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Handlingar i ärendet:  

Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige  

Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

Motion från Inga Jonasson, Vänsterpartiet 

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2013-04-09 

 



 

 MISSIV   

2013-04-09 LK11-0037 

  

 

   

   

   Landstingsfullmäktige 

Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska 
vården  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet, 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.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-04-09.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsfullmäktige föreslås besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 



 

YTTRANDE  

2013-01-15 LK11-0037 

  

 

     
     
     
     
     
   

Förvaltningsnamn  
  
 

Landstingsfullmäktige 

Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska 
vården! 
Inledning 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet, 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. 
 

Beredning 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 
som framför följande. 
 
Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från 
verksamhetsansvariga på de psykiatriska klinikerna i länet, verksamhetschefen på 
Samrehab, Värnamo sjukhus, utredare på enheten för folkhälsa och sjukvård, 
Medicinsk programgrupp psykiatri samt förvaltningschefen för Vårdcentralerna 
Bra Liv. 
 
De psykiatriska klinikernas organisation när det gäller sjukgymnaster ser olika ut i 
länet. På psykiatriska kliniken, länssjukhuset Ryhov finns två heltidstjänster, i 
Värnamo tillhör alla sjukgymnaster organisatoriskt Samrehab. Där finns 1,5 
tjänster sjukgymnaster som arbetar med patienter inom psykiatrin, samt ytterligare 
en sjukgymnast som tillfälligt arbetar på ett vikariat. 
På Höglandet finns heller inga klinikanslutna sjukgymnaster utan remiss skrivs för 
enskilda patienter till sjukgymnasterna inom sjukhuset.  



 

YTTRANDE  

2013-01-15 LK11-0037 

 
 

 

Under våren 2011 hade de en projektanställd sjukgymnast 1+1 timma/vecka för 
grupper i slutenvården.  
Gemensamt för alla tre klinikerna är att de bedömer att behovet av sjukgymnaster 
är större än tillgången, men att klinikerna inte själva har resurser att anställa. 
 
Under åren som gått har de psykiatriska klinikernas sjukgymnasttjänster 
konverterats till andra befattningar som då haft en högre prioritet, till exempel 
psykologer. 
Behovet av sjukgymnastisk kompetens är nu enligt Medicinsk programgrupp 
psykiatri stor, främst för behandling och rehabilitering av psykiatriska tillstånd där 
behandlingen har fokus på kroppskännedom, smärtrehabilitering och avspänning.  
 
I augusti 2010 presenterades utredningen ”Ett föredöme inom svensk psykiatri – 
utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län”. Som ett 
resultat av denna har en projektorganisation bildats. I den 14 punkter långa 
ledningsplanen finns bland de prioriterade punkterna ”Säkra kompetens-
försörjningen på lång och kort sikt”. Här ingår också sjukgymnaster. 
I planeringen ska bland annat förutsättningar för optimala öppenvårdsteam tas 
fram och framtida behov beaktas som t.ex. förändringar i samhället, diagnos-
mönster m.m. Hänsyn tas också till respektive kliniks förutsättningar. Patienterna 
är idag välinformerade och ställer också större/andra krav än tidigare.  
Dessutom kommer också en länsövergripande samverkansgrupp för rehabilitering 
att bildas.  
 
För att en sjukgymnast ska bli specialist inom psykiatrin krävs en 
kompetensutveckling i fyra olika steg, där teori varvas med praktik. Som en del i 
medarbetarsamtalet ska det för alla medarbetare inom landstinget upprättas en 
kompetensutvecklingsplan. I denna ska hänsyn tas till både individens och 
verksamhetens behov och intressen.   
  
Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att  motionen är besvarad.  

  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET VÄRNAMO 
 
 
 
Britt Johansson 
Ordförande 

 
Lena Lindgren 
Utskottssekreterare 

 
 
 
Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-15, kl 10:00-15:25 
 

 

Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

§ 4 Motion – Sjukgymnaster till den psykiatriska vården! 

(LK11-0037) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet 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 och utskottet 

2011-02-16 respektive 2011-03- 03. Svar som lämnats av 

verksamhetscheferna på Samrehab i Värnamo och de tre 

psykiatriska klinikerna i landstinget delades ut. Utskottet 

förde en diskussion och en fråga ställdes om resultatet av den 

inventering av rehabiliteringsresurser som gjorts. Utskottet 

enades också om att bjuda in verksamhetschefen för 

Samrehab till ett utskottssammanträde. 

 

Verksamhetschefen för Samrehab medverkade tillsammans 

med två medarbetare vid utskottets sammanträde 2011-09- 

08. Efter informationen diskuterade utskottet motionens 

fortsatta beredning. Ledamöterna kom fram till att 

förvaltningschefen för Vårdcentralerna Bra Liv ska bjudas in 

till ett sammanträde. LK10-0338 ”Återkoppling gällande 

motion angående inventering av rehabiliteringsresurser 

(LK07-0351)” delades ut. Planeringsgruppen fick i uppdrag att 

formulera frågeställningar till ett brev som skulle skickas till 

alla vårdcentraler. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28 

diskuterades motionens fortsatta beredning. 

Planeringsgruppen kom då fram till att: 

- Tills vidare avvakta med ett brev till vårdcentralerna,   

- Information om psykiatriutredningen ”Ett föredöme för 

svensk psykiatri” ska lämnas vid ett utskottssammanträde. 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-15, kl 10:00-15:25 
 

 

Utskottet godkände planeringen för motionens fortsatta 

beredning vid sammanträdet 2011-10-18. 
 

Vid utskottets sammanträde 2011-11-29 lämnades 

information om det fortsatta arbetet med psykiatri-

utredningen. Direktören för Bra Liv medverkade också med 

information. Efter en diskussion fick planeringsgruppen i 

uppdrag att skriva till Medicinsk programgrupp (MPG) 

psykiatri, för att få deras syn på motionen.  
 

2011-12-05 diskuterade planeringsgruppen motionen och 

den information som utskottet fått vid sammanträdet 2011-

11-29. Planeringsgruppen kom fram till att de utöver MPG 

psykiatris syn på motionen även vill få svar på följande 

frågor: 

- Har man under åren som gått konverterat sjukgymnast-

tjänster till annan yrkeskompetens? 

- Vad är i så fall skälet till detta? 

Utskottet har fått information om att det inom Värnamo 

sjukvårdsområde finns sjukgymnaster på Samrehab som 

arbetar mot psykiatriska kliniken. Planeringsgruppen vill nu 

veta om det är så också inom Jönköpings och Höglandets 

sjukvårdsområden. 
 

Svar från MPG psykiatri medföljde kallelserna till 

planeringsgruppens och utskottets sammanträden 2012-02-

29 respektive 2012-03-14. Ledamöterna diskuterade den 

information som lämnats i svaret och vid tidigare 

sammanträden.  

 

Vid utskottets sammanträde 2012-03-14 yrkade Per-Olof 

Bladh att utskottet skulle bifalla motionen och att utskottet 

skulle avge ett yttrande, medan andra ledamöter frågade vad 

psykiatriutredningen kommit fram till. Planeringsgruppen 

fick därför i uppdrag att fortsätta planeringen av motionens 

beredning. 
 

Vid sammanträdet 2012-03-28 beslutade planeringsgruppen 

efter en kort diskussion att bjuda in utredningsansvarig för 

psykiatriutredningen ”Ett föredöme inom svensk psykiatri” 

för att få veta hur utredningen fokuserat på personal-

situationen i framtiden och om sjukgymnaster fanns med i 

denna. Utredningsansvarig avböjde medverkan. 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-15, kl 10:00-15:25 
 

 

 

Efter en diskussion vid utskottets sammanträde 2012-04-17 

enades utskottet om att det pågår ett arbete inom psykiatrin, 

samt att ett yttrande ska avges. Planeringsgruppen fick i 

uppdrag att med utgångspunkt från att-satserna diskutera 

innehållet i yttrandet. 
 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-05-03 

bestämdes att utskottet skulle avvakta information vid 

landstingsstyrelsens (LS) sammanträde i juni, före yttrandet.  
 

Planeringsgruppen enades om vid sammanträdet 2012-08-29  

att ett yttrande över motionen nu ska avges. Efter en 

diskussion kom de fram till att följande bör framgå: 

- Olika organisation i sjukvårdsområdena 

- Andra yrkeskategorier har prioriterats 

- Satsningar görs på psykiatrin då det bl.a. pågår ett arbete 

med att ta fram en plan för hela psykiatrin 

- Behovet måste styra respektive verksamhet 

Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande 

till planeringsgruppens sammanträde 2012-09-28.  

Planeringsgruppen kom då fram till att förslaget ska tas upp 

för diskussion vid sammanträdet 2012-11-20.  

Vid det sammanträdet enades gruppen om att avvakta 

landstingsfullmäktiges sammanträde den 27-28 november. 

 

Planeringsgruppen enades om en justering i förslaget till 

yttrande vid sitt sammanträde 2012-12-04.  

Förslaget bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 
 

Efter att ha godkänt föreliggande förslag till yttrande förs en 

diskussion kring motionens att-satser. 

 

Beslut 
Majoritetspartierna yrkar att motionen ska vara besvarad. 

Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet yrkar att motionen ska 

bifallas. 
 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande 

att motionen är besvarad. 
 

Vänsterpartiet reserverar sig för eget yrkande. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-15, kl 10:00-15:25 
 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Marianne Andersson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 46-75 

Tid: 2013-04-09, kl 13:00-16:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 54 

Dnr 

LK11 

/0037 

Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet, 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.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

Håkan Jansson  Anders Berglund  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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