötande. För 

att säkerställa alla människors lika värde i vården. 

Det är viktigt att: 

- Landstingets framgångsrika kvalitetsarbete fortsätter i hela vårdkedjan för att 

göra vården säker och jämlik.  

- Stöd ges i förändringsarbetet och uppmuntran till deltagande i utbildning och 

forskningsarbete. 

- Tydliggöra närståendes betydelse och vikten av information som ger större 

delaktighet i vården. 

- Ständigt arbeta med att öka patientnöjdheten/kvaliteten i vården. 
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- Personalen ska få utbildning i motiverande samtalsteknik. 

- Landstinget verkar för att det införs ett nationellt register för 

läkemedelsförskrivning. 

- Vården utvecklar arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer för att 

kunna erbjuda stöd och behandling. 

- Vårdlots införs till de mest sjuka äldre. 

 

Tillgänglighet och kontinuitet 
- Tillgängligheten till vården skall vara god, både när det gäller telefonkontakt,  

IT och besök. Det är viktigt att tekniken fungerar för alla. 

- Besökare ska lätt få personlig kontakt med sjukvården. 

- ”Mina vårdkontakter” och 1177 ska fortsätta att utvecklas och vara 

lättåtkomliga. 

- Kontinuitet -  patienten bör få träffa samma personal vid återbesök. Fast 

läkarkontakt är ett baskrav för primärvården. 

- Parkeringsmöjligheterna vid vårdinrättningarna ska vara goda. 

- Förtydliga och förenkla regelverket för färdtjänst/sjukresor. 

- Förenklat biljettsystem för kollektivtrafiken. 

 

Ledarskap och medarbetare 
Det är viktigt med satsningar på rekrytering och utbildning för att täcka behovet 

av personal.  

- Stöd till förändringsarbete och deltagande i specialistutbildningar, samt 

forskning ska uppmuntras, liksom andra kompetenshöjande insatser för alla 

yrkesgrupper. 

- Arbetet med att säkerställa jämställda löner ska fortsätta. 

- Fler utbildningsblock tillförs för att säkerställa behovet av kompetent personal.  

- Ledarskapet ska stärka medarbetarnas entreprenörskap och ta tillvara goda 

förbättringsförslag. 

- Flexibel arbetsfördelning och teamarbete över yrkesgränserna. 

 

Folkhälsa 
Det är viktigt att medborgarna får kunskap om i vilken grad den egna livsstilen 

påverkar välbefinnandet och minskar risken för sjukdom.  

Landstinget ska:  

- Ha ett förebyggande perspektiv som omfattar hela samhället. 

- Synliggöra och tydliggöra folkhälsoplanerarnas/folkhälsoavdelningens arbete. 

- Uppmuntra personalen att arbeta med hälsofrämjande sjukvård och stimulera till 

egenvård. 

- Erbjuda invånarna hälsosamtal. 

- Arbeta för en jämställd vård som ger en ökad folkhälsa. 

- Ha ett könsperspektiv på hälsa. 
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- Revidera det nuvarande folkhälsopolitiska programmet från 1998 i samverkan 

med länets kommuner, för att omfatta de 11 nationella folkhälsomålen. 

- Ha ett särskilt ansvar att driva det hälsofrämjande arbetet i primärvården  i 

samverkan med kommuner och frivilligorganisationer. 

- Erbjuda lärcaféer med hälsotema. 

 

Primärvården 
Vårdbehovet på Höglandet är omfattande då andelen äldre invånare är större än i 

övriga delar av länet. 

- Primärvården ska vara det självklara förstahandsvalet när man söker sjukvård. 

- Utveckla och sprida goda idéer inom Vårdcentralerna Bra Liv är viktigt för att 

nå samverkansfördelar. 

-Stödja hälsobefrämjande och rehabiliterande verksamheter för personer med 

psykisk och fysisk ohälsa. 

- Arbeta för kontinuerlig översyn av förskrivning av läkemedel. 

-Tillgången till logopeder, psykologer och övriga kompetenser ska tillgodoses 

utifrån behoven. 

- Fler apotekare i vården för att minimera felmedicineringar. 

- Förbättra missbruksvården i samverkan med kommunerna.  

- Missbrukare ska erbjudas medicinsk vård. 

- Höja den geriatriska kompetensen. 

 

Akutmottagningen 
- Akutmottagningens arbetssätt och organisation ska ses över och utvecklas. 

- Teamarbetet ska fortsätta att utvecklas och kurativ kompetens ska ses som en 

viktig resurs. 

 

Vård i hemmet/palliativ vård 

- De palliativa vårdenheterna behöver förstärkas med fler läkartjänster för att 

säkerställa 24-timmars jourverksamhet. 

- Patienter som så önskar bör få vård till livets slut i det egna hemmet. 

- Hjälpmedelscentralen ska serva med hjälpmedel utifrån behov. Det ska finnas 

tillgång till tekniska hjälpmedel. 

- Vid behov ska hembesök genomföras av läkare. 

- Palliativa team ska samverka med hemtjänst och närstående. 

- När patienter som vårdas i palliativ vård av någon anledning behöver 

specialistvård, ska de komma direkt till en vårdavdelning. 

- Kontinuerlig kvalitetssäkring av en sammanhållen vårdkedja ska utvecklas. 
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Barn och Ungdomar 
FN:s konvention om barnets rättigheter ska genomsyra allt arbete inom 

landstinget. 

- Samverkan och klara riktlinjer ska finnas för att undvika att barn och ungdomar 

hamnar mellan verksamheterna. 

- En  organisation för Barn- och ungdomsmedicin på Höglandet ger ökad 

möjlighet för ST-tjänst och psykologresurs, för att göra medicinska bedömningar 

och ge stöd vid psykosociala problem.  

- Barnläkarna ska fungera som stöd och konsulter till primärvården. 

- Ett bra samarbete mellan kommun och landsting med utbildning och information 

till personal inom primärvården och skolan är viktigt, för att kunna ge ungdomar 

med psykosociala problem hjälp i tidigt skede. 

- Ungdomar på Höglandet ska ha tillgång till ungdomsmottagning med bred 

kompetens. 

- Familjecentraler med förebyggande hälsovård för blivande mödrar, barn och 

ungdomar ska finnas i varje kommun för bättre samverkan och stöd både 

hälsomässigt och socialt. 

- Tillgängligheten till psykolog för unga behöver förbättras. 

- Barn med sjuka närstående ska särskilt uppmärksammas och få tillgång till 

psykosocialt stöd. 

- Det ska vara Landstingets ansvar att verkställa modellområdesarbetet på 

Höglandet, enligt framtagen handlingsplan.  

 

Psykiatri 
- Antalet paramedicinsk personal bör öka då t.ex. psykologer och socionomer är få 

i jämförelse med övriga delar av länet. 

- Förstärka sjukgymnastresurserna inom psykiatrin. 

- Resurserna till neuropsykiatriska utredningar bör ökas. 

- Fortsatt satsning på kognitiv beteendeterapi (KBT) som arbetsmetod. 

- Ökade insatser för suicidprevention. 

- Arbetet med hälsobefrämjande och rehabiliterande verksamheter för personer 

med psykisk sjukdom ska utvecklas. 

- Riktlinjer för flexibel åldersgräns under pågående behandling bör utvecklas inför 

överlämnandet från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. 

 

Rehabilitering 
Rehabilitering och habilitering är för många en förutsättning för att 

upprätthålla/förbättra bästa möjliga psykisk och somatisk funktion.   

- För att kunna leva ett självständigt liv bör hemrehabilitering prioriteras. 

- En sammanhållen vårdkedja av rehabiliteringsresurser i samverkan med länets 

kommuner. 

- Erbjuda möjlighet till ökad kunskap och förståelse om sin sjukdom. 

- Erbjuda träning i grupp/patientföreningar och studieorganisationer.  

- Ha ett helhetsperspektiv på individens situation och dennes närstående, genom 

återkommande information för en ökad delaktighet. 
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- Kognitiva hjälpmedel ska finnas och erbjudas dem som har fysiska eller 

psykiska funktionshinder.  

- Möjlighet till bassängträning ska finnas. 

 

Alternativa behandlingsformer med evidens 
- Ökad öppenhet för användande av komplementära behandlingsformer för att ge 

bättre livskvalitet när den traditionella medicinska behandlingen upplevs 

otillräcklig. 

- Uppmuntra till fortsatt utveckling av alternativa behandlingsformer där evidens 

finns. 

 

Samverkan 
Arbetet i nätverket Ester med att få en fungerande vårdkedja, har skapat större 

trygghet för äldre vårdtagare. Det är viktigt att arbetet fortsätter när antalet 

vårdgivare inom primärvården har ökat. 

- Arbeta för en samlad vårdplanering mellan specialist- och primärvård och 

kommuner. 

- Inför vårdlots, en modell för samverkan som kan utvecklas. 

- Vård till papperslösa flyktingar kräver ett ökat samarbete mellan kommun och 

landsting. 

- Särskild fokus på behov av samverkan och uppföljning av KOMHEM. 

- Säkerställ att den tekniska infrastrukturen (IT) görs tillgänglig i hela vårdkedjan. 

 

Folktandvården 
- Det är angeläget att alla länsinvånare har tillgång till en fungerande tandvård. 

- God tillgänglighet med rimliga reseavstånd till tandvård inom folktandvården. 

- Som alternativ för äldre, skolbarn och funktionshindrade ska mobila enheter 

utvecklas och användas i större utsträckning. 

- Specialisttandvård och tandreglering ska vara kvar på Höglandet. 

- Patienter som önskar tandvård inom folktandvården ska få detta tillgodosett. 

- Frisktandvård bland barn och ungdomar ska prioriteras. 

- Arbeta vidare med platser för kompetenshöjning av nya tandläkare på 

Höglandet. 

 

Miljö - inne/ute 

- Landstingets lokaler ska främja en god arbetsmiljö och tillgänglighet för 

personal och besökare, samt stimulera till kreativitet och utveckling. 

- Insatserna ska öka för att begränsa utsläpp av läkemedel, lustgas och kemiska 

produkter. 

- Ett särskilt beaktande görs av barns utsatthet när det gäller val av material som 

påverkar barns hälsa och utveckling. 

- Kontinuerlig översyn av behovet av lokaler för att säkerställa minsta möjliga 

miljöpåverkan. 

- Öka andelen närproducerade och/eller ekologiska produkter. 
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- Landstinget ska arbeta för en effektivare logistik i ett kundnära perspektiv för att 

minska påfrestningarna på miljön. 

- Patienterna och personalen ska mötas i en tilltalande och trygg miljö för att 

främja ett gott omhändertagande. 

 

 

Utskottets behandling av underlaget framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUYSKOTTET HÖGLANDET 

 

 

 

 

Helena Stålhammar  Lena Lindgren 

Ordförande   Utskottssekreterare 
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Plats: Konferensrummet Björnen och Sal C Landstingets 

kansli, Jönköping 

§ 41 Flerårsplan 2014-2015 
Vid sammanträdet 2012-01-26 gick utskottet igenom 

föregående års yttrande. Vissa ändringar gjordes direkt, 

annat markerades för vidare diskussion, ”Förslag 1”.  

På ordförandens uppmaning lämnade varje ledamot något 

område som de ansåg skulle prioriteras lite extra. Följande 

nämndes: palliativ vård, folkhälsa/egenvård, 

tillgänglighet/närhet, rehabilitering, åtkomst länsresurser, 

tillgänglighet/ekonomi, sjukgymnaster/bassängträning, barn- 

och ungdomspsykiatri, förebyggande vård för hela 

befolkningen, psykiatri och somatik, samverkan: kommun - 

landsting ”KOMHEM”, rekrytering bristyrken, folkhälsa, 

verksamhetsövergripande miljöaspekter och tillgänglighet – 

rekrytering. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-02-10 delades 

”Förslag 1” ut, samt ett förslag till yrkanden från 

Sverigedemokraterna. Planeringsgruppen kom också 

överens om att hela utskottet tillsammans ska fortsätta sitt 

samarbete kring flerårsplanen. 

 

Med kallelsen till utskottets sammanträde 2012-02-23 

medföljde ”Förslag 1” samt Sverigedemokraternas förslag 

till yrkanden. 

Vid sammanträdet gick utskottet igenom första delen av 

förslaget och gjorde vissa justeringar, ”Förslag 2”. Efter 

sammanträdet skickades ”Förslag 2” ut till ledamöterna via 

e-post för att diskussionerna i respektive partigrupper skulle 

fortsätta. 

 

2012-03-07 kom planeringsgruppen överens om att 

respektive partigrupp fortsätter diskussionerna inför 

utskottets sammanträde 2012-03-21. Gruppen enades om 

förlängd tid för gruppmöten, kl 08:00-10:00 före 

sammanträdet. 

 

Vid utskottets sammanträde 2012-03-21 gick ledamöterna 

igenom hela förslaget avsnitt för avsnitt. Vissa justeringar 

och tillägg gjordes som man var överens om. Några 

meningar kursiverades som ledamöterna skulle fundera 
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vidare över. ”Förslag 3” skickades ut med e-post samt 

bifogades kallelsen till dagens sammanträde. 

 

Efter några redaktionella justeringar enas utskottet om att gå 

igenom det gemensamma förslaget avsnitt för avsnitt.  

 

Utskottet är överens om att göra följande ändringar i 

inledningen: 

Den tredje strecksatsen ”- Höglandssjukhuset ska vara en 

länsresurs inom vissa specialiteter” ändras till:   

”- Höglandssjukhuset som fullvärdigt akutsjukhus ska vara 

en länsresurs inom vissa specialiteter.” 

 

Fjärde strecksatsen ”- Strategisk kompetensförsörjning med 

central kraftsamling.” ändras till: 

”- Prioritera strategisk kompetensförsörjning.” 

 

Etik, kvalitet och bemötande 

Tillgänglighet och kontinuitet 

Ledarskap och medarbetare 

Folkhälsa 

Utskottet godkänner avsnitten. 
 

Primärvården 

Majoritetspartierna yrkar att den sista strecksatsen ”- En 

översyn av effekterna av en avgiftsfri primärvård bör 

genomföras.” stryks 

Socialdemokraterna yrkar att den ska vara kvar. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Akutmottagningen 

Vård i hemmet/palliativ vård 

Barn och ungdomar 

Psykiatri 

Rehabilitering 

Alternativa behandlingsformer med evidens 

Utskottet godkänner avsnitten. 

 

Samverkan 

Utskottet för en diskussion om den tredje strecksatsen 
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”- Vården av papperslösa flyktingar kräver ett ökat 

samarbete mellan kommun och landsting.”  

 

Majoritetspartierna yrkar att strecksatsen ska vara kvar som 

den är. 

 

Sverigedemokraterna yrkar att ordet papperslösa stryks. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Folktandvården 

En diskussion förs om den tredje strecksatsen: 

”- Som alternativ för äldre, skolbarn och funktionshindrade 

ska mobila enheter användas i större utsträckning”. Utskottet 

enas om att göra ett tillägg så meningen har följande lydelse: 

”- Som alternativ för äldre, skolbarn och funktionshindrade 

ska mobila enheter utvecklas och användas i större 

utsträckning.” 

 
 

Miljö – inne/ute 

Efter en diskussion om den andra och tredje strecksatsen 

enas utskottet om att de ska lyda: 

”- Insatserna ska öka för att begränsa utsläpp av läkemedel, 

lustgas och kemiska produkter.” 

”- Ett särskilt beaktande görs av barns utsatthet när det gäller 

val av material som påverkar barns hälsa och utveckling.” 

 

Beslut 

Utskottet beslutar att anta flerårsplanen med de justeringar 

och tillägg som gjorts under genomgången. 

 

Utskottet ger också ordföranden och sekreteraren i uppdrag 

att vid behov göra ytterligare redaktionella justeringar. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

Helena Stålhammar Birgitta Dovskog  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

  Landstingsstyrelsen 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings 
yttrande över flerårsplan 2014-2015 
 

 

A. Förslag efter överläggningar med patientföreningar  
Individuella rehabiliteringsplaner  
Långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner skall upprättas för personer med 

kroniska sjukdomar och/eller bestående skador eller funktionsnedsättningar. 

Planerna skall upprättas och utvärderas i nära samverkan mellan landsting, berörd 

kommun, patient och närstående. 

 

Översyn av regler för utlandsvård 
HSUJ anser det angeläget att en översyn snarast sker av regelverk och fördelning 

av patientplatser med anledning av nya behandlingsmetoder. Behovet bör styra 

tilldelning av platser snarare än vissa diagnoser. 

 

Policy för personalens deltagande vid Lärcafé och 

Patientutbildningar 
Landstinget bör snarast utarbeta en policy som reglerar personalens deltagande 

vid patientutbildningar och lärcaféer.  Fortsatta satsningar på patientutbildningar 

och lärcaféer är angeläget.  

 

Inventering av tillgång till bassänger 
Utskottet föreslår att en inventering av behov av och tillgång till bassängträning i 

länet snarast genomförs.  

 

Information/Erbjudande om PSA-prov för män över 50 års ålder 

Alla män över 50 års ålder bör vid besök hos distriktsläkare informeras om 

möjligheten att få göra ett särskilt blodprov för mätning av PSA-värde. Patienten 

bör då även erbjudas muntlig och skriftlig information som underlag för sitt 

beslut.  Ingen man som uttrycker en önskan om att få mäta sitt PSA-värde skall 

nekas detta utan erbjudas den möjligheten, samt i samband med sådan 

provtagning erhålla adekvat information om prostatasjukdom och prostatacancer. 
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Neurologi 
Tillgång till neurologer är en förutsättning för jämlik vård för patienter i alla 

länsdelar. Bristen på neurologer i kombination med snabb utveckling av nya 

effektiva men dyrbara behandlingar gör satsningar på rekrytering och utbildning 

av neurologer nödvändig.                               

 

Njursjukvård 
De nya enheterna för självdialys i Jönköping och Eksjö gör att landstinget nu kan 

gå vidare med nästa steg nämligen hem-HD (bloddialys).  Metoden innebär att 

fler patienter, oavsett ålder, kan sköta sin dialys själva i bostaden något som även 

innebär ekonomiska fördelar för landstinget. 

            

Reumatikervård 
Tillgång till reumatologer är en förutsättning för jämlik vård i hela länet, Bristen 

på reumatologer i kombination med snabb utveckling av nya effektiva men 

dyrbara behandlingar gör satsningar på rekrytering och utbildning av 

reumatologer nödvändig liksom ökad samverkan med alternativa vårdgivare, till 

exempel Spenshult.                                             

 

Särskild kollektivtrafik 
Nuvarande system för särskild kollektivtrafik bör ses över med tanke på att 

Landstinget övertar ansvaret från kommunerna 2013.   

 

Tandvård  
Ökad samverkan och samsyn mellan tandvården och hälso- och sjukvården bör 

eftersträvas för patienternas bästa. Tandvårdsimplantat är lika viktiga för 

livskvaliteten, oavsett ålder, som proteser och implantat inom hälso- och 

sjukvården.  Utskottet anser att barn som påbörjat specialistbehandling för t ex 

implantat bör få avsluta denna utan kostnad upp till 25 ålder.       
 

Mellanvårdsformer psykiatri 
HSUJ ser positivt på olika öppenvårdsformer mellan psykiatrisk slutenvård och 

utskrivning till eget boende.  

 

 

Patientmedverkan och delaktighet 
Berörda patientorganisationer ska erbjudas möjligheter att delta i planering och 

kartläggning inför beslut som innebär förändringar av verksamhet som berör 

patientgruppen.    
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B. Övriga förslag från HSUJ till Flerårsplanen 

 

Decentraliserad budgetprocess 
Det är angeläget att budgetprocessen utvecklas ytterligare så att ledning och 

anställda inom olika verksamheter/enheter känner sig både mer delaktiga och 

därigenom mer ansvariga för sin egen budget. 

                  

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
Vårt landsting bör inleda en diskussion om prioriteringar inom hälso- och 

sjukvården med sikte på behov, behandlingsmöjligheter och finansiering.   

 

Samtliga prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården skall tas efter behov utan 

hänsynstagande till om patienten är yrkesverksam eller ej. Varken ålder, kön, 

etnicitet, socioekonomiska förutsättningar, eller funktionsnedsättning får någonsin 

påverka vare sig tillgänglighet eller kvalitet.  

 

Barnahus 
Barnahus är en metod för samverkan mellan åklagarmyndighet, polis, kommun 

och landsting. Syftet är att ge barn som misstänks vara utsätta för allvarliga brott 

rättstrygghet, bra bemötande och stöd och vid behov omgående kris- och 

behandlingsinsatser. Barnahus är en trygg och barnvänlig plats där misstanken om 

brott mot barnet och barnets behov av stöd och behandling utreds på en och 

samma plats. Utskottet biföll 2007 en motion att landstinget skulle ta initiativ till 

inrättandet av barnahus. Utskottet anser att Landstinget ska ställa sig positiv till de 

förnyade initiativ som tagits till samverkan i barnahus i Jönköpings län.  

 

Kollektivtrafik 
En utredning bör genomföras av ett länsövergripande system med möjlighet för 

gratis resor till och från behandling/besök i hälso- och sjukvård, samt möjlighet 

för gratis resor i lågtrafik för personer över 65 år.   

    

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården når i stort sett alla medborgare. Därför innebär ett 

hälsofrämjande synsätt i mötet mellan vårdgivare och patient en möjlighet att 

diskutera förändringar i levnadsvanor som både kan förebygga sjukdom och 

främja patientens hälsa.  Samtliga vårdinrättningar ska kunna erbjuda råd och stöd 

för livsstilsförändring. Jämställd vård bidrar till folkhälsa och det är viktigt med 

ett genusperspektiv på hälsa. 

 

Satsningar på kultur i vården bör göras där det finns evidensbaserad forskning. 

Landstingets lokaler ska vara ändamålsenliga och bör präglas av en god miljö som 

bidrar till patienternas hälsa. Kunskaper om arkitekturens och omgivningens 

betydelse för hälsan bör tas till vara vid såväl nybyggnation som i befintliga 
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lokaler, något som utskottet påpekat vid beredningen av motionen om 

hälsofrämjande och läkande trädgård.  

 

Rehabilitering med bland annat sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder är 

en viktig del av den hälsofrämjande vården för kroniskt och långvarigt sjuka. 

Hälso- och sjukvården ska främja hälsa och underlätta för personer med 

funktionsnedsättning och kronisk sjukdom att leva ett bra liv. Landstingets 

rehabiliteringsinsatser och kvalitetsarbete bör samordnas så att det säkerställs att 

länsborna får likvärdig rehabilitering oavsett bostadsort.   

 

Ett hälsofrämjande synsätt bör även prägla hemsjukvården inför överföringen till 

kommunerna 2013, inte minst ett ökat fokus på äldres nutrition, det finns därför 

bland annat ett behov av dietister i primärvården. I preventivt syfte föreslår HSUJ 

att landstinget stimulerar genomförandet av matskolecirklar för äldre. 

 

Revidering av det folkhälsopolitiska programmet 
Det nuvarande hälsopolitiska programmet från 1998 ska revideras snarast för att 

omfatta de nationella folkhälsomålen som fastställdes senast 2007. Målområdena 

har valts för att det inom dessa områden finns vetenskapligt underlag som visar att 

insatser från samhällets sida påverkar folkhälsan. Det är viktigt att ett sådant 

program även tar hänsyn till skillnader i hälsa mellan olika grupper, till exempel 

personer med funktionsnedsättningar. Därför ska även mål för 

funktionshinderpolitiken ingå som en del av det folkhälsopolitiska programmet.  

 

Primärvården 
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när medborgaren har behov av hälso- och 

sjukvård, patienten ska själv få välja vårdenhet. Bemötandefrågor bör bli föremål 

för fortbildning av all vårdpersonal liksom att spridning av den etiska 

verktygslådan ska fortsätta.  

 

Samtliga vårdenheter ska årligen redovisa sitt uppdrag enligt regelboken för 

vårdval i samband med årsredovisningen till landstingsfullmäktige. 

Redovisningen ska även omfatta jämställdhetsbokslut. 

 

Barn och ungdomshälsovård 
Antal nyfödda ökar i vårt län. Barnhälsovården, kvinnohälsovården och 

kvinnokliniken med förlossningsavdelningen har ett ökat antal patienter. Detta 

ställer stora krav på verksamheten, särskilt gäller detta Jönköpings 

sjukvårdsområde.  

 

För att fortsätta ge alla barn en god start är det av stor betydelse att följa upp 

förutsättningarna för verksamheten, att de fastlagda basprogrammen följs, och att 

hälsosamtalen med för förstagångsföräldrar när barnen är 1 år genomförs i hela 

länet. Landstinget ska, tillsammans med länets kommuner, erbjuda 

familjecentraler i varje kommun. 
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Arbetet med kvalitetssäkrade och likvärdiga ungdomsmottagningar i länet ska 

fortsätta och prioriteras. Landstinget ska verka för att alla ungdomar upp till 25 år 

har tillgång till en ungdomsmottagning. Mot bakgrund av det ökande 

besökstrycket och behoven av råd, stöd och hjälp bör resurserna till 

ungdomsmottagningarna ökas. 

 

Geriatrik 
Behovet av kunskap om åldrandet och äldres sjukdomar, såväl psykiska som 

somatiska, är viktig inom all sjukvård. Att höja den geriatriska kompetensen ska 

därför vara ett prioriterat utvecklingsområde inom såväl vårdcentraler som 

vårdavdelningar och akutmottagningar. Det gäller inte minst vård och kunskap om 

äldres psykiska hälsa.  

 

Akutmottagningen i Jönköping.  
Akutmottagningens arbetssätt och organisation ska ses över och utvecklas, vilket 

även gäller fortsatt utveckling av teamarbete.   

 

Psykiatri 
Kompetens inom traumabehandling krävs för att ge en adekvat behandling till 

personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom oavsett bostadsort. 

 

Administrativa rutiner för sjukresor 
På Höglandssjukhuset finns en central administration av sjukresor som tar emot 

beställningar från både sjukhusets mottagningar och vårdavdelningar och från 

patienter. Beställningarna ordnas i grupper och sjukresevärdarna hämtar 

patienterna på avdelningarna när det är dags för avgång. Detta system bidrar till 

bättre resursanvändning genom samåkning samtidigt som det förbättrat service 

och omhändertagande av patienter. Liknande system för administration av 

sjukresor bör finnas på samtliga sjukhus i länet. 

 

Personal  
Landstinget ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till 

anställningar.  
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Plats: Konferensrum Lutan, akutmottagningen 

Länssjukhuset Ryhov 

§24 Flerårsplaneyttrande 
Ordföranden går igenom beslutsordningen för ärendet. Först 

fattas beslut om det gemensamma yttrandeförslaget som 

lämnats av planeringsgruppen efter beredning i utskottet, 

sedan om tilläggsyrkanden. Utskottet diskuterar 

planeringsgruppens yttrandeförslag och beslutar att stycket 

om fritt vårdval för utprovning av hörapparater stryks.  

Beslut:  

Utskottet bifaller det gemensamma förslaget till Hälso- och 

sjukvårdsutskottets Jönköpings yttrande över flerårsplan.  

 

Det finns fyra förslag till tilläggsyrkanden till 

flerårsplaneyttrandet: ett från majoriteten (C, FP, KD, M, 

MP), ett från socialdemokraterna, ett från vänsterpartiet och 

ett från sverigedemokraterna.  

 

Urban Blomberg yrkar bifall till majoritetens 

tilläggsyrkanden 

Håkan Sandgren yrkar bifall till socialdemokraternas 

tilläggsyrkanden  

Inga Jonasson yrkar bifall till vänsterpartiets 

tilläggsyrkanden 

Kristina Winberg yrkar bifall till sverigedemokraternas 

tilläggsyrkanden.  

 

Ordföranden ställer samtliga yrkanden under proposition och 

finner att utskottet beslutat att majoritetens yrkanden läggs 

till utskottets flerårsplaneyttrande. Omröstning begärs.  

 

För att få fram ett motförslag till majoritetens yrkande ställer 

ordförande proposition på socialdemokraternas, 

vänsterpartiets och sverigedemokraternas yrkanden.  

 

Ordföranden finner att utskottet utsett socialdemokraternas 

yrkande till motförslag.  

 

Ordföranden ställer då proposition på majoritetens yrkande 

och socialdemokraternas yrkande och finner att utskottet 

bifaller majoritetens yrkanden.  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 
§§ 19-29 
Tid: 2012-03-27 10:00 
 

 

Omröstning begärs och genomförs med följande 

propositionsordning de som röstar för majoritetens yrkande 

röstar JA, de som röstar för socialdemokraternas yrkanden 

röstar NEJ.  

 

JA röstar följande nio ledamöter: Patrik Skogward (KD), 

Dhan Åstrand (C), Eva Lundemo (C), Magnus Berndtzon 

(MP), Karin Velinder (M), Kristina Winberg (SD), Birgitta 

Sidenvall (FP), Eva Nilsson (M), Urban Blomberg (M). 

 

NEJ röstar följande sex ledamöter: Jonas Magnusson (S), 

Rachel de Basso (S), Kjell Ekelund (S), Annika Nordin (S), 

Håkan Sandgren (S), Inga Jonasson (V). 

 

Utskottet beslutar 

Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med det 

gemensamma yttrandet med tillägg av majoritetens 

tilläggsyrkanden.  

 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna 

tilläggsyrkanden. Se bilaga 3 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna 

tilläggsyrkanden. Se bilaga 4 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna 

tilläggsyrkanden. Se bilaga 4 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Håkan Sandgren  

Rätt utdraget, 

Intygar 

  

Charlotte Jerkelund 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

  Landstingsstyrelsen  

Tilläggsyrkanden till Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över 
flerårsplan 2014-2015 
 

Hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling 
Sedan landstinget införde vårdval i primärvården i juni 2010 har inte mindre än 20 

nya vårdenheter tillkommit vilket inneburit en ökad valfrihet för patienterna i vårt 

län. Nu planeras nästa steg nämligen införande av vårdval även inom 

specialistsjukvården för att ytterligare öka patienternas valfrihet. 

 

Landstinget står inför en utmaning, som delas av hela västvärlden, att möta det 

ökande behovet av vård och omsorg hos en åldrande befolkning. Dessutom väntas 

medborgarna och patienterna ställa allt större krav på hälso- och sjukvården 

genom att morgondagens ”hälsokonsument” är mer påläst och kunnig genom 

lättillgänglig information via internet. Utvecklingen leder till en konkurrens-

situation med skärpa krav på vårdgivarens agerande avseende tillgänglighet, 

kvalitet och bemötande. 

 

Landstinget beslutade i budget 2011 att en plan för länets specialiserade vård 

skulle tas fram för att möta framtidens behov. Planen har nyligen presenterats och 

utgör ett bra underlag för fortsatt politisk diskussion om hälso- och sjukvårdens 

fortsatta utveckling. Redan nu kan konstateras att en ökad samverkan mellan 

länets sjukhus blir allt nödvändigare under de närmaste åren. 

 

Integrativmedicinska behandlingsmetoder 
En väg att hantera de ökande kostnaderna inom hälso- och sjukvården kan vara att 

använda vissa integrativmedicinska metoder. Landstinget bör också ur 

patientsynpunkt verka för ökad öppenhet för och samverkan med alternativa 

behandlingsmetoder. Skolmedicinens företrädare uppmanas därför att tillägna sig 

ökad kunskap om alternativa behandlingsmetoder. Att arbeta med Evidensbaserad 

medicin, EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och 

patientens situation och önskemål. 

 

Strävan efter evidens, bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, bör fortsatt vara 

målsättningen för användningen av alternativa behandlingsformer. 

Skattefinansiering via landstinget förutsätter evidens.  
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Hur organiserar vi hälso- och sjukvården på längre sikt? 
Hälso- och sjukvårdens organisation har utvecklats och i stort följt den 

organisation som präglat industrin. 

 

Den uppenbara skillnaden mellan varuproduktion respektive vård och omsorg 

förväntas på sikt leda till utveckling av skilda organisationsformer. 

 

Den snabba medicintekniska utvecklingen kombinerad med ökad tillgång till 

kunskap hos medborgarna genom tillväxten av nya medier kan medföra att hälso- 

och sjukvården måste utveckla nya organisatoriska lösningar.  

 

Även vår egen region, som startar 2015, bör vara beredd på förändringar i 

framtiden för att på bästa sätt kunna tillgodose våra länsinvånares önskemål om 

god och jämlik vård av hög kvalitet.  
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Urban Blomberg   Charlotte Jerkelund 

Ordförande    Utskottssekreterare  

      

 

 

 



 

 

 

Socialdemokraternas tilläggsförslag till 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2013-2015 

 

 

Solidariskt skattefinansierad god vård för alla  
Den svenska skattefinansierade modellen för välfärd i samhället och hälso- och sjukvård i 

synnerhet har varit mycket framgångsrik genom åren. Vi vill därför även fortsättningsvis 

värna om och utveckla den solidariskt finansierade och demokratiskt styrda hälso- och 

sjukvården med ett sammanhållet system och obrutna vårdkedjor, där patientens behov står i 

centrum och styrs av medicinska prioriteringar.  

 

Skattemedel ska gå till vård och omsorg - inte till aktieägares konton i skatteparadis. De 

resurser som vi har till vårt förfogande ska investeras inom sjukvården för att säkerställa hög 

vårdkvalité samt förbättra tillgängligheten till vården samt korta köerna. Eventuella vinster 

ska återinvesteras inom den skattefinansierade sjukvården. 

 

Målet för Jönköpings läns landsting ska vara en jämlik och jämställd sjukvård, tillgänglig för 

alla, med hög kvalitet och god service i syfte att skapa förutsättningar för god hälsa och 

välbefinnande för alla. 

 

Tillgänglighet/ Vård på lika villkor  

 Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet eller ålder ska ha 

tillgång till en bra vård och omsorg. Det uppnås om alla är med och betalar 

gemensamt för välfärden. Vården ska vara solidariskt finansierad och prioriterad efter 

behov – ingen ska behöva skaffa sig en privat sjukförsäkring för att få den bästa 

vården.  

En översyn av vad ett avgiftsfritt system skulle innebära inom sjukvården bör 

genomföras. 

 Landstinget ska säkerställa vård på lika villkor. Därför ska landstinget inte sälja ut 

vårdverksamhet till privata företag eller tillåta privat-/ försäkringsfinansierad vård på 

våra sjukhus. 

  

Tandvård 

Tänderna tillhör kroppen och är en viktig del av kroppens medicinska välbefinnande. En god 

förebyggande tandvård för alla till rimliga kostnader är hälsofrämjande.  

Folktandvårdens Frisktandvård är en möjlighet för den enskilde att hålla nere 

tandvårdskostnaden.  

 På sikt vill vi arbeta för ett införande av högkostnadsskydd som för övrig sjukvård. 

Som ett första steg bör fri tandvård upp till 25 år införas. 

 Invånare som önskar tandvård inom folktandvården ska beredas möjlighet att få det 

inom rimlig tid. 

I vårt län har barnen en god tandhälsa. 

En god tandhälsa för barnen är prioriterat i folktandvårdens förebyggande arbete. 

Detta är en viktig del i vårt folkhälsoarbete som över tid visat sig mycket framgångsrikt. 

 För att säkerställa detta och ytterligare förbättra barnens tandhälsa bör resurserna för 

barntandhälsovård ökas.  



 

 

 

Personalfrågor 

 Samtliga anställda vilka arbetar/utför uppdrag åt landstinget skall omfattas av 

kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande avtal.  

 Landstinget ska införa en rätt för alla anställda, som så önskar, till heltidstjänst. 

"Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 



Kristina Winberg (SD) 
 

1/4 

Sverigedemokraternas yrkanden pa  HSU Jo nko ping 
yttrandefo rslag o ver flera rsplan 2014-2015 

 

Ändringar och tillägg på befintliga stycken 
 

Policy för personalens deltagande vid Lärcafé och Patientutbildningar (Sid 1)  

 Dessa aktiviteter får inte ta för mycket viktig arbetstid i anspråk för personalen. Att uppfylla 

vårdgarantin måste vara personalens viktigaste prioritet. Detta ska också ingå i policyn. 

Tandvård (Sid 2) 

 Illegala invandrare ska inte ha rätt till subventionerad eller fri tandvård utan de ska betala de 
avgifter som gäller för utländska medborgare. 

 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Sid 3) 

 Ändra meningen ”Jämställd vård bidrar till folkhälsa och det är viktigt med ett 

genusperspektiv på hälsa” till ”Jämställd och rättvis vård är en självklarhet för att uppnå en 

god folkhälsa”. 

Primärvården (Sid 4) 

 En handlingsplan ska finnas för att tidigare upptäcka våldsutsatta vuxna och barn som söker 

vård.  

 Primärvården behöver bli bättre på att hjälpa människor med begynnande psykiska besvär, 

inte bara hänvisa dem till öppenpsykiatrin. 

 Landstinget ska utbilda viss personal om våld i nära relationer. 

 Fler akuttider ska finnas inom primärvården 

 Jämställdhetsbokslutet ska fokusera på att bedöma vårdens jämställdhet. 

 Jämställdhet inom personalkåren ska bedömas utifrån om man har lika löner för lika arbete 

och kvalifikationer.  
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Akutmottagningen i Jönköping (Sid 4)  

 Akutmottagningarnas arbetssätt ska ses över. På våra akuter bör vi ha anställda specialiserad 

akutvårdspersonal som tjänstgör permanent på akuten och därmed bygger upp rutiner och 

kan skapa en effektiv organisation.   

 En omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen ”äldre multisjuka” ska utses och det 

utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen ”äldre multisjuk”. 

 Det påbörjade arbetet med en så kallad fast-track inläggning på Ryhov för patienter 80 år och 

äldre ska utvecklas ytterligare. 

Administrativa rutiner för sjukresor (Sid 5) 

 Om liknande system som man har för sjukresor på höglandssjukhuset införs i hela länet så 

skulle man kunna ha den centrala administrationen på länsnivå istället för på sjukhusnivå för 

att få ytterligare effektivitet. 

Psykiatri (Sid 4) 

 En handlingsplan ska finnas för att tidigare upptäcka våldsutsatta vuxna och barn som söker 

vård.  

 En översyn bör göras av läkemedelsföreskrifter, såväl inom öppen och slutenvården.  
 

 Telefonkontakt med öppenpsykiatrin måste ske med personligt besvarande då det för många 
är viktigt med omedelbar kontakt.  

 

 Resurserna för öppenpsykiatrin måste ses över och samverkan mellan de öppenpsykiatriska 

mottagningarna måste bli bättre. 

Personal (Sid 5) 

 Landstinget ska verka för att utbildning och kompetensutveckling som erbjuds av landstinget 
för personal inom egen och privata vårdinrättningar utnyttjas lika mycket av privat som 
offentlig personal för att säkerhetsställa kompetensen på all vårdpersonal i länet. 

 
 All personal ska tala och skriva på god svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och 

agera på föredömligt sätt.  
 

 Diskriminering och kvotering får under inga omständigheter förekomma. 
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Nya stycken 

 

Ambulanssituationen 

Trycket på ambulanssjukvården är högt, mycket p.g.a. av att befolkningen har ökat stabilt, men 
antalet ambulanser är idag färre än för 20 år sedan. Eftersom befolkningen ökar fortfarande så lär 
inte behovet minska och vi har sätt de senaste åren ett antal fall där folk med ambulansbehov har 
fått vänta p.g.a. bristande tillgänglighet och då kanske valt att ta sig in själva vilket kan få allvarliga 
konsekvenser. Vi menar att detta är en viktig fråga för patientsäkerheten och detta måste utredas 
noga. 
 

Vårdavgifter för illegala invandrare 

Illegala invandrare som i dagligt förskönande tal kan kallas papperslösa eller gömda flyktingar ska 
definieras som utländska medborgare vilket innebär att de har tillgång till sjukvård och deras 
vårdavgifter är olika beroende på vilket land de är medborgare i. Är medborgarskapet okänt så ska 
bestämmelser för ”Övriga länder” tillämpas. 
 
 

Kostvanor 

 Den allt mer överviktiga befolkningen kommer innebära stora belastningar på sjukvården i 
framtiden, om inte riktade insatser mot överdriven fetma görs tidigt, här har skolhälsovården 
ett stort ansvar att samverka med länets dietister och friskvårdsuppgivare.  
 

 Kampen mot ätstörningar bland ungdomar är också viktig. Därför är det viktigt att landstinget 
uppmuntrar skolor att servera näringsrik och hälsosam kost. 
 

 Hälsofrämjande arbete för att uppmuntra sunda kost- och levnadsvanor skall genomsyra alla 
landstingets verksamhetsområden. 
 

Hälsokontroll för nyanlända 

Landstinget ska aktivt verka för att samtliga nyanlända flyktingar och invandrare genomgår 
hälsoundersökning för att hindra smittspridning av bland annat TBC i syfte att undvika onödig 
smittspridning. Undersökningarna ska självklart genomföras med största möjliga respekt för de 
berörda. 
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Barn och ungdomar 

 Familjecentraler ska finnas i alla länets kommuner. 
 

 FN´s barnkonvention ska genomsyra allt arbete inom landstinget. 
 

 Landstinget vill verka för att förhindra oåterkalleliga och stympande ingrepp på barn som 
inte är medicinskt motiverat. 

 

 Sverigedemokraterna vill se ett mer aktivt samarbete mellan skolhälsovården och 
landstingen när det gäller skolungdomars hälsa.  
 

 Tid på ungdomsmottagningarna ska erbjudas gratis till alla ungdomar upp till 25 år och ha 
generösa öppettider, samarbetet med sjukvården och länets alla skolor ska stärkas.  

 
 

Screening för tarmcancer 

Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer mellan 60-69 år ska erbjudas. Information 
om provtagning ska tillhandahållas på samma sätt som med förslaget till information PSA-prov (sid 
1). 



Vänsterpartiets förslag avseende 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2014 - 15. 
 
Hälsa är en mänsklig rättighet – ingen handelsvara.  
Den svenska modellen för välfärd i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet har varit mycket 
framgångsrik genom åren. Vi ska värna om och utveckla den solidariskt finansierade och 
demokratiskt styrda hälso- och sjukvården med ett sammanhållet system och obrutna vårdkedjor. 
Sjukvården ska styras av medicinska prioriteringar, av att de patienter som har de största 
vårdbehoven skall ges företräde enligt Hälso- och sjukvårdslagens skrivningar. Patienter och 
anhörigas medverkan och inflytande i vården är mycket viktig och ett förbättringsområde. 
De resurser vi har till vårt förfogande ska investeras i förbättringsarbete för att höja kvalitén och öka 
säkerheten inom vården. Skattemedel ska gå till vård – inte till aktieägare. 
Målet för Jönköpings läns landsting måste vara att rätten till bästa möjliga hälsa skall gälla alla 
oberoende av kön, samhällsklass, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 
Denna rättighet måste även gälla asylsökande och papperslösa personer. Det är även mycket viktigt 
att hälso- och sjukvården utgår från ett barnperspektiv.  
Vården ska vara solidariskt finansierad och prioriterad efter behov. Ingen skall behöva skaffa sig 
privat sjukförsäkring för att få den bästa vården.  
*En översyn av vad en avgiftsfri primärvård innebär för allas rätt och möjlighet till en god hälso- och 
sjukvård skall genomföras.   
* Landstinget ska utreda möjligheten att införa ett samlat högkostnadsskydd 
*Landstinget ska säkerställa vård på lika villkor och ska därför inte sälja ut vårdcentraler eller sjukhus 
till privata bolag.   
*En utredning av konsekvenserna av hur beslutet om förändringarna i sjukreseförmånen påverkat 
förutsättningarna för att ge en vård på lika villkor i länet. 
 
Primärvården. 
Vårdcentralen ska bidra med största möjliga hälsa för invånarna i området, genom att erbjuda 
förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och rehabilitering av god kvalitet i samverkan med 
andra aktörer. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård måste lägga större vikt vid patienternas och 
medborgarnas levnadsvanor. Att arbeta team och områdesbaserat med helhetssyn där patienten 
medverkar aktivt, är en prioriterad uppgift.  
*Inom primärvården finns behov av mer tillgång till psykiatrisk hjälp och rehabilitering. Då behövs 
förstärkning av de psykosociala teamen med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.  
*Teamen inom primärvården måste även ha tillgång till logopeder och dietister. 
*Ett nära samarbete mellan apotekare, primärvård och patienter bidrar till att identifiera och lösa 
läkemedelsrelaterade problem. 
Primärvården ska erbjuda stöd till människor som är läkemedelsberoende och arbeta för att minska 
förskrivning av vanebildande mediciner. 
*Arbetet med att HBTQ-certifiera (homo-bi-trans- och queerpersoner) primärvården skall fortsätta. 
Kunskapen om hedersproblematiken skall förstärkas genom utbildning.  
*Inom primärvården bör utökat öppethållande prövas som ett led i arbetet med förbättrad 
tillgänglighet. 
*Ändamålsenliga och moderna lokaler är viktiga för personalens arbetsmiljö och för att erbjuda 
patienterna en god miljö.  *Bra Liv koncernen skall arbeta så att de enskilda vårdcentralerna drar 
nytta av att ingå i den stora koncernen. 
Regelbok vårdval: 
*Kompetens och kvalitetskrav skall tydliggöras för alla yrkesgrupper. Team arbete ska säkras genom 
att alla yrkesgrupper på vårdenheten finns med och definieras i regelverket. Regelverket ska 
förtydliga vilka kompetenser som skall utgöra vårdenhetens basutbud. Dessa skall vara anställda av 
vårdenheten och inte via uppdrag. 
*Vårdutvecklare skall finnas på enheten för att stärka och utveckla kvalitetsarbetet. 



*Eventuella vinster skall gå tillbaka till vården. 
*Vårdenheten skall teckna svenskt kollektivavtal, om så inte sker skall motsvarande villkor gälla för 
vårdenhetens anställda och underleverantörer. 
*Enheterna skall årligen redovisa budget, bokslut och delårsrapporter. 
*Landstinget skall ansvara för att det alltid finns tillgång till landstingsdriven primärvård fördelat över 
hela länet. 
*Medborgarnas möjlighet till insyn skall säkras genom att offentlighetsprincipen tillämpas vid alla 
vårdenheter. 
*Ett fungerande system för att beräkna ersättning utifrån vårdbehov skall tas fram omgående. Detta 
är avgörande för att garantera behoven av vård och rehabilitering hos personer med kroniska 
sjukdomar och multisjuklighet. Detta är avgörande för att prioriteringslagstiftningen skall kunna 
följas.   
*Konsekvensbeskrivningar av vårdval ur jämställdhets- och barnperspektiv skall genomföras och 
redovisas. 
 
Hälsofrämjande och preventivt arbete. 
*En strategi för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård skall tas fram (enligt tidigare beslut i LF), 
därefter utarbetas handlingsplaner inom sjukhusvården och primärvården.  
*I handlingsplanerna skall ingå och preciseras hur skillnader i hälsa mellan olika befolknings grupper 
skall minskas. 
*Alla landstingets sjukhus samt vårdcentraler ska vara hälsocertifierade.   
*Delaktighet och inflytande är grundläggande för demokratin och är en viktig del i folkhälsan.  
*Det skall vara möjligt för människor med andra trosriktningar än den kristna, som exempelvis islam, 
buddism eller hinduism, att få stöd i andliga och existentiella frågor vid vistelse på länets sjukhus. Det 
är oerhört viktigt med kunskap och kompetens i andliga och kulturella frågor vid omhändertagande 
och vård vid sjukdom och kriser. 
*På Länssjukhuset Ryhov skall en översyn av det psykosociala stödet vid krissituationer genomföras.  
*En försöksverksamhet med jourkurator/kurator i beredskap planeras och genomförs på 
akutmottagningen Ryhov. 
 
Rehabilitering.  
All vård måste genomsyras av ett rehabiliterande/habiliterande synsätt, det är god hälsoekonomi. 
*Hjälpmedel, även kognitiva, är en viktig del i rehabiliteringsprocessen. Hjälpmedel skall i huvudsak 
vara avgiftsfria. 
*Den kartläggning som gjorts över hur rehabiliterings resurserna är fördelade visade på stora 
obalanser inom länet och i resurser. Kartläggningen skall snarast uppdateras och användas i arbetet 
med att åtgärda de påvisade resursbristerna.  
 
Barn och Ungdom. 
Barn och ungdomar är en stor del av befolkningen och vårt samhälles framtid. Det är alarmerande att 
ohälsan bland barn och unga ökar. 
Arbetet med barns och ungdomars hälsa måste vara ett prioriterat område, här har vi 
barnkonventionen som ett hjälpmedel.  
*En översyn behöver göras hur unga kan stödjas vid övergången från barn- till vuxensjukvård.   
 
Äldrevård och akutsjukvård.   
*För att säkerställa att vårdkedjan håller ihop för äldre/multisjuka personer, skall en 
samordningsfunktion, äldresamordnare, prövas i samverkan med landstinget och andra berörda 
aktörer. 
*Satsningar på den palliativa vården skall göras för att ge bästa möjliga vård i livets slutskede. 
Detta ska ske på lika villkor i länet oberoende av ålder och diagnos hos patienten. 



*Patienternas anhöriga har en mycket viktig roll och betyder mycket för vårdens resultat. De 
anhörigas roll måste stärkas och ges tillgång till adekvat information.    
 *Fortsatt arbete med patientsäkerhet har hög prioritet. 
 
Psykiatri. 
*Tillskapa  äldrepsykiatriska team som även har tillgång till vårdplatser, som är anpassade till äldre 
med psykisk sjukdom och ohälsa. 
*Stöd skall ges så att ett Fontänhus i Jönköping snarast möjligt kan komma till stånd i samverkan med 
kommunen. 
*Vårdprogram avseende neuropsykiatrisk diagnos skall tas fram skyndsamt. 
*Det är viktigt med en mångfald av behandlings- vård- och rehabiliteringsalternativ, inom psykiatrin, 
det är mycket angeläget att stärka och intensifiera detta utvecklingsarbete. 
 
Kultur i vården. 
*En vision för kultur i vården arbetet skall tas fram. 
*Samverkan mellan Landstingets kulturenheter och vården skall utvecklas så att patienterna får del 
av kulturens hälsofrämjande egenskaper. 
*En kultur i vården-samordnare skall stödja detta arbete. 
 
Personalen - Landstingets viktigaste tillgång. 
*Personal som arbetar inom Landstingets serviceorganisation är en mycket viktig del av en 
sammanhållen hälso- och sjukvård. Serviceverksamheterna skall därför även fortsättningsvis drivas i 
Landstingets regi. 
*Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. 
*All personal ska ha rätt till kollektivavtal. 
*Ett kvalitetssäkrat jämlikhets- och jämställdhetsarbete, för att kontinuerliga framsteg ska kunna 
avläsas. 
*En god arbetsmiljö för alla anställda. 
 
Tandvård. 
Tänderna är en del av kroppen och har stor betydelse för vår totala hälsa. Det ska vara självklart att 
alla ska ha rätt till en god tandhälsa oberoende av plånbokens tjocklek. 

*Landstinget ska ställa krav på nationell nivå att förslag tas fram till ökat högkostnadsskydd för 
tandvård. 
*Det är av vikt att alla medborgare i länet har tillgång till landstingsdriven Folktandvård, 
samt att det finns en geografisk närhet till Folktandvård. 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo Landstingsstyrelsen 

 

 

                    Flerårsplan 2014-2015 
 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo överlämnar härmed underlag för 

landstingsstyrelsens beredning av flerårsplan 2014-2015.  
 

Landstinget ska svara för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård som ska 

vara likvärdig inom hela länet. Grundläggande är att verksamheten ska utgå från 

patientens fokus och behov, ha en god tillgänglighet med rättvis fördelning av 

tillgängliga resurser och bedrivas kostnadseffektivt. De ekonomiska 

ersättningssystemen ska därför vara utformade på ett sätt som bidrar till detta. 

I alla områden inom landsting, kommuner och övriga vårdgivare ska samarbetet 

utifrån patienternas behov utvecklas. Särskilt viktigt är att det finns väl 

fungerande IT-system som alla berörda har tillgång till.  

De länsgemensamma resurserna ska ha en tydlig fördelning.  
 

Folkhälsa  
Folkhälsoarbetet ska ha en framskjuten plats inom hälso- och sjukvården.  

I det vardagliga mötet med patienter och anhöriga har hälso- och sjukvården sin 

största hälsofrämjande uppgift. Den hälsofrämjande delen inom hela vården bör 

stärkas och stor vikt läggas vid livsstilsrelaterade problem. Den enskildes 

engagemang och ansvar för sin egen hälsa ska stödjas. 
 

I den förebyggande vården är det viktigt att: 

- Folkhälsopolitiska programmet ska revideras en gång under varje mandatperiod.  

- Fullvärdiga ungdomsmottagningar finns i alla kommuner.  

- Landsting och kommun gemensamt startar upp och driver familjecentraler  inom 

planperioden i de kommuner där sådan fortfarande saknas. 

- Erbjuda hembesök i samarbete med kommunerna till alla över 80 år för att 

förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa.   

- Utveckla verksamheten med fysisk aktivitet på recept. 

- Tidiga insatser sätts in på t.ex. BVC för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa 

hos barn.  
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- Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler.  

- Förbättra missbruksvården i ett nära samarbete med länets kommuner. 

- Utveckla arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer för att kunna 

erbjuda stöd och behandling.  
 

Bemötande och tillgänglighet  

Att bli vänligt och professionellt bemött ska vara en självklarhet vid varje kontakt 

med hälso- och sjukvården. Därför är det angeläget att: 

- Alla som söker vård ska bli jämlikt behandlade oavsett kön, sexuell läggning 

m.m.  

- Utbildningsinsatser görs för att medvetandegöra vikten av ett gott bemötande. 

- Få en personlig kontakt som alternativ i Tele-Q systemet. 

- Övergången från barn- till vuxensjukvård underlättas för ungdomar med såväl 

fysiska som psykiska sjukdomar. 

- Patienter som väntar i väntrum och behandlingsrum på akutmottagningarna ska 

få tillsyn och informeras om preliminär väntetid.  

- Skapa utrymme för ett patientnära arbete för all vårdpersonal. 
 

Palliativ vård 

Den palliativa vården behöver förstärkas och utvecklas.  

Det är viktigt att: 

- Den specialiserade palliativa vården särskilt beaktas i samband med att 

hemsjukvården förs över till kommunerna. 
 

Rehabilitering och habilitering 

Vården ska genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, det är en god 

hälsoekonomi. 

För att öka livskvaliteten efter sjukdom ska: 

- Rehabiliteringsinsatser utgå från patientens behov och sättas in i ett tidigt skede, 

bland annat vid stroke. 

- Patienterna erbjudas långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner. 

- Lokalmässiga förbättringar prioriteras vid barnhabiliteringen i Värnamo.   

- Ett förtydligande av kriterier för utlands- och utomlänsvård bör göras. 

- En översyn av bassängrehabiliteringen i länet ska göras. 
 

Psykiatri 

Landstinget gör stora satsningar för att bli ett föredöme inom svensk psykiatri. 

Inom denna satsning ska följande beaktas: 

- Tillgodose behovet av kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 

funktionsnedsättning. 

- Fler medarbetare utbildas till KBT-kompetens, med mål att minska 

förskrivningen av psykofarmaka. 

- Utredning om hur en nollvision mot suicid kan förverkligas. 
 

Folktandvården 
Tänderna har en stor betydelse för vår totala hälsa.  

Det är viktigt att: 



 

YTTRANDE  

2012-04-17      

 
 

 

- Folktandvården även i fortsättningen värnar om tillgängligheten för 

barntandvården samt fortsätter med det förebyggande arbetet. 

- Ha en god tillgänglighet till specialisttandvård för personer med 

funktionsnedsättning. 

- Tydligare information ges till bland annat särskilda boenden (äldreboenden) om 

möjligheten att boka den mobila tandvårdsenheten.  

- Vid inköp av ytterligare en mobil enhet undersöks om en ännu mer flexibel 

modell ger ett större användningsområde och bättre tillgänglighet.  
 

Medicinsk forskning och utveckling 

Landstinget ska fortsatt verka för att:  

- Patientnära klinisk forskning prioriteras med god spridning i hela länet.  

- Möjlighet att kombinera forskning och arbete erbjuds. 
 

Framtidsfrågor  

Utskottet vill lyfta fram följande framtidsfrågor: 

- Vikten av väl underbyggda prioriteringar. 

- Centrera specialistsjukvården för att ha en hög kompetens på olika kliniker. 

Detta får dock inte ske på bekostnad av något av länets tre akutsjukhus.  

- Uppmuntra till samarbetsprojekt över klinik och verksamhetsgränser. 

- Framförhållning som underlättar generationsväxlingar av läkare.  

- Stimulera sjuksköterskor till specialistutbildning.  

- Landstinget som arbetsgivare erbjuder heltid till de anställda som så önskar.  

- Strävan för att under planperioden uppnå jämställda löner mellan män och 

kvinnor. 

- Arbetet med ”Nationell e-Hälsa” bör intensifieras för att stärka medborgarnas 

möjlighet att få tillgång till och påverka sin individuella hälso- och sjukvård. 

- Initiativ tas till att starta lärcafeér där hälso- och sjukvårdspersonal kan 

medverka för att stärka patienternas kunskap om och hantering av sin sjukdom. 

- Patientföreningarna har stor kunskap och erfarenhet som skall tas tillvara i 

vårdutvecklingen. 

- Ökad öppenhet för evidensbaserade alternativa behandlingsformer. 

  

Utskottets behandling av underlaget framgår av bifogat protokollsutdrag. 
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Plats: Konferensrummet Ögonvrån, Värnamo sjukhus 

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

gruppmöten inför sammanträdet 2012-01-10. Då lämnade 

Vänsterpartiet sitt förslag till flerårsplan och Socialdemokraterna 

meddelade att de kommer att lämna sitt förslag efter det att de fått 

majoritetspartiernas förslag till flerårsplan. 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 med e-post till ledamöterna 

den 12 mars, samt lämnades också ut i pappersformat vid 

sammanträdet 2012-03-14. Synpunkter på förslaget framfördes av 

S och V.  

S, V och SD meddelade att de kommer att lämna sina förslag till 

flerårsplan under vecka 12. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-03-28 delade 

sekreteraren ut förslag från S och tilläggsyrkanden från V. SD 

hade inte lämnat något förslag.  

Ett sammanställt förslag med majoritetspartiernas, S (gul- 

markerade) och V (grönmarkerade) formuleringar och yrkanden 

delades också ut.  

   
Det sammanställda förslaget bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde.  
 
SD lämnar nu sitt förslag till flerårsplan. 
 
Utskottet enas om att gå igenom yrkandena i det sammanställda 
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förslaget avsnitt för avsnitt. 
 
I inledningstexten är utskottet enigt om att meningen 

”Grundläggande är att verksamheten ska utgå från patientens 

fokus och behov, ha en god tillgänglighet med rättvis 

fördelning av tillgängliga resurser och bedrivas 

kostnadseffektivt.” i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

 
Folkhälsa 
Vänsterpartiet yrkar att rubriken ska ändras till ”Hälsofrämjande 

arbete för en bättre folkhälsa” 

Majoritetspartierna yrkar avslag till yrkandet. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 
Vänsterpartiet yrkar att inledningstexten under rubriken ändras 

till: ”Det är hälsans sociala bestämningsfaktorer som måste 

påverkas mot de växande hälsoklyftorna. Att ständigt arbeta 

med inflytande, jämställdhet, jämlikhet, ekonomi och 

delaktighet är grunden för en god folkhälsa. Beslutet om 

utarbetandet av en strategi för en mer hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård genomförs och utefter denna utarbetas 

handlingsplaner för folkhälsoarbete inom sjukhus och 

primärvård. I handlingsplanerna ska ingå och preciseras hur 

skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper skall 

minskas.”  

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till ändringen. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkar följande 

tillägg: 

”- Revidering av folkhälso- och handikappolitiska 

programmen ska göras kontinuerligt.” 

Respektive 

”- Det nuvarande folkhälsopolitiska programmet från 1998 

bör i samverkan med länets kommuner revideras för att 

omfatta de 11 nationella folkhälsomålen som fastställdes 
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2007.” 

 

Utskottet för en diskussion och enas om följande 

formulering av ett tillägg:  

”- Folkhälsopolitiska programmet ska revideras en gång 

under varje mandatperiod.”  

 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg: 

I första meningen ”... för ungdomar upp till 25 år.” 

”- Det är viktigt att arbeta mera tydligt och uppmärksammat 

på personer med funktionsnedsättning och utsatta barns 

hälsa.” 

”- Delaktighet och inflytande är grundläggande och en viktig 

del i folkhälsan.” 

 

Socialdemokraterna instämmer i Vänsterpartiets yrkande 

”… för ungdomar upp till 25 år.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tilläggen. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Majoritetspartiernas förslag ”- Erbjuda hembesök till alla 

över 80 år för att förebygga såväl psykisk som fysisk 

ohälsa.” ändras till följande lydelse: 

”- Erbjuda hembesök i samarbete med kommunerna till alla 

över 80 år för att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa. 

i enlighet med Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag.” 

 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg: ”Här är hälsosamtal 

med förälder/föräldrar en viktig del.” 

Efter en diskussion enas utskottet om att stryka tillägget. 

Vänsterpartiet avstår också önskemålet att flytta meningen: 

”Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler.” 

 

Utskottet enas också om att göra tilläggen ”- Förbättra 

missbruksvården i ett nära samarbete med länets 

kommuner.” och ”- Utveckla arbetet med att tidigt upptäcka 

våld i nära relationer för att kunna erbjuda stöd och 

behandling” enligt förslag från Socialdemokraterna.  
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Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg: ”- Påskynda 

implementeringen av Barnkonventionen i alla landstingets 

verksamheter.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Bemötande och tillgänglighet 

Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg: ”- En översyn 

av vad ett avgiftsfritt system skulle innebära inom 

sjukvården bör genomföras.”  

 

Vänsterpartiet instämmer i yrkandet. 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg: ”Kunskapen om 

hedersproblematiken förstärks.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Votering begärs där utskottet godkänner följande 

voteringsproposition: 

 

Majoritetspartiernas yrkande mot Vänsterpartiets yrkande. 

 

För bifall till majoritetspartiernas yrkande (JA) röstar 8 

ledamöter (Marianne Andersson, Lis Melin, Arne Ekegren, 

Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson, Kajsa Carlsson, 

Doris Lidman och Britt Johansson). 

 

För bifall till Vänsterpartiets yrkande (NEJ) röstar 7 
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UTDRAG 
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ledamöter (Evaggelos Tottas, Lena Persson, Stefan 

Svensson, Per-Olof Bladh, Michael Bucht, Johanna 

Gustavsson och Sven-Evert Gunnarsson). 

 

Utskottet beslutar således enligt majoritetspartiernas 

yrkande. 

 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg av avsnitt med 

rubrik: ”Primärvård- Regelbok vårdval 

Vårdcentralerna ska vara förstahandsval vid behov av hälso- 

och sjukvård. Vårdcentralen ska bidra med största möjliga 

hälsa för invånarna i området, genom att erbjuda 

förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och 

rehabilitering av god kvalitet i samverkan med andra 

aktörer. Att arbeta team och områdesbaserat med helhetssyn 

där patienten medverkar aktivt, är en prioriterad uppgift.  

- Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler. 

- Det ska finnas tillgång till olika yrkeskompetenser som t ex 

logopeder och dietister. 

- Inom primärvården finns behov av mer tillgång till 

psykiatrisk hjälp och rehabilitering. Det behövs förstärkning 

av de psykosociala teamen med arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. 

- Primärvården ska erbjuda stöd till dem som är 

läkemedelsberoende samt arbeta för att minska 

förskrivningen av vanebildande mediciner. 

- Vårdutvecklare ska finnas på varje vårdenhet för att stärka 

och utveckla kvalitetsarbetet.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget. 
 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Palliativ vård 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg till första meningen 

”…på lika villkor i hela länet oberoende av diagnos och 

ålder hos patienten.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget. 
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UTDRAG 
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Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Rehabilitering och habilitering 

Vänsterpartiet yrkar på följande tilläggsyrkande: ”All vård 

måste genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, det är en 

god hälsoekonomi.” 

Efter en diskussion enas utskottet om följande lydelse: 

”Vården ska genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, det 

är en god hälsoekonomi.” 

 

Utskottet bifaller även Vänsterpartiets önskan om att ändra 

”bör” till ”ska” i avsnittets andra mening.  

Efter en justering bifalls också tillägget: ”- En översyn av 

bassängrehabiliteringen i länet ska göras.” 

 

Psykiatri 

Enligt önskemål från Vänsterpartiet ändras ”bör” till ”ska” i 

avsnittets andra mening. 

 

Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg: ”- Verka för 

att kompetensförsörjningen inom alla yrkesgrupper 

tillgodoses.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Vänsterpartiet yrkar på följande fem tillägg:  

”- Förbättra det psykosociala stödet till akutmottagningarna. 

- Tillskapa äldrepsykiatriska team. 

- Utred möjlighet att skapa mellanvårdsformer.  

- Fler sjukgymnaster med psykiatrikompetens ska anställas. 

- En ökad satsning på missbruksvården görs där brukare och 

anhöriga är delaktiga.” 
 

Majoritetspartierna yrkar avslag till samtliga tillägg. 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg av avsnitt med 

rubrik: ”Barn och ungdom 

Barn och ungdomar är en stor del av länsbefolkningen och 

vårt samhälles framtid. Arbetet med barns och ungdomars 

hälsa måste alltid vara ett prioriterat område. Det fina arbete 

som pågår med att införliva Barnkonventionen på alla 

landstingets ansvarsområden måste få fortsätta och ges stöd. 

- Varje verksamhet ska utse barnombud som ges utbildning 

och tid för att Barnkonventionens tillämpning ska bli ett 

aktivt och levande verktyg. 

- Alla medarbetarna ska få kunskap om Barnkonventionen 

genom utbildningar och kompetensutveckling.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget. 
 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Folktandvården 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg:  

”Tänderna har en stor betydelse för vår totala hälsa. Alla 

skall ha rätt till en god tandhälsa oberoende av ekonomisk 

status.” 

 

Majoritetspartierna och Socialdemokraterna bifaller den 

första meningen: ”Tänderna har en stor betydelse för vår 

totala hälsa.” 

Vänsterpartiet stryker den andra meningen. 

 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg:  

Meningen ”- Det är av vikt att alla medborgare i länet har 

tillgång till landstingsdriven folktandvård samt att det finns 

en geografisk närhet till folktandvård.” ersätts av följande 

lydelse: ”De medborgare som söker till och vill behandlas av 

Folktandvården ska erbjudas detta.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget. 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Medicinsk forskning och utveckling 

Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg: 

”- Införa ett register över läkemedelsförskrivningen.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget. 
 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Vänsterpartiet yrkar följande tillägg: ”- Futurum, FORSS, 

Qulturum, Metodicum, är goda exempel på forsknings och 

utvecklingsarbete som sker och är en viktig del av 

landstingets framtida utveckling för en god hälso- och 

sjukvård.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till yrkandet. 
 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Framtidsfrågor  

Efter en diskussion är utskottet överens om att andra 

meningen i stycket ändras till: 

”- Centrera specialistsjukvården för att ha en hög kompetens 

på olika kliniker. Detta får dock inte ske på bekostnad av 

något av länets tre akutsjukhus.” 

 

Vänsterpartiet yrkar följande tillägg i fjärde meningen: ”... för att 

minimera behovet av hyrläkare.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till yrkandet. 
 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 
 

I femte meningen beslutar utskottet att bifalla 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ändringsyrkande 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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till att lyda: ”- Stimulera sjuksköterskor till 

specialistutbildning.”  

 

Utskottet är också överens om att sjunde strecksatsen ska 

lyda: ”- Strävan för att under planperioden uppnå jämställda 

löner mellan män och kvinnor.” 

 

Vänsterpartiet yrkar följande tillägg som bifalls enligt 

följande lydelser: 

”- Patientföreningarna har stor kunskap och erfarenhet som 

skall tas tillvara i vårdutvecklingen.” 

”- Ökad öppenhet för evidensbaserade alternativa 

behandlingsformer.” 

 

Vänsterpartiet yrkar ytterligare tillägg:  

”- För att säkerställa att vårdkedjan håller ihop för 

äldre/multisjuka ska en samordningsfunktion prövas i 

samverkan med landstinget och andra berörda aktörer. 

- Landstinget ska ställa krav på nationell nivå att förslag tas 

fram till ökat högkostnadsskydd för tandvård. 

- Arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning 

anställs i landstinget ska fortgå aktivt. 

- Central administration för samordning av sjukresor ska 

finnas på länets samtliga sjukhus.” 

 

Majoritetspartierna yrkar avslag till yrkandet. 
 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 
 

Beslut 

Utskottet bifaller också övrig text i förslaget. 

 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig för 

egna yrkanden som inte bifallits. 

 

Ett enigt utskott avslår Sverigedemokraternas förslag till 

flerårsplan, eftersom det lämnades först vid dagens 

sammanträde. 

 

Till protokollet biläggs en sammanställning av 

majoritetspartiernas (M, KD,C, FP och MP) och 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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Socialdemokraternas yrkanden och Vänsterpartiets 

tilläggsyrkanden. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Evaggelos Tottas  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 
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Landstingets kansli  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo Landstingsstyrelsen/Landstingsfullmäktige 
 
FÖRSLAG 17 april!!!! 
 

Flerårsplan 2014-2015 
Markering av yrkanden: S, V 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo överlämnar härmed underlag för 

landstingsstyrelsens beredning av flerårsplan 2014-2015.  

 

Landstinget ska svara för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård som ska 

vara likvärdig inom hela länet. Grundläggande är att verksamheten ska utgå från 

patientens fokus (behov), ha en god tillgänglighet med rättvis fördelning av 

tillgängliga resurser och bedrivas kostnadseffektivt. De ekonomiska 

ersättningssystemen ska därför vara utformade på ett sätt som bidrar till detta. 

I alla områden inom landsting, kommuner och övriga vårdgivare ska samarbetet 

utifrån patienternas behov utvecklas. Särskilt viktigt är att det finns väl 

fungerande IT-system som alla berörda har tillgång till.  

De länsgemensamma resurserna ska ha en tydlig fördelning.  

 

 

Folkhälsa Ändras till: Hälsofrämjande arbete för en bättre folkhälsa 

 

Folkhälsoarbetet ska ha en framskjuten plats inom hälso- och sjukvården.  

I det vardagliga mötet med patienter och anhöriga har hälso- och sjukvården sin 

största hälsofrämjande uppgift. Den hälsofrämjande delen inom hela vården bör 

stärkas och stor vikt läggas vid livsstilsrelaterade problem. Den enskildes 

engagemang och ansvar för sin egen hälsa ska stödjas. 

Ändras till: Det är hälsans sociala bestämningsfaktorer som måste påverkas 

mot de växande hälsoklyftorna. Att ständigt arbeta med inflytande, 

jämställdhet, jämlikhet, ekonomi och delaktighet är grunden för en god 

folkhälsa. Beslutet om utarbetandet av en strategi för en mer hälsofrämjande 

hälso och sjukvård genomförs och utefter denna utarbetas handlingsplaner 

för folkhälsoarbete inom sjukhus och primärvård. I handlingsplanerna ska 

ingå och preciseras hur skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper 

skall minskas. 
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I den förebyggande vården är det viktigt att: 

- Revidering av folkhälso och handikappolitiska programmen ska göras 

kontinuerligt. 
- Fullvärdiga ungdomsmottagningar finns i alla kommuner. för ungdomar upp till 

25 år. 

- Det är viktigt att arbeta mera tydligt och uppmärksammat på personer med 

funktionsnedsättning och utsatta barns hälsa. 

 

- Delaktighet och inflytande är grundläggande och en viktig del i folkhälsan. 

 

- Landsting och kommun gemensamt startar upp och driver familjecentraler  inom 

planperioden i de kommuner där sådan fortfarande saknas. 

 

- Erbjuda hembesök i samarbete med kommunerna till alla över 80 år för att 

förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa. i samarbete med länets kommuner  

- Utveckla verksamheten med fysisk aktivitet på recept. 

 

- Tidiga insatser sätts in på t.ex. BVC för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa 

hos barn. Här är hälsosamtal med förälder/föräldrar en viktig del. 

 

- Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler. (Flyttas ned under 

rubriken Primärvård- Regelbok vårdval) 

 

- Förbättra missbruksvården i ett nära samarbete med länets kommuner. 

 

- Det nuvarande folkhälsopolitiska programmet från 1998 bör i samverkan med 

länets kommuner revideras för att omfatta de 11 nationella folkhälsomålen som 

fastställdes 2007. 

 

- Utveckla arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer för att kunna 

erbjuda stöd och behandling.  

- Påskynda implementeringen av Barnkonventionen i alla landstingets 

verksamheter. 
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Bemötande och tillgänglighet  

Att bli vänligt och professionellt bemött ska vara en självklarhet vid varje kontakt 

med hälso- och sjukvården. Därför är det angeläget att: 

- En översyn av vad ett avgiftsfritt system skulle innebära inom sjukvården bör 

genomföras.  

 

- Alla som söker vård ska bli jämlikt behandlade oavsett kön, sexuell läggning 

m.m. Kunskapen om hedersproblematiken förstärks. 

 

- Utbildningsinsatser görs för att medvetandegöra vikten av ett gott bemötande. 

- Få en personlig kontakt som alternativ i Tele-Q systemet. 

- Övergången från barn- till vuxensjukvård underlättas för ungdomar med såväl 

fysiska som psykiska sjukdomar. 

- Patienter som väntar i väntrum och behandlingsrum på akutmottagningarna ska 

få tillsyn och informeras om preliminär väntetid.  

- Skapa utrymme för ett patientnära arbete för all vårdpersonal. 

 

 

Primärvård- Regelbok vårdval 

Vårdcentralerna ska vara första handsval vid behov av hälso och sjukvård. 

Vårdcentralen ska bidra med största möjliga hälsa för invånarna i området, 

genom att erbjuda förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och 

rehabilitering av god kvalitet i samverkan med andra aktörer. Att arbeta 

team och områdesbaserat med helhetssyn där patienten medverkar aktivt, är 

en prioriterad uppgift.  

 

- Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler. 

 

- Det ska finnas tillgång till olika yrkeskompetenser som t ex logopeder och 

dietister. 

 

- Inom primärvården finns behov av mer tillgång till psykiatrisk hjälp och 

rehabilitering. Det behövs förstärkning av de psykosociala teamen med 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

 

- Primärvården ska erbjuda stöd till dem som är läkemedelsberoende samt 

arbeta för att minska förskrivningen av vanebildande mediciner. 

 

- Vårdutvecklare ska finnas på varje vårdenhet för att stärka och utveckla 

kvalitetsarbetet.  
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Palliativ vård 

Den palliativa vården behöver förstärkas och utvecklas. på lika villkor i hela 

länet oberoende av diagnos och ålder hos patienten. 

 

Det är viktigt att: 

- Den specialiserade palliativa vården särskilt beaktas i samband med att 

hemsjukvården förs över till kommunerna. 

 

Rehabilitering och habilitering 

All vård måste genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, det är en god 

hälsoekonomi. 

 

För att öka livskvaliteten efter sjukdom bör (ska): 

- Rehabiliteringsinsatser utgå från patientens behov och sättas in i ett tidigt skede, 

bland annat vid stroke. 

- Patienterna erbjudas långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner. 

- Lokalmässiga förbättringar prioriteras vid barnhabiliteringen i Värnamo.   

- Ett förtydligande av kriterier för utlands- och utomlänsvård bör göras. 

 

- En översyn av bassängrehabiliteringen i länet ska göras, för att säkerställa 

att resurser och kompetens finns. 

 

Psykiatri 

Landstinget gör stora satsningar för att bli ett föredöme inom svensk psykiatri. 

Inom denna satsning bör (ska) följande beaktas. 

- Tillgodose behovet av kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 

funktionsnedsättning. 

- Fler medarbetare utbildas till KBT-kompetens, med mål att minska 

förskrivningen av psykofarmaka. 

- Utredning om hur en nollvision mot suicid kan förverkligas. 

 

- Verka för att kompetensförsörjningen inom alla yrkesgrupper tillgodoses. 

 

- Förbättra det psykosociala stödet till akutmottagningarna. 

 

- Tillskapa äldrepsykiatriska team. 

 

- Utred möjlighet att skapa mellanvårdsformer.  

 

- Fler sjukgymnaster med psykiatrikompetens ska anställas. 

 

- En ökad satsning på missbruksvården görs där brukare och anhöriga är 

delaktiga. 
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Barn och ungdom 

Barn och ungdomar är en stor del av länsbefolkningen och vårt samhälles 

framtid. Arbetet med barns och ungdomars hälsa måste alltid vara ett 

prioriterat område. Det fina arbete som pågår med att införliva 

Barnkonventionen på alla landstingets ansvarsområde måste få fortsätta och 

ges stöd. 

 

- Varje verksamhet ska utse barnombud som ges utbildning och tid för att 

Barnkonventionens tillämpning ska bli ett aktivt och levande verktyg. 

 

- Alla medarbetarna ska få kunskap om Barnkonventionen genom 

utbildningar och kompetensutveckling. 

 

 

 

Folktandvården 

Tänderna har en stor betydelse för vår totala hälsa. Alla skall ha rätt till en 

god tandhälsa oberoende av ekonomisk status. 

 

Det är viktigt att: 

 

- Det är av vikt att alla medborgare i länet har tillgång till landstings driven 

folktandvård samt att det finns en geografisk närhet till folktandvård. 

 

- Folktandvården även i fortsättningen värnar om tillgängligheten för 

barntandvården samt fortsätter med det förebyggande arbetet. 

- Ha en god tillgänglighet till specialisttandvård för personer med 

funktionsnedsättning. 

- Tydligare information ges till bland annat särskilda boenden (äldreboenden) om 

möjligheten att boka den mobila tandvårdsenheten.  

- Vid inköp av ytterligare en mobil enhet undersöks om en ännu mer flexibel 

modell ger ett större användningsområde och bättre tillgänglighet.  

 

 

Medicinsk forskning och utveckling 

Landstinget ska fortsatt verka för att:  

- Patientnära klinisk forskning prioriteras med god spridning i hela länet.  

- Möjlighet att kombinera forskning och arbete erbjuds. 

 

- Införa ett register över läkemedelsförskrivningen. 

 

- Futurum, FORSS, Qulturum, Metodicum, är goda exempel på forsknings 

och utvecklingsarbete som sker och är en viktig del av landstingets framtida 

utveckling för en god hälso och sjukvård. 
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Framtidsfrågor  

Utskottet vill lyfta fram följande framtidsfrågor: 

- Vikten av väl underbyggda prioriteringar. 

- Öka specialiseringen för att bibehålla hög kompetens på länets tre (akut)sjukhus.  

Ändras till: Centrera specialistsjukvården för att ha en hög kompetens på olika 

kliniker. Detta får dock inte ske på bekostnad av något av länets tre akutsjukhus. 

 

- Uppmuntra till samarbetsprojekt över klinik och verksamhetsgränser. 

 

- Framförhållning som underlättar generationsväxlingar av läkare. för att 

minimera behovet av hyrläkare. 

 

- Uppmuntra (stimulera) sjuksköterskor till specialistutbildning. 

Ändras till: Stimulera sjuksköterskor till specialistutbildning.  

 

- Landstinget som arbetsgivare erbjuder heltid till de anställda som så önskar.  

- Under planperioden uppnå mer jämställda löner mellan män och kvinnor. 

- Arbetet med ”Nationell e-Hälsa” bör intensifieras för att stärka medborgarnas 

möjlighet att få tillgång till och påverka sin individuella hälso- och sjukvård. 

- Initiativ tas till att starta lärcafeér där hälso- och sjukvårdspersonal kan 

medverka för att stärka patienternas kunskap om och hantering av sin sjukdom. 

 

samtidigt finns i patientföreningar stor kunskap och erfarenhet som skall tas 

tillvara i vårdutvecklingen. 

 

- Satsning på alternativa behandlingsformer ska stärkas. 

 

- För att säkerställa att vårdkedjan håller ihop för äldre/multisjuka ska en 

samordningsfunktion prövas i samverkan med landstinget och andra 

berörda aktörer. 

 

- Landstinget ska ställa krav på nationell nivå att förslag tas fram till ökat 

högkostnadsskydd för tandvård. 

 

- Arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning anställs i 

landstinget ska fortgå aktivt. 

 

- Central administration för samordning av sjukresor ska finnas på länets 

samtliga sjukhus. 

 
  

 

 

 

 

 



 

Förslag YTTRANDE  

2012-03-28      

 
 

 

 

 

Utskottets behandling av underlaget framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

 

 

 

 

Britt Johansson 

Ordförande 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 

 

 



 

YTTRANDE  

2012-03-14       

  

 

Landstinget i Jönköpings län Telefon 036-32 40 00 Plusgiro: 10 50 00 - 4 

Kansliavdelningen E-post landstinget@lj.se Bankgiro: 5216-2849 

Husargatan 4 Hemsida lj.se Orgnr: 232100-0057 

Box 1024     

551 11   JÖNKÖPING     

   

Landstingets kansli  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo Landstingsstyrelsen/Landstingsfullmäktige 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande 

Flerårsplan 2014-2015 
 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo överlämnar härmed underlag för 

landstingsstyrelsens beredning av flerårsplan 2014-2015.  

 

Landstinget ska svara för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård som ska 

vara likvärdig inom hela länet. Grundläggande är att verksamheten ska utgå från 

vård efter behov med en god tillgänglighet med rättvis fördelning av tillgängliga 

resurser och bedrivas kostnadseffektivt. De ekonomiska ersättningssystemen ska 

därför vara utformade på ett sätt som bidrar till detta. 

I alla områden inom landsting, kommuner och övriga vårdgivare ska samarbetet 

utifrån patienternas behov utvecklas. Särskilt viktigt är att det finns väl 

fungerande IT-system som alla berörda har tillgång till.  

De länsgemensamma resurserna ska ha en tydlig fördelning.  

 

Hälsofrämjande arbete för bättre folkhälsa  
Folkhälsoarbetet ska ha en framskjuten plats inom hälso- och sjukvården.  

Den hälsofrämjande delen inom hela vården ska stärkas. 

Det är hälsans sociala bestämningsfaktorer som måste påverkas mot de 

växande hälsoklyftorna. Att ständigt arbeta med inflytande, jämställdhet, 

jämlikhet, ekonomi och delaktighet är grunden för en god folkhälsa. Beslutet 

om utarbetandet av en strategi för en mer hälsofrämjande hälso och 

sjukvård genomförs och utefter denna utarbetas handlingsplaner för 

folkhälsoarbete inom sjukhus och primärvård. I handlingsplanerna ska ingå 

och preciseras hur skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper skall 

minskas. 

I den förebyggande vården är det viktigt att: 

- Revidering av folkhälso och handikappolitiska programmen ska göras 

kontinuerligt. 

- Fullvärdiga ungdomsmottagningar finns i alla kommuner, för ungdomar upp 

till 25 år. 
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- Det är viktigt att arbeta mera tydligt och uppmärksammat på personer med 

funktionsnedsättning och utsatta barns hälsa. 

- Delaktighet och inflytande är grundläggande och en viktig del i folkhälsan. 
- Landsting och kommun gemensamt startar upp och driver familjecentraler  inom 

planperioden i de kommuner där sådan fortfarande saknas. 

- Erbjuda hembesök i samarbete med kommunerna till alla över 80 år för att 

förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa. 

  

- Utveckla verksamheten med fysisk aktivitet på recept. 

- Tidiga insatser sätts in på t.ex. BVC för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa 

hos barn. Här är hälsosamtal med förälder en viktig del.  
 

Bemötande och tillgänglighet  

Att bli vänligt och professionellt bemött ska vara en självklarhet vid varje kontakt 

med hälso- och sjukvården. Därför är det angeläget att: 

- Alla som söker vård ska bli jämlikt behandlade oavsett kön, sexuell läggning 

m.m. Här i förstärks kunskapen om hedersproblematiken. 

- Utbildningsinsatser görs för att medvetandegöra vikten av ett gott bemötande. 

- Få en personlig kontakt som alternativ i Tele-Q systemet. 

- Övergången från barn- till vuxensjukvård underlättas för ungdomar med såväl 

fysiska som psykiska sjukdomar. 

- Patienter som väntar i väntrum och behandlingsrum på akutmottagningarna ska 

få tillsyn och informeras om preliminär väntetid.  

- Skapa utrymme för ett patientnära arbete för all vårdpersonal.  

 

Primärvård- Regelbok vårdval 

Vårdcentralerna ska vara första handsval vid behov av hälso och sjukvård. 

Vårdcentralen ska bidra med största möjliga hälsa för invånarna i området, 

genom att erbjuda förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och 

rehabilitering av god kvalitet i samverkan med andra aktörer. Att arbeta 

team och områdesbaserat med helhetssyn där patienten medverkar aktivt, är 

en prioriterad uppgift.  

- Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler. 

- Det ska finnas tillgång till olika yrkeskompetenser som t ex logopeder och 

dietister. 

- Inom primärvården finns behov av mer tillgång till psykiatrisk hjälp och 

rehabilitering. Det behövs förstärkning av de psykosociala teamen med 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

- Primärvården ska erbjuda stöd till dem som är läkemedelsberoende samt 

arbeta för att minska förskrivningen av vanebildande mediciner. 

- Vårdutvecklare ska finnas på varje vårdenhet för att stärka och utveckla 

kvalitetsarbetet.  
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Palliativ vård 

Den palliativa vården behöver förstärkas och utvecklas, på lika villkor i hela 

länet oberoende av diagnos och ålder hos patienten. 
Det är viktigt att: 

- Den specialiserade palliativa vården särskilt beaktas i samband med att 

hemsjukvården förs över till kommunerna. 

 

Rehabilitering och habilitering 

All vård måste genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, det är en god 

hälsoekonomi. 

För att öka livskvaliteten efter sjukdom ska: 

- Rehabiliteringsinsatser utgå från patientens behov och sättas in i ett tidigt skede, 

bland annat vid stroke. 

- Patienterna erbjudas långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner. 

- Lokalmässiga förbättringar prioriteras vid barnhabiliteringen i Värnamo.   

- Ett förtydligande av kriterier för utlands- och utomlänsvård bör göras. 

- En översyn av bassängrehabiliteringen i länet ska göras, för att säkerställa 

att resurser och kompetens finns. 

 

Psykiatri 

Landstinget gör stora satsningar för att bli ett föredöme inom svensk psykiatri. 

Inom denna satsning ska följande beaktas. 

- Tillgodose behovet av kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska 

funktionsnedsättning. 

- Fler medarbetare utbildas till KBT-kompetens, med mål att minska 

förskrivningen av psykofarmaka. 

- Utredning om hur en nollvision mot suicid kan förverkligas. 

- Förbättra det psykosociala stödet till akutmottagningarna. 

- Tillskapa äldrepsykiatriska team. 

- Utred möjlighet att skapa mellanvårdsformer.  

- Fler sjukgymnaster med psykiatrikompetens ska anställas. 

- En ökad satsning på missbruksvården görs där brukare och anhöriga är 

delaktiga. 

 

Folktandvården 

Tänderna har en stor betydelse för vår totala hälsa. Alla skall ha rätt till en 

god tandhälsa oberoende av ekonomisk status. 

Det är viktigt att: 

- Det är av vikt att alla medborgare i länet har tillgång till landstings driven 

folktandvård samt att det finns en geografisk närhet till folktandvård. 

- Folktandvården även i fortsättningen värnar om tillgängligheten för 

barntandvården samt fortsätter med det förebyggande arbetet. 

- Ha en god tillgänglighet till specialisttandvård för personer med 

funktionsnedsättning. 
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- Tydligare information ges till bland annat särskilda boenden (äldreboenden) om 

möjligheten att boka den mobila tandvårdsenheten.  

- Vid inköp av ytterligare en mobil enhet undersöks om en ännu mer flexibel 

modell ger ett större användningsområde och bättre tillgänglighet.  

 

Medicinsk forskning och utveckling 

Landstinget ska fortsatt verka för att:  

- Patientnära klinisk forskning prioriteras med god spridning i hela länet.  

- Möjlighet att kombinera forskning och arbete erbjuds. 

- Futurum, FORSS, Qulturum, Metodicum, är goda exempel på forsknings 

och utvecklingsarbete som sker och är en viktig del av landstingets framtida 

utveckling för en god hälso och sjukvård. 

 

Framtidsfrågor  

Utskottet vill lyfta fram följande framtidsfrågor: 

- Vikten av väl underbyggda prioriteringar. 

- Öka specialiseringen för att bibehålla hög kompetens på länets tre akutsjukhus.  

- Uppmuntra till samarbetsprojekt över klinik och verksamhetsgränser. 

- Framförhållning som underlättar generationsväxlingar av läkare för att 

minimera behovet av hyrläkare. 

- Stimulera sjuksköterskor till specialistutbildning.  

- Landstinget som arbetsgivare erbjuder heltid till de anställda som så önskar.  

- Under planperioden uppnå mer jämställda löner mellan män och kvinnor. 

- Arbetet med ”Nationell e-Hälsa” bör intensifieras för att stärka medborgarnas 

möjlighet att få tillgång till och påverka sin individuella hälso- och sjukvård. 

- Initiativ tas till att starta lärcaféer där hälso- och sjukvårdspersonal kan 

medverka för att stärka patienternas kunskap om och hantering av sin sjukdom, 

samtidigt finns i patientföreningar stor kunskap och erfarenhet som skall tas 

tillvara i vårdutvecklingen. 

- Satsning på alternativa behandlingsformer ska stärkas. 

- För att säkerställa att vårdkedjan håller ihop för äldre/multisjuka ska en 

samordningsfunktion prövas i samverkan med landstinget och andra 

berörda aktörer. 

- Landstinget ska ställa krav på nationell nivå att förslag tas fram till ökat 

högkostnadsskydd för tandvård. 

 

 
 Huskvarna 19 mars 2012  

 

 Per-Olof Bladh 

 Vänsterpartiet 
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