
 

  

 

    

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 23-32 

Tid: 2013-04-11, 10:00-14:00 

Plats: Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Lutan 

Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande 

Eva Lundemo (C)  

Annika Nordin (S)  

Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Ia Andersson (S) ersätter Jonas Magnusson (S)  

Johanna Gustavsson (S)) 

Staffan Bäckelid (KD) ersätter Birgitta Sidenvall (FP)  

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP)  

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Göran Undevall (KD) ersätter Patrik Skogward (KD) 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Jan Wallqvist, verksamhetschef öron-, näsa-,  

halskliniken § 28 

  

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

tillsammans med ordföranden.  

§24  Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av rapport 

akuten under övriga frågor. 

§25  

 
LJ2013

/425  

 

Flerårsplan 
Fyra förslag till underlag för Flerårsplan 2015-2016 finns för 

beslut, ett från majoriteten (M, KD, C, FP och MP), ett från 

Socialdemokraterna och ett från Vänsterpartiet och ett från 

Sverigedemokraterna.  

 

Annika Nordin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 

förslag.  

 

Inga Jonasson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.  

 

Eva Lundemo (C) yrkar bifall till majoritetens förslag.  
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Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.  

 

För att få fram ett motförslag till majoritetspartiernas 

yrkande ställer ordförande proposition på  

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkanden.  

 

Ordföranden finner att utskottet utsett Socialdemokraternas 

yrkande till motförslag.  

 

Ordföranden ställer då proposition på majoritetspartiernas 

yrkande och socialdemokraternas yrkande. Omröstning 

begärs, med följande propositionsordning.  

 

De som bifaller majoritetspartiernas förslag röstar JA. 

De som bifaller Socialdemokraternas förslag röstar NEJ. 

 

 

JA röstar följande åtta (8) ledamöter:  

Urban Blomberg (M), Eva Lundemo (C),  

Göran Undevall (KD), Eva Nilsson (M), 

Karin Velinder (M), Magnus Berndtzon (MP),  

Maria Lundblom-Bäckström (KD), Staffan Bäckelid (KD) 

 

NEJ röstar följande sex (6) ledamöter:  

Annika Nordin (S), Johanna Gustavsson(S), Inga Jonasson 

(V), Magnus Lagerqvist (S), Ia Andersson (S),  

Rachel de Basso (S) 

 

Utskottet beslutar:  

- att yttra sig i enlighet med majoritetspartiernas förslag.  

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån till sina egna yrkanden, och begär att 

även deras underlag till flerårsplan biläggs protokollet, vilket 

bifalles. 
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§26  
 
LJ2012

/1427 

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. 

 

- 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.  

 

Utskottet har tagit del av specialistordningen för 

sjukgymnaster, skapad av yrkesföreningen för sjukgymnaster 

och den för arbetsterapeuter, skapad av Förbundet Sveriges 

arbetsterapeuter.  I kontakter med högskolan i Jönköping har 

det blivit klart att det är yrkesförbunden som ansvarar för 

examinationen till specialistutbildningarna för dessa grupper.  

 

Sekreteraren redogör för kontakter med sjukgymnastiken på 

Ryhov och om information den skrivelse i ärendet som 

upprättades av företrädare för arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. Utskottet får del av information om 

organisation av och befattningsbeskrivning för 

specialisttjänster vid Sahlgrenska sjukhuset. Ytterligare 

information ska väntas från Samrehab i Värnamo.  

 

Utskottet diskuterar motionen och den information de fått. 

Osäkerhet råder fortfarande om vad specialisttjänst och 

specialistutbildning egentligen innebär. Det är viktigt att 

Landstinget premierar personal som utbildar sig och skaffar 

sig specialiserade kunskaper. Det är emellertid inte säkert att 

specialisttjänster krävs för detta. Hur arbetar man med 

kompetens (karriär) trappa för dessa grupper idag? 
 

Beredning fortsätter i planeringsgruppen, som får i uppdrag att 
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ta fram ett förslag till yttrande.  

§27  
 
LJ2013

/432 

Motion: Subventionera TBE vaccin för barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Markus 

Eskdahl (S) och Bo Kärreskog (S):  

 

- att utreda vilken subvention som ska utgå för att ge barn 

och ungdomar möjlighet till TBE vaccination. 

 

- att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet 

att få TBE vaccination inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet.  

 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäls nu. Det föreslås att Anna 

Henningson, läkare som forskat på smittspridning genom 

fästingar bjuds in till utskottet, och att utskottet med anledning 

av motionen besöker infektionskliniken. Information bör även 

hämtas från barnhälsovården.  

§28  Information Öron-, näsa-, halskliniken 
Verksamhetschef Jan Wallqvist informerar och svarar på 

frågor om klinikens verksamhet och utmaningar.  

§29  
 

LJ2012

/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 

 

- 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. 
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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.   
 

Utskottet har tagit del av information om vilka möjligheter som 

finns för vidareutbildning för dessa grupper på högskolor samt 

för YH-utbildningar i Kronoberg.  Utskottet har även tagit del 

av material om de satsningar på kompetensbevis som bedrivs i 

på Skaraborgs sjukhus och i övriga Västra Götaland.  

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 

yttrande för diskussion av utskottet. Ytterligare resonemang 

kring de korta vårdtidernas betydelse för vårdtyngd och 

behov av kompetens efterfrågas, liksom ytterligare 

beskrivning av satsningar i Västra Götaland och Kronoberg. 

Utskottet diskuterar även om motionen bör bifallas eller 

anses vara besvarad.   

 

Beredning fortsätter i planeringsgruppen. 

§30  Sammanträdesplanering 
Studieresa 14-15 maj 

Utskottet reser med tåg till Stockholm för besök för att 

besöka Fountainhouse Stockholm. Därefter fortsätter 

utskottet till Gävle, för besök och information från 

vuxenpsykiatrin och återhämtningsgruppen Källbäck den 15 

maj. Utskottet efterfrågar information om hur man arbetat 

med kompetensutveckling för skötare inom psykiatrin i 

Gävle.  

 

Planeringsgruppen avgör om tid ska avsättas för ordinarie 

sammanträde under studieresan. De ledamöter som inte ska 

delta anmäler detta till sekreterare så snart som möjligt för 
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att möjliggöra, inkallning av ersättare och bokning av 

biljetter.  

 

13 juni 

- ev Infektionskliniken  

 

Uppslag studieresa oktober 

Utskottet diskuterar uppslag för studieresa oktober och 

beslutar att ändra datum till 15-17 för att möjliggöra en 

utlandsresa. Förslag för fortsatt beredning är: 

Danmark/Tyskland, Nederländerna, Finland med tema kring 

organisation, sjukvårdssystem, folkhälsoarbete.  

§31  Konferensinbjudningar 

- Strategidagen 2013, Så styr vi mot världens bästa 

sjukvård, Dagens Medicin, 16 maj, Stockholm. 4 

ledamöter erbjuds delta anmälan till sekreterare för 

beslut av planeringsgrupp. 

 

- Ung med funktionshinder, Ungdomsstyrelsen, 29 

maj, Jönköping. Intresserade erbjuds delta, anmälan 

till sekreterare.  

§32  Övriga frågor 
Inga Jonasson redogör för uppgifter om den ansträngda 

arbetssituationen på akutkliniken i Jönköping, det är 

angeläget att utskottet fortsätter att bevaka utvecklingen.  

  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Inga Jonasson   

 
 


