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Diarienummer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 82-90
Tid:

2014-12-03, kl 10:00-12:00

Plats:

Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo
sjukhus

Närvarande:

Beslutande:
Britt Johansson (M), ordförande
Marianne Andersson (KD)
Bo Kärreskog (S)
Lis Melin (M)
Arne Ekegren (M)
Lennart Kastberg (KD) (ers Doris Lidman (KD))
Karl-Magnus Svensson (FP)
Bengt Petersson (C)
Evaggelos Tottas (S)
Desirée Törnqvist (S)
Lena Persson (S)
Stefan Svensson (S)
Per-Olof Bladh (V)
Sven-Evert Gunnarsson (SD)
Kajsa Carlsson (MP)
Övriga närvarande:
Karolina Elmblad, enhetschef arbetsterapi § 84
Jonas Nilsson, enhetschef sjukgymnastik § 84
Lena Lindgren, utskottssekreterare

§ 82

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Marianne Andersson att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 83

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg:
- Ekonomi
- Konferensinbjudan

§ 84

Information om Samrehab
Jonas Nilsson och Karolina Elmblad informerar om
verksamheten och svarar på ledamöternas frågor.
De visar en bildpresentation med följande rubriker:
- Ögonblicksbilder från verksamheten
- Verksamhetsidé
- Samrehab
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- Vårt uppdrag
- Uppdelade i enheter
- Specialistkompetens
- Kvalitetsarbete
- Aktuellt
- Fortsatta utmaningar
- Ny patientlag 150101
- Samrehabs varumärke/kompetens
Informationen avslutas med en rundvandring i de
nyrenoverade lokalerna.

§ 85
Dnr:
LJ
2014/
601

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/krisoch 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.
Efter en kort diskussion enades ledamöterna om att
motionen ska skickas till medicinsk programgrupp (MPG)
psykiatri och psykiatriska kliniken i Värnamo för att få deras
synpunkter på motionen, samt svar på hur man arbetar idag.
Svar från psykiatriska kliniken i Värnamo och MPG
psykiatri bifogades kallelsen till planeringsgruppens
sammanträde 2014-08-18. Dessa bifogades också kallelsen
till utskottssammanträdet 2014-08-26.
Efter en diskussion kom utskottet överens om att en
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representant för MPG psykiatri skulle bjudas in till ett
utskottssammanträde för information och dialog.
Verksamhetschefen för psykiatriska kliniken i Värnamo
medverkade vid utskottets sammanträde 2014-10-14.
Efter informationen fördes en diskussion där ledamöterna
enades om att ge sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag
till yttrande. Förslaget skulle utgå från MPG psykiatris svar
och den information som lämnats vid sammanträdet.
Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2014-11-11.
Efter ett tillägg skulle förslaget bifogas kallelsen till dagens
sammanträde.
Beslut
Utskottet godkänner förslaget till yttrande.
En kort diskussion förs därefter.
Per-Olof Bladh yrkar bifall till motionen.
Bengt Petersson, Marianne Andersson, Bo Kärreskog med
flera yrkar att motionen ska vara besvarad.
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att utskottet bifaller Bengt Peterssons, Marianne
Anderssons, Bo Kärreskogs med fleras yrkande att motionen
ska vara besvarad.

§ 86

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild
förteckning.

§ 87

Ekonomi
Ekonomirapport för tiden 2014-01-01--2014-10-31 lämnas.

§ 88

Årsredovisning 2014
Ett förslag till Årsredovisning 2014 för Hälso- och
sjukvårdsutskottet Värnamo, bifogades kallelsen till dagens
sammanträde.
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Utskottet för en diskussion och kommer fram till att det
under ekonomiavsnittet ska stå:
Det ekonomiska utfallet för utskottet är till och med oktober,
62 804 kronor (52,3 %) av årsbudgeten på 120 000 kronor.
I övrigt godkänns förslaget.

§ 89

Konferensinbjudan
- Etiskt forum: Goda möten? den 10 december i Jönköping.
Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren.

§ 90

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 12:00.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Marianne Andersson
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