
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 33-43 
Tid: 2013-06-13 10:00-14:20 

Plats: Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Flöjten och 

infektionskliniken 

Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande 

Eva Lundemo (C)   

Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Patrik Skogward (KD)  

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP)  

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Göran Undevall (KD) ersätter Maria Lundblom-

Bäckström (KD) 

Per Svenhall (SD) 

Stig-Arne Tengmer (FP) 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Johan Darelid § 42-43 

Anna Henningsson § 42-43 

  

§33 Justerare 

Utskottet utser Eva Nilsson till att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§34  Dagordning  

Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av utskottets 

ekonomi samt sammanträdesplanering.  

§35  Artärer och hjärtsjukdom 
Rachel de Basso informerar om sin avhandling. 

§36  

 
LJ2012

/1427 

Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län.  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheten 

att inrätta specialisttjänster för arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster i Landstinget i Jönköping län. 

 

- att utredningen sker i samråd med de berörda 
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professionerna, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Utskottet har tagit del av specialistordningen för 

sjukgymnaster, skapad av yrkesföreningen för 

sjukgymnaster och den för arbetsterapeuter, skapad av 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.  I kontakter med 

högskolan i Jönköping har det blivit klart att det är 

yrkesförbunden som ansvarar för examinationen till 

specialistutbildningarna för dessa grupper.  

 

Utskottet har även fått information om skrivelse i ärendet 

och för uppgifter från sjukgymnastiken på Ryhov och 

arbetsterapeuter vid Samrehab i Värnamo. Efter beredning i 

planeringsgruppen finns ett förslag till yttrande som 

utskottet diskuterar.  

 

Utskottet beslutar: 

 

- att yttra sig enligt förslag och att därmed föreslå att 

fullmäktige avslå motionen.  

§37  
LJ2012

/863 

Motion: Satsa på undersköterskorna! 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt 

övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/ 

skötare i Landstinget i Jönköpings län inventeras 

 

- att en genomlysning av framtida yrkesområden och 

uppgifter för undersköterskor/skötare genomförs 

 

- att resultaten av ovanstående insatser redovisas till 

fullmäktige, och finns med som underlag för satsningar 

inom detta område, vid kommande budgetprocess.  

 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  
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Efter beredning i utskott och planeringsgrupp diskuterades ett 

utkast till yttrande vid utskottets sammanträde den 11 april. 

Planeringsgruppen har kompletterat yttrandeförslaget gällande 

de korta vårdtidernas betydelse för vårdtyngd och behov av 

kompetens. Dessutom beskrivs satsningar i Västra Götaland 

och Kronoberg i ökad utsträckning. Utskottet diskuterar 

motionen och hanteringen av yttrandeförslaget.  

 

Utskottet beslutar 

- att återremittera yttrandeförslaget till planeringsgruppen för 

ändringar i text och eventuellt i beslutsförslag.  

§38  
LJ2012

/726 

Motion: Äldrecentral, en ny organisationsform  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt 

Svensson, folkpartiet  
 

- att landstinget rekryterar en geriatriker till Jönköpings läns 

landsting för att bygga äldrevårdscentraler – 

Jönköpingsmodellen för äldres hälso- och sjukvård. 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet har berett motionen och 

lämnade yttrande den 4 december 2012.  Fullmäktige 

beslutade om återremiss. Landstingsstyrelsen återremitterade 

motionen till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping den 7 

maj för inhämtande av synpunkter från länspensionärsrådet. 

Planeringsgruppen har lämnat motionen och utskottets 

yttrande till länspensionärsrådet för synpunkter. 

 

Motionen återanmäls nu till utskottet, svar inväntas från 

länspensionärsrådet.  

§39  Rapport/diskussion utskottets studieresa 
Utskottet diskuterar utskottets studieresa med besök i 

landstinget Gävleborgs psykiatri samt på Stockholms 

fontänhus. Utskottet vill följa upp studieresan med ett 

studiebesök på psykiatriska kliniken Ryhov, tyvärr har man 

inte möjlighet att ta emot utskottet i september utan det blir 

först i samband med utskottets december sammanträde.   
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§40  Ekonomi 
Utskottet hade den 31 maj förbrukat 75 662 kronor av sin 

budget på 120 000. Utskottet ber planeringsgruppen 

återkomma med förslag på studiebesök eller andra 

aktiviteter som ryms inom kvarvarande budget. 

§41  Konferensrapport 
Urban Blomberg rapporterar från Psykiatridagen 2013, 

Dagens medicin 30 maj 2013. 

§42  

LJ2013

/432  

Motion: Subventionera TBE vaccin för barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Markus 

Eskdahl (S) och Bo Kärreskog (S):  

 

- att utreda vilken subvention som ska utgå för att ge barn 

och ungdomar möjlighet till TBE vaccination. 

 

- att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet 

att få TBE vaccination inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet.  

 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäldes den 11 april 

 

Utskottet besöker infektionskliniken. Anna Henningsson  

Anna Henningson, läkare som forskat på smittspridning 

genom fästingar och verksamhetschef Johan Darelid 

informerar om spridning i länet samt om symptom och 

konsekvenser av TBE, med fokus på barn. Se bilaga. 

 

Beredningen fortsätter i planeringsgruppen.  
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§43  Studiebesök infektionskliniken 
Verksamhetschef Johan Darelid berättar om kliniken.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Eva Nilsson  

 
 


