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Diarienummer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 72-87
Tid:

2012-12-04, kl 10:00-15:15

Plats:

Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo
sjukhus
Britt Johansson (M), ordförande
Marianne Andersson (KD)
Michael Bucht (S) (ers Bo Kärreskog (S))
Lis Melin (M) §§ 72-79
Arne Ekegren (M)
Doris Lidman (KD)
Karl-Magnus Svensson (FP)
Bengt Petersson (C)
Evaggelos Tottas (S)
Desiré Törnqvist (S)
Lena Persson (S)
Stefan Svensson (S)
Per-Olof Bladh (V)
Sven-Evert Gunnarsson (SD)
Kajsa Carlsson (MP)
Paul Borstam (SD) ersättare

Närvarande:

Övriga närvarande:
Pia Ohlson, verksamhetschef § 75
Lena Lindgren, utskottssekreterare
§ 72

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Desiré Törnqvist att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 73

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg:
- Rapport från studiebesök
- Planeringsgruppens arbetssätt

§ 74

Motion – Fria preventivmedel – förebyggande hälsooch sjukvård (LJ2012/779)
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår PerOlof Bladh, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta
att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att
erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 års ålder.
Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-08-29 och
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för utskottet vid sammanträdet 2012-09-19. Ordföranden
redogjorde för planeringsgruppens diskussion och planering
för motionens beredning. Utskottet förde en diskussion och
kom fram till att motionen ska lämnas till en ekonom för en
kostnadsberäkning, enligt statistik från kvinnohälsovården,
kvinnoklinikerna m.fl.
Utredare på Folkhälsa och sjukvård har tagit fram statistik
samt kostnader för förskrivna preventivmedel på Ungdomsmottagningarna, Kvinnohälsovården/ Kvinnoklinikerna och
vårdcentralerna från dokumentationssystemet Cosmic, samt
från Apotekens läkemedelsstatistik. Ett svar delades ut till
planeringsgruppen 2012-10-10 och till utskottet vid
sammanträdet 2012-10-23.
Per-Olof Bladh ifrågasatte då att planeringsgruppen valt att
fokusera på kostnaderna. Efter en diskussion fick
planeringsgruppen i uppdrag att inhämta synpunkter på
motionen från medicinsk programgrupp (MPG)
kvinnosjukvård och kvinnohälsa.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-11-20
godkändes ett förslag på brev med frågeställningar till MPG
kvinnosjukvård och kvinnohälsa. Brevet skickades samma
dag till MPG.
Brevet samt ett svar från MPG kvinnosjukvård och
kvinnohälsa delas nu ut. En diskussion förs om bland annat
fria preventivmedel och låga aborttal har ett samband.
Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen av
motionens beredning.

§ 75

Information om Vårdcentralerna Bra Liv Vråen och
Väster
Sedan årsskiftet är Pia Ohlson verksamhetschef för båda
vårdcentralerna. Hon informerar med hjälp av en
bildpresentation med följande rubriker:
- Väster – Vråen
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- Beskrivning av verksamheten
- Verksamhetens kompetenser
- Filial vårdcentraler
- Konsultläkaruppdrag
- Särskilda boenden
- Läkarbemanning
- Tillgänglighet
- KomHem lokalt
- Statistik: Astma, Förmaksflimmer, Läkemedel,
Antibiotikaförskrivning, Läkarkontinuitet Vråen vc 2012,
Nödvändig förändring av antibiotikarecept/1000 invånare/år
för att nå mål, Andel olämpliga läkemedel, Axelskolan –
kunskap till ökad rörlighet och mindre värk.
Hon avslutar sin information med att påtala att
arbetsbelastningen är hög för läkarna på vårdcentralen
Väster och hoppas att de kan rekrytera fler specialister.
På frågan om vad hon anser om KomHem (överföringen av
hemsjukvården till kommunerna) svarar hon att det nog blir
bra för patienterna, på sikt.

§ 76

Motion – Mödravårdscentralernas och
Barnavårdscentralernas uppdrag (LJ2012-1320)
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Rachel De Basso och Agneta Johansson,
Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta
- Att de hälsofrämjande uppdragen för MVC och BVC
tydliggörs och kvalitetssäkras.
- Att en undersökning görs för att klargöra
genomförandenivån i de hälsofrämjande uppdrag som
åligger BVC.
Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-10-10 och
för utskottet 2012-10-23. Representanter från
kvinnohälsovården (KHV) och barnhälsovården (BHV)
medverkade då också med information om sitt uppdrag och
sin verksamhet. Därefter diskuterades och sammanfattades
informationen:
MVC och BVC har ersatts med begreppen Kvinnohälsovård
(KHV) och Barnhälsovård (BHV) och de har ett tydligt
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uppdrag.
Planeringsgruppen fick i uppdrag att skiva till de medicinska
programgrupperna (MPG) barn samt kvinnosjukvård och
kvinnohälsa för att få deras synpunkter på motionen.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-11-20
presenterades ett förslag på brev med frågeställningar till
MPG kvinnosjukvård och kvinnohälsa och MPG barn.
Förslaget godkändes och skickades till de medicinska
programgrupperna samma dag.
En kopia av brevet delas nu ut till utskottets ledamöter.
Utskottet enas om att avvakta svaren från de medicinska
programgrupperna.

§ 77

Sammanträdesplan 2013
I kallelsen till dagens sammanträde fanns
planeringsgruppens förslag till datum för utskottets
sammanträden 2013:15/1, 12/2, 19/3, 16/4, 22/5, 27/8, 17/9,
15--16/10 och 4/12.
Efter en diskussion ändras följande datum; 22/5 till 23/5 och
4/12 till 5/12, därmed godkänns planen.

§ 78

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
15 januari: Ev information av sjukvårdsdirektör AnnChristine Johansson
12 februari: Ev information om Futurum och Qulturum
Förslag inför sammanträden 2013:
- Information av folkhälsoplaneraren
- Information om Folktandvården, Värnamo
- Information om evidensbaserade alternativa
behandlingsformer.
Följande förslag framförs på studiebesök i oktober:
Kalmar (tema: samarbete), Lund/Malmö, Stockholm (SBU
och Järna)

§ 79

Flerårsplan 2015-2016
Med kallelsen till dagens sammanträde medföljde kopior av
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förra årets yttrande till flerårsplan 2014-2015.
Utskottet bestämmer sig för att börja med en genomgång av
föregående yttrande, avsnitt för avsnitt. Vissa satser stryks
helt, andra markeras för en fortsatt diskussion senare.

§ 80

Medborgardialog
Utskottet diskuterar olika forum för att nå medborgarna. En
fråga ställs om sjukhuset ordnar läkarföreläsningar för
allmänheten. Förslag framförs också om att utskottet
tillsammans med någon verksamhet inom landstinget t.ex.
informationsavdelningen, folkhälsa och sjukvård anordnar
någon aktivitet.

§ 81

Konferensrapport
- Lena Persson har deltagit i Höglandets psykiatrivecka;
”Kris och livslust för barn och ungdomar”, den 15 november
i Eksjö.
- Per-Olof Bladh har deltagit i ”Miljödagen”, den 15
november i Jönköping.
Rapport från konferenserna lämnas.

§ 82

Konferensinbjudan
- Älskade vårdcentral – inbjudan till primärvårdens dag den
7 februari 2013 i Stockholm.
Vid sammanträdet med planeringsgruppen 2012-11-20
beslutades att en ledamot från majoritetspartierna och en
från oppositionen får delta.
Efter en diskussion enas utskottet om att Britt Johansson och
Marianne Andersson deltar i konferensen.

§ 83

Uppföljning av studieresan till Alytus, Litauen
Ett förslag till rapporttext bifogades kallelsen till dagens
sammanträde.
Rapporttexten godkänns med några tillägg. Marianne
Andersson visar ett urval av fotografier som togs under
resan. Sekreteraren gör ett förslag till en rapport med bilder
till nästa utskottssammanträde.
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§ 84

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild
förteckning.

§ 85

Studiebesök
Bengt Peterson och Desiré Törnqvist berättar att Gislaveds
och Gnosjö kommuner haft besök av representanter från
Alytus, Litauen.

§ 86

Planeringsgruppens arbetssätt
Per-Olof Bladh ifrågasätter planeringsgruppens beslut att vid
beredning av en motion invänta olika besked/beslut från t.ex.
Landstingsstyrelsen, utan att rapportera till utskottet.

§ 87

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:15.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Desiré Törnqvist
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