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Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 1-7
Tid:

2012-01-26, 10:00-15:20

Plats:

Landstingets kansli, Sal A

Närvarande:

Beslutande:
Urban Blomberg, ordförande (M)
Eva Lundemo (C)
Annika Nordin (S)
Kjell Ekelund (S) ersätter Magnus Lagerqvist
§§ (S) 1-3
Inga Jonasson (V)
Jonas Magnusson (S)
Eva Nilsson (M) §§ 1-5
Patrik Skogward (KD)
Birgitta Sidenvall (FP)
Irada Söderberg (S) ersätter Håkan Sandgren (S)
Maria Lundblom-Bäckström (KD)
Kristina Winberg (SD)
Karin Velinder (M)
Rachel de Basso (S)
Magnus Berndtzon (MP) §§ 1-3
Kerstin Klasson ersätter Magnus Berndtzon §§ 4-7
Övriga:
Charlotte Jerkelund, sekreterare
Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör § 3
Lars Johansson, direktör Bra Liv § 3
Dhan Åstrand (C) 1-3
Ann-Margreth Kvarnefors § 4
Signe Axelsson § 5

1

Justerare
Utskottet utser Maria Lundblom-Bäckström att justera
protokollet tillsammans med ordföranden.

2

Dagordning
Förslaget till dagordning godkänns.
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Information Jönköpings sjukvårdsområde och
vårdcentralerna Bra Liv
Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör Jönköpings
sjukvårdsområde informerar om verksamhet och
förutsättningar för kommande år i Jönköpings
sjukvårdsområde. Se bilaga 1

Lars Johansson, direktör vårdcentralerna Bra Liv,
informerar om verksamheter och framtidsplaner för
vårdcentralerna Bra Liv. Se bilaga 2
Motion - Kompetensutveckling och samarbete inom
rehabiliterings- och psykosociala området med fokus
LK11- på yrkesspecifika frågor
0521
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga
Jonasson, vänsterpartiet
4

- 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.
Ann-Margreth Kvarnefors, utvecklingsledare Qulturum,
berättar om Qulturums roll i kompetensutveckling för de
aktuella yrkesgrupperna. Utskottet har även tagit del
information från Marianne Svensson, rehabiliteringsansvarig i ledningsgrupp FAKTA. Det anordnas
utbildningar för de nämnda yrkesgrupperna. Efter
införandet av vårdvalet har primärvårdens medverkan
minskat något framförallt i planering av utbildningar.
Utskottet diskuterar motionen och den information som
lämnats. Utskottet är inte överens om hur motionen ska
besvaras. Planeringsgruppen får emellertid i uppdrag att ta
fram ett förslag till yttrande.
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Motion - Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga
010
Jonasson, vänsterpartiet
5

- att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad
granskning av den psykiatriska öppenvården.
- att granskningen även omfattar primärvårdens
psykosociala team.
- att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras,
med förslag på de åtgärder och resurser till
öppenvårdspsykiatrin som den fördjupade granskningen
visar att det finns behov av.
Signe Axelsson medverkar vid sammanträdet för en
genomgång av inom vilka och i vilken omfattning den
utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin berör
öppenvårdspsykiatrin.
Planeringsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
yttrande som bör mynna ut i ett besvarande av motionen.
6

Sammanträdesplanering
7 mars
- Studiebesök Odontologen
- ev medverkan av folkhälsochef Jesper Ekberg
- ev läkemedelskommittén
- Beredning partiernas förslag till flerårsplan
27 mars
- ev akutkliniken
- Beslut flerårsplaneyttrande
8-9 maj
Studieresa förslag Vidarkliniken Järna och
Universitetssjukhuset Linköping
Planering för studieresa fortsätter, förslag på kliniker och
verksamheter att besöka lämnas till sekreterare.
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Konferensinbjudningar
Elmia äldre 2012, 21-23 mars Jönköping, Hälsohögskolan i
Jönköping. Intresserade ledamöter erbjuds delta på valfri
dag. Anmälan till sekreterare med e-post inklusive val av
seminarium.
Att genomföra barnets rättigheter, 20 mars Jönköping,
Landstinget i Jönköpings län/Regionförbundet Jönköpings
län. Intresserade erbjuds delta, anmälan till sekreterare med
e-post senast den 6 mars.
Patientsäkerhetens dag 2012, 15 mars Stockholm, Dagens
medicin. 4 ledamöter i utskottet erbjuds delta, anmälan av
intresse med e-post till sekreteraren för beslut om deltagare
av planeringsgruppen.
Primärvårdens dag 2012, 31 januari Stockholm. 4
ledamöter erbjuds delta, anmälan med e-post till sekreterare
så snart som möjligt.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras
Urban Blomberg

Maria Lundblom-Bäckström

