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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Angående motion – Kompetensutveckling 
och samarbete inom rehabiliterings- och 
psykosociala området med fokus på 
yrkesspecifika frågor 
 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet  

 

- att Landstinget i samråd med de olika professionernas företrädare tar fram 

modeller och former för hur kompetensutveckling och samordning av 

yrkesspecifika frågor skall organiseras i länet, allt i syfte att erbjuda en jämlik 

vård på lika villkor för hela befolkningen.  

 

- att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges möjligheter att delta.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping för yttrande.  

 

Landstingets gemensamma utbildningar för specifika yrkesgrupper planeras av 

särskilda utbildningsgrupper. Dessa grupper har bestått av en representant från 

vardera sjukhus, en från primärvården i vardera länsdel, en från kommunerna och 

en från en privat vårdgivare. Qulturum fungerar som samordnare för dessa 

grupper och de utbildningar som arrangeras. Medverkan från primärvården 

försvåras i dagsläget av att ingen kan sägas representera ”all primärvård” eller 

vårdcentraler vare sig vad gäller behov eller önskemål av utbildning. 

Utvecklingsgrupperna finns emellertid fortfarande kvar och utbildningar planeras 

för de olika yrkesgrupperna. Ett ökat deltagande från primärvården är givetvis 

önskvärt. Inom de landstingsdrivna vårdcentralerna Bra Liv finns det för 

närvarande ett uppdrag att ta fram förslag på mötesplatser för utveckling och 

nätverk för de paramedicinska yrkesgrupperna.  

 

I regelboken för vårdval står att läsa att vårdenheter inom vårdval ska delta i 

Landstingets arbete med ständiga förbättringar och utvecklingsarbete. Detta är en 

del av vårdenhetens uppdrag för att åstadkomma bästa möjliga hälsa, goda 

patienterfarenheter och en kostnadseffektiv verksamhet. Vårdenheterna ska bidra 
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med medarbetare till arbetsgrupper och Landstingets utvecklingsarbete, samt 

medverka aktivt i uppföljning.  

 

Att utveckla den professionella kompetensen inom sitt yrke är viktigt på samma 

sätt som det är viktigt att lära av, och tillsammans med, andra yrkesgrupper än sin 

egen. Tvärprofessionella utbildningstillfällen inom till exempel det kliniska 

kunskapsstödet FAKTA bör också få utrymme.  

 

Det kliniska kunskapsstödet FAKTA är i sig ett verktyg för jämlik vård och 

behandling för vårdgivare i Landstinget i Jönköpings län. Faktadokumenten utgör 

ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet. 

Dokumenten innehåller även länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap 

samt andra värdefulla kunskapskällor.  

 

Fortbildning och kompetensutveckling är nödvändig. De utbildningar som 

Landstinget arrangerar är, och ska vara, öppna även för privata vårdgivare. Det 

kan finnas anledning att mäta deltagande upplevd nytta av utbildningarna. 

Utskottet påpekar att det är viktigt att regelbokens krav på fortbildning och 

vidareutbildning som krävs för att upprätthålla kompetens och ge god och säker 

vård följs.  

 

 

Med anledning av detta föreslår utskottet att fullmäktige beslutar 

 

- att motionen ska anses vara besvarad.  

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 

 

 

 

Urban Blomberg   Charlotte Jerkelund 

Ordförande    Sekreterare  
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 8-18  
Tid: 2012-03-07, 10:00 -16:50 
 

 

Plats: Odontologiska institutionen, konferensrum 

Kompassrosen 

§13 
 

LK11-

0521 

Motion – Kompetensutveckling och samarbete inom 

rehabiliterings- och psykosociala området 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet  

 

- att Landstinget i samråd med de olika professionernas 

företrädare tar fram modeller och former för hur 

kompetensutveckling och samordning av yrkesspecifika 

frågor skall organiseras i länet, allt i syfte att erbjuda en 

jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen.  

 

- att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges 

möjligheter att delta.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Vid utskottets sammanträde den 26 januari medverkade 

utvecklingsledare Ann-Margreth Kvarnefors och berättade 

om Qulturums roll i kompetensutveckling för de aktuella 

yrkesgrupperna. Utskottet har även tagit del information från 

Marianne Svensson, rehabiliteringsansvarig i ledningsgrupp 

FAKTA.  

 

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 

yttrande som utskottet diskuterar.  

 

Inga Jonasson (V) yrkar bifall till motionen  

Annika Nordin (S) yrkar bifall första att-satsen och att den 

andra att-satsen ska anses besvarad. Patrik Skogward (KD) 

yrkar att motionen ska anses besvarad.  

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet bifaller Patrik Skogwards yrkande.  

 

För att få fram ett motförslag till Patrik Skogwards yrkande 

ställer ordförande proposition på Annika Nordins och Inga 

Jonasson yrkanden.  

 

Ordföranden finner att utskottet utsett Annika Nordins 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 8-18  
Tid: 2012-03-07, 10:00 -16:50 
 

 

yrkande till motförslag.  

 

Ordföranden ställer då proposition på Patrik Skogwards 

yrkande och Annika Nordins yrkande och finner att utskottet 

bifaller Patrik Skogwards yrkande.  

 

Votering begärs och genomförs med följande 

propositionsordning de som röstar för Patrik Skogwards 

yrkande att motionen ska anses vara besvarad röstar JA, de 

som röstar för Annika Nordins yrkande att bifalla motionens 

första att-sats och den andra att-satsen ska anses besvarad 

röstar NEJ.  

 

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

Maria Lundblom-Bäckström (KD), Kerstin Klasson (MP), 

Eva Lundemo (C), Eva Nilsson (M), Karin Velinder (M), 

Urban Blomberg (M). 

 

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

Rachel de Basso (S), Kristina Winberg (SD), Magnus 

Lagerqvist (S), Annika Nordin (S), Håkan Sandgren (S), 

Inga Jonasson (V) 

 

Utskottet bifaller med hjälp av ordförandens utslagsröst 

Patrik Skogwards yrkande.  

 

Utskottet beslutar:  

- att yttra sig enligt med planeringsgruppens förslag och anse 

motionen vara besvarad. 

 

Inga Jonasson (V) reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 
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Urban Blomberg Inga Jonasson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Charlotte Jerkelund 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 69 

Dnr 

LK11-

0521 

Motion – Kompetensutveckling och samarbete inom 

rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på 

yrkesspecifika frågor  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

 

att Landstinget i samråd med de olika professionernas 

företrädare tar fram modeller och former för hur 

kompetensutveckling och samordning av yrkesspecifika 

frågor skall organiseras i länet, allt i syfte att erbjuda en 

jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen,  

 

att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges möjligheter 

att delta.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson bifall 

till motionens första att-sats samt att den andra att-satsen är 

besvarad.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 
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Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


