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Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 47-54 
Tid: 2014-05-20, kl 16:45-17:15 

Plats: Konferensrummet Ingegerd Eriksson, Sahlgrenska 

Akademin i samband med utskottets studieresa till 

Göteborg den 20-21 maj. 

Närvarande: Beslutande: 

Britt Johansson (M), ordförande 

Marianne Andersson (KD)    

Bo Kärreskog (S)  

Lis Melin (M)  

Arne Ekegren (M)  

Doris Lidman (KD)   

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Bengt Petersson (C) 

Evaggelos Tottas (S)  

Hasse Johansson (S) (ers Desirée Törnqvist (S))  

Lena Persson (S) 

Stefan Svensson (S)   

Per-Olof Bladh (V)  

Sven-Evert Gunnarsson (SD)  

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga närvarande: 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

   

§ 47 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Kajsa Carlsson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

 

§ 48 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs. 

 

§ 49 

Dnr: 

LJ 

2014/ 

19 

 

Motion: Automatisera frikort  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Samuel Godrén, Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige 

besluta 

att  Cosmic ska användas som ett av flera verktyg för att 

effektivt räkna fram frikort för enskilda patienter, 

 

att  frikort i form av papperskort på längre sikt ska ersättas 

med digitalta lösningar. 

 

Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2014-01-

14. Planeringsgruppen fick då i uppdrag att planera för 
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motionens beredning. 

Sekreteraren lämnade ett utdrag ur ”Patientavgifter i vården 

2014, sid 36-39, Högkostnadsskydd för sjukvård” vid 

sammanträdet med planeringsgruppen 2014-01-28.  

Detta bifogades även kallelsen till utskottets sammanträde 

2014-02-11. 

Efter en diskussion kom ledamöterna då fram till att de vill 

få information om hur det ser ut idag och vilka planer som 

finns för framtiden.  

Ett brev med önskemål om synpunkter på motionen, samt 

några frågor skickades till Folkhälsa och sjukvård och IT-

centrum. Representanter från de båda enheterna skulle också 

bjudas in till utskottets sammanträde den 15 april. 

 

Ett skriftligt svar från Folkhälsa och sjukvård och IT-

centrum bifogades kallelsen till utskottets sammanträde 

2014-04-15. Enheterna hade också meddelat att ingen 

representant kunde medverka vid sammanträdet. 

Ledamöterna förde en diskussion och kom fram till att en 

skrivelse ska skickas till SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting). 

 

Utskottet enas nu om att avvakta svar från SKL. 

§ 50 

Dnr: 

LJ 

2014/ 

601 

Ny Motion: Rätt behandling för människor som 

drabbats av traumatiska händelser  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Mikael Ekvall, Per-Olof Bladh och Inga Jonasson, 

Västerpartiets landstingsgrupp landstingsfullmäktige besluta 

 

Att någon form av specialistteam/enhet avseende PTSD/kris- 

och traumabehandling inrättas snarast i Landstinget i 

Jönköpings län. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2014-04-29. 

Sekreteraren fick då i uppdrag att ta fram motion, Dnr: 

LK08-0257 ”Jönköpings län behöver ett traumacentrum för 

att hjälpa vålds- och krisdrabbade!” som Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Jönköping behandlade, samt deras 

yttrande.  
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Efter en kort diskussion enas ledamöterna om att motionen 

ska skickas till medicinsk programgrupp (MPG) psykiatri 

och den psykitariska kliniken i Värnamo för att få deras 

synpunkter på motionen, samt svar på hur man arbetar idag. 

§ 51 
 
Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

26 augusti: Eventuellt Familjecentralen i Gislaved alternativt 

Geriatriska kliniken. 

 

§ 52 
 
Konferensrapport 
Britt Johansson har deltagit i konferenserna ”Glappet”, den 

24 april i Jönköping och ”Canabis drogen som berör”, den 

19 maj i Jönköping. 

 

Rapport från konferenserna lämnas. 

 

§ 53 Konferensinbjudningar 

- Inbjudan från E-utvecklingsrådet Jönköpings läns om en 

informationsdag den 2 juni i Jönköping. 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

Förhandsinformation lämnas om - Nationell konferens ”Barn 

som anhöriga”, 6-7 oktober i Jönköping. 

 

§ 54 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 17:15. 

 

 

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Kajsa Carlsson  
 
 


