
 

  

 

    

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 1-12 

Tid: 2013-01-31, 10:00-16:00 

Plats: Konferensrum Flöjten, Länssjukhuset Ryhov 

Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande 

Eva Lundemo (C) §§ 1-4, §§ 6-12 

Annika Nordin (S)  

Kjell Ekelund ersätter Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S)  

Håkan Sandgren (S)) 

Birgitta Sidenvall (FP)  

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Per Svenhall (SD) 

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP)  

Karin Velinder (M) 

Rolf Westmar (M) ersätter Eva Nilsson (M) 

Per Svenhall (SD) 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Lars Johansson, förvaltningsdirektör Bra Liv § 3 

Jesper Ekberg, folkhälsochef § 4 

Ulf Grahnat, verksamhetschef habiliteringscentrum § 7 

Freddi Lewin, verksamhetschef onkologkliniken § 12 

Jeanette Palm, vårdenhetschef onkologkliniken § 12 

Per Nodbrant, bitr. verksamhetschef onkologkliniken § 12 

Anders Rådlund, överläkare onkologkliniken § 12 

  

§1  Val av justerare 
Utskottet utser Annika Nordin att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§2  Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs. 

§3  Information vårdcentralerna Bra Liv 

Lars Johansson informerar om utveckling, nuläge och 

framtid för primärvården i Bra Liv. Se bilaga 1 
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§4  Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på 
medellivslängden  
I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina 

Winberg, sverigedemokraterna 

 

- att Landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen 

inom vårt landsting att undersöka och redovisa överlevnad i 

de tolv vanligaste cancerformerna utifrån utbildnings- och 

inkomstnivå för patienter inom Landstingets 

upptagningsområde.  

- att  Landstingsfullmäktige uppdrar åt Folkhälsoavdelningen 

vid vårt landsting att redovisa de åtgärder man vidtar för att 

minska sociala skillnader i ohälsa 

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäldes vid utskottets 

sammanträde den 12 juni då även folkhälsosekreterare Marit 

Eriksson medverkade.  

 

Hon redogjorde dels för svårigheterna redovisa överlevnad i 

de 12 vanligaste cancerformerna uppdelat på utbildning och 

då grupperna blir för små, dels på insatserna som görs för att 

minska skillnader i ohälsa.  

 

Utskottet har tagit del av en sammanställning av barn- och 

folkhälsosektionens insatser för att minska skillnader i 

ohälsa.  

 

Nu medverkar Jesper Ekberg, chef folkhälsosektionen, 

informerar om strategierna för att stötta arbetet med 

hälsosamtal för 40-, 50-, 60-åringar. Hälsosamtalen har 

potential att nå alla i de tre åldersgrupperna, oavsett social 

bakgrund. Under 2013 kommer även folkhälsoarbetet 

tillsammans med kommunerna förnyas. Se bilaga 2. 

 

I samband med studiebesök/information på onkologkliniken. 

Det finns sociala skillnader i insjuknandet av vissa 

tumörsjukdomar, t.ex. lungcancer som har bland annat har 

samband med rökning. Däremot upplever man inte skillnader 

i diagnostisering, behandling eller resultat inom Landstingets 

cancervård.  
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Utskottet diskuterar motionen och den information man fått. 

Man ger planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag 

till yttrande som förordar avslag till motionen.  

 

§5  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.  

 

Utskottet har tagit del av de handlingsplaner för Jönköpings- 

Höglandets- och Värnamo sjukvårdsområden som beskriver 

bemötande och omhändertagande, aktuell lagstiftning med 

mera, samt den länspolicy tagits fram i samarbete med polis, 

åklagarmyndighet, länsstyrelsen vilken beskriver de olika 

myndigheternas ansvar inom området. 

 

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.  
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Sekreteraren har redogjort för hemsidor och utbildningsstöd i 

Landstinget i Sörmland och Uppsala samt hur riktlinjer, 

vårdprogram och FAKTA-dokument finns samlade på 

Landstingets egen webbplats.  

 

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 

yttrande som utskottet diskuterar. Oenighet råder huruvida 

utskottet ska förorda bifall till motionen i sin helhet 

alternativt enbart till första att-satsen och till att besvara de 

övriga. Utskottet enas om att fatta beslut om varje att-sats för 

sig, vilket också genomförs.   

 

Utskottet beslutar:  

 

- att bifalla motionens två första att-satser 

- att motionens tredje att-sats ska anses vara besvarad.  

 

Inga Jonasson (V) reserverar sig mot beslutet.  

§6  Flerårsplan  

Utskottet diskuterar arbetssätt för arbetet med underlag för 

flerårsplan.  

 

Samtliga förslag till underlag ska vara inskickade till 

sekreteraren 1 mars för diskussion på sammanträdet den 7 

mars. Beslut om utskottets underlag för flerårsplan fattas den 

11 april.  

§7   Information Habiliteringscentrum 

Ulf Grahnat informerar om Habiliteringcentrums uppdrag, 

utmaningar, och nya ledningsstruktur. 

Se bilaga 3 

§8  Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter behövs i landstinget  
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 anmäldes vid utskottets 

sammanträde den 4 december, då personaldirektör Anders 

Liif även kommenterade 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.  

 

Utskottet har tagit del av specialistordningen för 

sjukgymnaster, skapad av yrkesföreningen för 

sjukgymnaster. Sekreteraren redogör för kontakter med SKL, 

de anser att det är upp till verksamheten att besluta om 

inrättandet av specialisttjänster. Det har införts på delar av 

Karolinska sjukhuset med i huvudsak positiva resultat. SKL är 

på olika sätt engagerad i utveckling av karriärmöjligheter som 

del av arbetet med kompetensförsörjning.  

 

Utskottet önskar ta del av mer information från verksamheter 

som infört specialisttjänster, material om arbetsterapeuternas 

specialistordning samt att information om högskolans 

synpunkter på frågan. Det beslutas att planeringsgruppen bjuder 

in representanter från hälsohögskolan till sitt sammanträde.  

§9  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 

 

- att resultaten av ovanstående insatser redovisas till 

fullmäktige, och finns med som underlag för satsningar inom 

detta område, vid kommande budgetprocess.  



 

PROTOKOLL 6(7) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 
1-12 
Tid: 2013-01-31, 10:00-16:00 
 

 

  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande. Personaldirektör Anders Liif 

medverkade vid utskottets sammanträde i december. 

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,något som 

inte alltid innebär 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. Kommunal och Vårdförbundet har yttrat sig 

över motionen, vilket utskottet har tagit del av.   
 

Sekreteraren redogör för de kompetensutvecklingsplaner som 

finns för undersköterskor inom Västra Götaland, de liknar de 

som används för olika personalgrupper i Landstinget i 

Jönköpings län.  Sekreteraren redogör även för kontakter 

Kunskapscentrum Syd – i Landstinget i Kronoberg där man 

bedriver yrkeshögskoleutbildningar för:  

- Skötare (ej krav på vårdbakgrund) för psykiatri och 

rättspsykiatri 

- Specialistundersköterska barn  

- Specialistundersköterska äldre och palliativ vård. 

- Eventuellt specialistundersköterska operation och 

anestesi  

 

Utbildningarna innebär heltidsstudier på distans. Många 

deltagare arbetar i viss omfattning under studietiden, flera 

arbetar i viss grad, vid stort behov har landsting respektive 

kommun betalat studielön.  Dessutom finns det 

fortbildningar inom landstinget, där det finns ett behov men 

inget utrymme för yrkeshögskoleutbildning.  

  

Landstinget Kronoberg samt till viss del även kommunerna i 

länet har önskat att öka andelen av undersköterskor med 

eftergymnasial utbildning bland personalen. Vilket man även 

tror kan bidra till karriärmöjligheter för undersköterskorna 

vilket bör bidra till enklare rekrytering.  
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I Landstinget i Jönköpings län deltar undersköterskor och 

skötare bland annat i följande utbildningar, 

förbättringsprojekt: Det goda samtalet, Bättre vård- mindre 

tvång, teamutbildningar på äldreområdet ex Senior Alert, 

läkemedel och palliativregistret.  
 

Utskottet önskar mer information från region Västra-Götaland 

för att ta reda på vilka utbildningsmöjligheter man erbjuder där.  

Utskottet vill även få reda på skillnaden mellan 

yrkeshögskoleutbildningar och KY-utbildningar. 

Planeringsgruppen får i uppdrag att även lyfta denna motion när 

man träffar företrädare för hälsohögskolan.  

§10  Sammanträdesplanering 
Det lämnas önskemål om information om 

obesitasoperationer till utskottet.  Planeringsgruppen får i 

uppdrag att precisera ett förslag för utskottets studieresa 14-

15 maj vid utskottets sammanträde den 7 mars.  

§11  Konferensinbjudningar 
- Barnhälsodagen, 5 mars, Jönköping. Intresserade 

ledamöter erbjuds delta, anmälan till sekreterare.  

§12  Information och studiebesök onkologkliniken  
Freddi Lewin, Jeanette Palm, Per Nodbrant och Anders 

Rådlund berättar om utveckling inom insjuknande, 

behandling, överlevnad i cancer samt om onkologklinikens 

verksamhet.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Annika Nordin  

 
 


