
 

  

 

    

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 61-69      
Tid: 2012-12-04, 10:00-14:00 

Plats: Metodikum, Länssjukhuset Ryhov 

Närvarande: Eva Lundemo (C), ordförande 

Annika Nordin (S)  

Kjell Ekelund ersätter Magnus Lagerqvist (S) 

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S)  

Håkan Sandgren (S) 

Göran Undevall (KD) ersätter Patrik Skogward (KD) 

Birgitta Sidenvall (FP)  

Eva Nilsson (M) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Per Svenhall (SD) 

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP)  

Rolf Westmar (M) ersätter Urban Blomberg (M) 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Anders Liif, personaldirektör § 63-64 

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör JSO § 69 

  

§61 Val av justerare 
Utskottet utser Inga Jonasson att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§62  Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av handlingar; 

yttranden från Kommunal och Vårdförbundet under punkten 

Satsa på undersköterskorna. 

 

§63  

LJ 

2012/ 

863 

Motion: Satsa på undersköterskorna 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt 

övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/ 

skötare i Landstinget i Jönköpings län inventeras 

 

- att en genomlysning av framtida yrkesområden och uppgifter 

för undersköterskor/skötare genomförs 
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- att resultaten av ovanstående insatser redovisas till 

fullmäktige, och finns med som underlag för satsningar inom 

detta område, vid kommande budgetprocess.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande. Nu medverkar personaldirektör 

Anders Liif för att kommentera motionen och svara på frågor. 

Undersköterskor utgör den näst största yrkesgruppen i 

Landstinget men har minskat i relation till sjuksköterskor. 

Detsamma gäller för närliggande landsting. Det är viktigt att 

välja rätt kompetens vid tillsättning av tjänster, detta innebär 

inte alltid högst kompetens. Undersköterskorna deltar i 

landstingets egna utbildningsinsatser, men är missgynnade 

gällande externa utbildningar på grund av att många i gruppen 

saknar högskolebehörighet. Det kan finnas behov av att mer 

systematiskt titta på framtida kompetensbehov inom alla 

yrkesgrupper även för undersköterskor. 

 

Utskottet diskuterar motionen, det är viktigt att inte ställa 

yrkesgrupper mot varandra. Undersköterskor och skötare har 

ett viktigt uppdrag i den allmäna omvårdnaden av patienter. 

Undersköterskorna deltar i förbättringsarbeten/ 

kompetensutveckling genom tex microsystem och som 

esthercoacher. 

 

Inför motionens fortsatta beredning önskar man information 

om antalet vårdplatser i förhållande till olika yrkesgrupper, 

även över tid. I vilken utsträckning når Qulturum 

undersköterskor/skötare? Hur har man satsat på 

utbildningsatsningar för undersköterskor i Västra Götaland? 

Beredning fortsätter i planeringsgruppen.  

§64  

LJ 

2012/ 

1427 

Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheten 

att inrätta specialisttjänster för arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster i Landstinget i Jönköping län. 
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- att utredningen sker i samråd med de berörda professionerna, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäls nu. Personaldirektör 

Anders Liif kommenterar motionen. Sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter är välutbildade och är generellt mycket aktiva 

i kompetensutveckling och förbättringsarbete inom sina 

verksamhetsområden. Inrättande av specialisttjänster är 

kostnadsdrivande och skulle kunna bidra till ökad sårbarhet i 

verksamheten. Ytterst är det verksamheterna som bestämmer 

om det finns behov av specialisttjänster. Specialistutbildningar 

för sjukgymnaster eller arbetsterapeuter liknande de för tex 

distriktssköterskor saknas.  

 

Utskottet diskuterar den fortsatta beredningen av motionen. 

Finns det en specialistordning för sjukgymnaster finns? Ta 

kontakt med fackliga företrädare, SKL om innehåll i/var dessa 

tjänster finns? Vilka är i så fall utbildningskraven? 

 

§65  
LJ 

2012/ 

726 

Äldrevårdscentral, en ny organisationsform 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt Svensson, 

folkpartiet  

 
- att landstinget rekryterar en geriatriker till Jönköpings läns 

landsting för att bygga äldrevårdscentraler – 

Jönköpingsmodellen för äldres hälso- och sjukvård. 

 

Motionen har remitterats till utskottet för yttrande.  

 

Lotta Larsdotter, verksamhetschef Norrahammars VC och Åsa 

Törnberg, DSK och projektledare för Prima Liv medverkade 

vid utskottets sammanträde den 23 oktober. De berättar om 

den verksamhet som bedrivs inom ramarna för Prima Liv, 

riktad till personer över 65 år i Tabergsdalen.  

 

Syftet är bland annat att öka tillgängligheten till vårdcentalen, 

främja fysisk aktivitet, sprida kunskap kring äldres sjukdomar 

och friskvård.  

 

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 

yttrande, en redaktionell ändring görs liksom ett tillägg 
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angående pågående aktiviteter för äldres hälsa i primärvården.  

 

Utskottet beslutar: 

 

- att yttra sig enligt redigerat förslag och föreslå fullmäktige 

att avslå motionen.  

§66  
 

LJ 

2012/ 

663 

Motion: Våld i nära relationer – ett samhälls- och 
folkhälsoproblem  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet  

 

- att ett länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- 

och sjukvårdens ansvar och agerande vid våld i nära relationer 

skyndsamt tas fram och förankras i verksamheterna. 

 

- att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en 

grundläggande utbildning (gärna via webben) om våld i nära 

relationer.  

 

- att vårdprogrammet görs tillgängligt via egen hemsida och 

uppdateras kontinuerligt.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Utskottet har tagit del av länspolicy samt handlingsprogram 

vid våld mot kvinnor för Jönköpings- och Höglandets- och 

Värnamo sjukvårdsområden.  

 

Vid utskottets sammanträde den 23 oktober medverkade 

Christina Polland, enhetschef kuratorsmottagningen Ryhov 

och Veronica Ottosson, folkhälsoplanerare. De berättade 

bland annat om det arbete som sker i Jönköpings 

sjukvårdsområde, övriga sjukvårdsområden, samt behov av 

utbildningsinsatser.  

 

Polland och Ottosson menar att huvuddelen av innehållet i 

nuvarande handlingsplaner finns samlat i FAKTA men inte 

under något självklart område. Idag ligger det under 

kvinnohälsa, och psykisk hälsa vilket inte nödvändigtvis 

stämmer in varken på sökorsak eller på patientens kön.  
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Det skulle vara möjligt att samla utbildningsmaterial med ex 

filmer om hur man ställer frågor kring våld på en plats på 

intranätet. En handlingsplan som beskriver mål för arbetet, 

och aktiviteter knutna till det exempelvis utbildningar skulle 

kunna fungera som ett stöd för fortsatt spridning av kunskap 

om våld i nära relationer.  

 

Sekreteraren redogör för hemsidor och utbildningsstöd i 

Landstinget i Sörmland och Uppsala och Örebro samt hur 

riktlinjer, vårdprogram och FAKTA-dokument finns samlade 

på Landstingets egen webbplats.  

 

Beredning fortsätter i planeringsgruppen, beslut om yttrande 

fattas vid utskottets sammanträde i januari.  

§67  Sammanträdesplanering 
Utskottet tar del av ett utkast till arbetsplan för 2013 med 

förslag till studiebesök med tillägg av barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniken, arbetsordning för flerårsplan 

och datum för sammanträden. Se bilaga 1 

 

Utskottet fastställer sammanträdesplanering med undantag av 

sammanträdet den 24 januari. Utskottet föreslår att 

sammanträdet flyttas till den 31 januari förutsatt att 

ordföranden går med på detta.  

 

Sammanträdesdatum 2013 

(24 januari), alt 31januari 

7 mars 

11 april, beslut flerårsplan 

14-15 maj, eventuell studieresa 

13 juni 

25 september  

16-17 oktober, eventuell studieresa 

5 december 

§68  Konferensinbjudningar 
- Primärvårdens dag 2013, 7 februari Stockholm, Dagens Medicin. 

Fyra ledamöter erbjuds att delta, intresseanmälan via e-post 

till sekreteraren för beslut av planeringsgruppen.  
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- Psykiatridagarna 2013, 11-12 mars Stockholm, Centrum för 

kunskapsutveckling. Fyra ledamöter erbjuds att delta, 

intresseanmälan till sekreteraren via e-post för beslut av 

planeringsgruppen.  

§69  Information Jönköpings sjukvårdsområde 
Sjukvårdsdirektör Ann-Marie Schaffrath informerar utifrån 

följande rubriker:  

 

- Ett starkt länssjukhus, - Medicinska resultat, -Patientsäkerhet 

Upplevd kvalitet, -Tillgänglighet, - Personal, - Ekonomi och  

- Åtgärder. 

 

Verksamheten ska utvecklas med: Trygghet, tydlighet, 

omtanke (patient), Kompetenser i samverkan (process), 

Framåtanda (lärande), Arbetsglädje/stolthet (medarbetare) 

Ekonomi i balans (ekonomi). Se bilaga 2 

Studiebesök Metodikum 
Efter sammanträdet blir utskottet rundvisade på Metodikum, som är 

Landstingets centrum för klinisk träning och medicinsk simulering.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Eva Lundemo Inga Jonasson   

 
 


