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Plats: Ortopedklinikens konferensrum, Värnamo sjukhus 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Britt Johansson (M), ordförande 
Marianne Andersson (KD) 
Bo Kärreskog (S) 
Lis Melin (M) 
Arne Ekegren (M) § 11- § 13 delvis, §§ 19-22 
Björn Jonasson (KD)  
Bengt Petersson (C)  
Karl-Magnus Svensson (FP) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Evaggelos Tottas (S) 
Desiré Törnqvist (S) 
Lena Persson (S) 
Stefan Svensson (S) 
Per-Olof Bladh (V) 
Sven-Evert Gunnarsson (SD) 
 

 Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Ann-Marie Andersson, driftchef § 13 

§ 11 

 

 
Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Lis Melin att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. 

§ 12  
 
Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden: 
- Årsredovisning 2010 Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Höglandet 
- Reflektion över planeringsgruppens sammanträde  
2011-02-16 

§ 13 
 
Information om Transfusionsmedicin 
Ann-Marie Andersson inleder med att informera om 
organisationen. 2005 blev Transfusionsmedicin en 
länsövergripande enhet och ingår nu i förvaltningen 
Medicinsk diagnostik. Transfusionsenheterna finns på 
kem.laben på varje sjukhus i länet.  
Verksamheten granskas och inspekteras av Socialstyrelsen 
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och Läkemedelverket.  
Det finns ingen medicinsk kompetens i länet utan 
konsulttjänst köps från Linköping, Landstinget i 
Östergötlands län. 
 
Den fortsatta informationen lämnas med hjälp av ett 
bildspel med följande rubriker: 
- Transfusionsmedicin, Jönköpings län, Blodkomponenter 
2010 
- Blodgruppsserologi, blodtappning och 
komponentuppdelning (Komponentuppdelning görs vid 
laboratorierna i Jönköping och Eksjö) 
- Blodgivning 
- Tappningsverksamheten 2010 
- Blod består av röda blodkroppar, vita blodkroppar, 
blodplättar och plasma 
- Beskrivning av omhändertagandet av blodet efter tappning 
- Blodkomponenter 
- Erytrocyter (Röda blodkroppar) 
- Blodgrupperna 
- Statistik - transfunderade erytrocyter 
- Statistik - utdaterade erytrocyter 
- Statistik - köpta och sålda erytrocyter 
- Statistik - transfunderade bestrålade erytrocyter 
- Plasma 
- Statistik - transfunderad plasma 
- Försäljning av plasma 2010 
- Läkemedel som framställs av plasma 
- Trombocyter (blodplättar) 
- Statistik – trombocyter 
- Trombaferesgivning 
- Investeringsobjekt Blodbuss 
 
Ann-Marie Andersson berättar att kravspecifikationen på en 
blodbuss är nästan klar. Socialstyrelsen har stora krav på 
utformningen, bland annat ska det finnas ett separat rum för 
samtal. Upphandlingen av bussen beräknas vara klar till 
sommaren och vid årsskiftet förväntas bussen vara klar att 
börja använda. Den kommer att bemannas av två personer 
och det krävs C-körkort för att köra den. Vidare måste det 
finnas en avdelad parkeringsplats med el-uttag för bussen. 
 
En fråga om tillgänglighet ställs. Ann-Marie svarar att hon 
inte ser något behov av kvällsöppna mottagningar idag. 
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Tidigare hade de kvällsöppet i Nässjö, men slutade med det 
i samband med att vårdcentralen stängde på kvällarna. 
Däremot kommer de under året att ha öppet några kvällar i 
Nässjö igen. 
Hon säger också att om de skulle få svårt att ha balans i sitt  
blodlager, vilket de inte har idag, kommer de att ha mera 
generösa öppettider.  

§ 14 Motion: Underlätta för blodgivare (LK10-0425) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Reidar Wångehag, KD landstingsfullmäktige besluta  
 
att landstinget inköper minst en blodgivarbuss för mobil 
blodgivning och att man lägger upp turlistor med 
blodgivningsplatser i hela länet för att underlätta för 
personer som är villiga att lämna blod 
 
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2010-
09-22. Ledamöterna kom då fram till att det ”nya” Hälso- 
och sjukvårdsutskottet får bereda motionen. 
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-
02-09. 
 
Utskottet diskuterar nu motionens vidare beredning. Pengar 
till en buss finns avsatta i årets budget och verksamheten 
planerar för hur bussen ska utformas och användas. 
Utskottet enas om att beredningen av motionen är klar. 
Sekreteraren får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande 
med utgångspunkt från utskottets diskussion och 
informationen i § 13 . 

§ 15 
 
Återremiss, Motion: Sprututbytesprogram – hälsovård 
för en utsatt grupp (LK09-0569) 
  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, V landstingsfullmäktige besluta  
 
att Landstinget i Jönköpings län tar del av de program som 
finns och de som planeras i landsting och regioner i landet, 
 
att med dessa erfarenheter som grund uppdra åt 
landstingsstyrelsen att införa ett sprututbytesprogram för 
injektionsmissbrukare i Jönköpings län i samverkan med 
berörda kommuner.  
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo lämnade ett 
yttrande 2010-02-24 med förslag att avslå motionen. 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2010-04-27 och 
föreslog landstingsfullmäktige besluta i enlighet med 
utskottets förslag.  
 
Vid sammanträdet med Landstingsfullmäktige 2010-05-11 
fattades beslutet att återremittera motionen med 
motiveringen: 
att ärendet behöver belysas mer utifrån följande perspektiv:
 
att motionsbehandlingen kompletteras med en undersökning 
om hur frågan om sprututbytesprogram diskuterats inom 
ramen för samarbete mellan socialtjänsterna i länets 
kommuner och Landstingets hälso- och sjukvård,  
 
att de senaste rönen kring sprututbytesprogrammen 
redovisas i behandlingen av motionen 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2010-08-25 
diskuterades den vidare beredningen av motionen. Gruppen 
kom fram till att utskottet ska efterfråga kommunernas 
inställning (första att-satsen) till ett sprututbytesprogram.  
Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett brev som skulle 
skickas till socialnämnderna i de 13 kommunerna inom 
landstinget. Brevet med bilagor skickades 2010-09-23 med 
en önskan om svar senast 2011-01-14. 
 
Sekreteraren fick också i uppdrag att enligt den sista  
att-satsen ta fram de senaste rönen kring 
sprututbytesprogrammen. 

Med kallelsen till planeringsgruppens sammanträde 2011-
02-16 bifogades: svar från 11 kommuner, utdrag ur 
delbetänkande av Missbruksutredningen, sammandrag – N 
Palmateer, sammanfattning Socialstyrelsens Tillsynsrapport 
av sprututbytesverksamheterna i Lund-Malmö. Ett 
sammandrag av ett samtal med en utredare på 
Socialstyrelsen delades också ut. 
Efter en diskussion enades planeringsgruppen om att 
avvakta resultatet av den pågående Missbruksutredningen 
”Missbruket, Kunskapen och Vården” som beräknas vara 
klar under våren. 
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Motionen, brevet med bilagor till kommunerna och 
sammanställningen av svaren från dem bifogades kallelsen 
till dagens utskottssammanträde. 
Sekreteraren meddelar att svar från Sävsjö och Gnosjö 
kommuner kommer att lämnas inom kort samt redogör 
kortfattat från samtalet med utredaren på Socialstyrelsen. 
Utskottet diskuterar motionen och den fortsatta 
beredningen.  
De enas om att avvakta resultatet av den pågående 
Missbruksutredningen ”Missbruket, Kunskapen och 
Vården” som ska vara klar under våren. 

§ 16 
 
Ny Motion – Sjukgymnaster till den psykiatriska 
vården! (LK11-0037) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, V landstingsfullmäktige besluta 
 
att en plan tas fram för hur sjukgymnasternas 
kunskapsområde skall bli tillgängligt för patienterna inom 
den psykiatriska vården på lika villkor över länet  
 
att planen omfattar såväl sluten som öppen psykiatrisk vård 
 
att kompetensutveckling för sjukgymnaster i linje med 
motionens intentioner planeras och genomförs 
 
Motionen anmäldes för planeringsgruppen vid 
sammanträdet 2011-02-16. De förde en kort diskussion och 
kom fram till att de vill ha svar på följande frågor: 
- Var finns de tre sjukgymnasterna inom psykiatrin 
- En av dem ska bjudas in till ett utskottssammanträde 
framöver. 

Motionen som bifogades kallelsen till dagens sammanträde 
anmäls nu. Utskottet för en diskussion och en fråga ställs 
om resultatet av den inventering av rehabiliteringsresurser 
som gjorts.  
Sekreteraren delar ut de skriftliga svar som lämnats från 
verksamhetscheferna på Samrehab. och de tre psykiatriska 
klinikerna. 
Utskottet kommer fram till att bjuda in verksamhetschefen 
för Samrehab till ett utskottssammanträde. De vill då få 
information utifrån motionen, möjlighet till rekrytering och 
sjukgymnasternas kompetens och kompetensbehov. 
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§ 17 
 
Sammanträdesplanering 
För utskottets sammanträden: 
5 april: Information om Modellområdesarbete ”Psykisk 
hälsa barn och unga” där Jönköpings och Eksjö kommuner  
ingår, Ulf Grahnat, projektledare 
Ev information av verksamhetschefen på Samrehab, fortsatt 
arbete med flerårsplanen 
 
15-16 juni: Studieresa och sammanträde: 
Utskottet gav planeringsgruppen i uppdrag att planera för 
tvådagarssammanträdet i juni. Vid gruppens sammanträde 
2011-02-16 kom de fram till att utskottet ska göra ett 
studiebesök vid Universitetssjukhuset i Linköping. 
Planeringsgruppen gav också universitetssjukhuset fria 
händer att planera besöket. 
Utskottet vill att planeringsgruppen fortsätter planeringen 
av studieresan. 

§ 18 Konferensrapporter 
Kajsa Carlsson, Marianne Andersson, Sven-Evert 
Gunnarsson och Arne Ekegren har deltagit i konferensen 
- Hur samverkar vi kring tidig upptäckt av demens?,  den 
 23 februari i Värnamo. 
 
Rapport från konferensen lämnas. 

§ 19 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 
förteckning. 

§ 20 Årsredovisning 2010 Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Värnamo 
Årsredovisning 2010 Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Värnamo (2010-01-01--2010-10-31) delas ut. 

§ 21 Reflektion över planeringsgruppens sammanträde 
2011-02-16 
Per-Olof Bladh reflekterar över de synpunkter som 
framförts av verksamhetschefen för Rydaholms vårdcentral, 
bland annat att vårdcentralerna Bra Liv inte konkurrerar på 
lika villkor som de privata vårdcentralerna. En diskussion 
förs om detta och ett önskemål framförs om att få 
information från någon annan Bra Liv vårdcentral. 
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Utskottet enas om att avvakta en tid, eftersom vårdvalet  
nyligen införts.      

§ 22 
 
Flerårsplanen 
En sammanställning av den gruppdiskussion som fördes vid  
sammanträdet 2011-02-09 bifogades kallelsen till dagens 
sammanträde. 
Ett reviderat förslag från allianspartierna delas nu ut. 
Utskottet vill fortsätta diskutera flerårsplanen uppdelat i 
allians- och oppositionspartierna.  
Partiernas förslag lämnas till sekreteraren senast den  
22 mars.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson Lis Melin 
 

 
 

 
 


