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  Regionfullmäktige 

Årsredovisning 2014 för Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Jönköping 
Organisation och uppgifter 
Hälso- och sjukvårdsutskottet är organiserat och arbetar enligt ”Arbetsordning för 
landstingsfullmäktige, reglementen och delegationsbestämmelser 2010-2014”. 
 
Landstingsfullmäktiges utskott har i uppgift att arbeta med frågor som ur ett 
medborgarperspektiv bedöms vara väsentliga för utvecklingen inom respektive 
beredningsområde. Utskottens redovisningar utgör därmed underlag för 
landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige vad avser bland annat Landstingets 
flerårsplan och behandling av motioner Utskotten ska till landstingsstyrelsen avge 
yttranden över de motioner som remitteras till utskott samt i principiellt viktiga 
ärenden om tid medges. Utskotten ska även kunna initiera ärenden till 
fullmäktige. 
 
För samtliga utskott gäller att med utgångspunkt från rollen som 
medborgarföreträdare fokusera på medborgardialog och demokratiarbete. 
 
Utskotten ska hantera de frågor/uppgifter som åvilar landstingsfullmäktige och 
som omfattar hälso- och sjukvård som sjukhusvård, primärvård, tandvård och 
folkhälsa. 
 
Utskotten ska särskilt uppmärksamma tandvård och folkhälsa samt följa 
medicinsk forskning och utveckling. 
 

Ledamöter och kansli 
Utskottet består av 15 ledamöter: Urban Blomberg (M), Eva Lundemo, (C) 
Annika Nordin (S), Johanna Gustavsson S), Patrik Skogward (KD), Magnus 
Lagerqvist (S), Rachel de Basso (S), Jonas Magnusson (S), Karin Velinder (M), 
Eva Nilsson (M), Inga Jonasson (V), Magnus Berndtzon (MP), Per Svenhall (SD), 
Stig-Arne Tengmer (FP), Maria Lundblom-Bäckström (KD) lämnade utskottet 
den 28 oktober och ersattes inte av en ny ledamot.  
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Utskottets har även 15 ersättare: Brita Klerck (S), Kjell Ekelund (S), 
Ia Andersson (S), Irada Söderberg (S), Annika Hansson (S), Dhan Åstrand (C), 
Rolf Westmar (M), Elisabeth Wahlström (M), Katharina Åstrand (M),  
Folke Solheim (M), Göran Undevall (KD), Staffan Bäckelid (KD),  
Raila Wasenius (V), Kerstin Klasson (MP), Anders Gustafsson (SD). 
 
Utskottet planeringsgrupp består av tre ledamöter: 
Urban Blomberg (M) ordförande, Eva Lundemo (C) 1:e vice ordförande,  
Annika Nordin (S) 2:e vice ordförande.  
  
Utskottets arbetsuppgifter och ledamöter finns presenterade på landstingets 
hemsida. 
 
Sekreterare i utskottet var Charlotte Jerkelund, kansliavdelningen. 
 

Sammanträden 
Utskottet har haft sju sammanträden och planeringsgruppen har träffats vid sju 
tillfällen under 2014.  
 
Fyra av utskottets sammanträden har förlagts till alternativt inkluderat studiebesök 
vid olika verksamheter i Landstinget: Folktandvårdskliniken Badhuset Huskvarna, 
Rehabenheten i Nässjö; REN, Kontaktcenter 1177, Nässjö. 
 
Utskottet har även haft överläggningar med mellan landstingsfullmäktiges 
presidium och övriga utskotts planeringsgrupper. Då diskuterades bland annat 
budgetprocess/flerårsplan, motioner, utredningar och ärendehantering. Dessutom 
har planeringsgruppen presenterat utskottets underlag för flerårsplan för 
planeringsdelegationen.  
 
Information 
Vid utskottets sammanträden har information lämnats av ledningen för 
Jönköpings sjukvårdsområde, förvaltningen för Bra Liv, ortopeden, projektledare 
för Senior Alert och Hjärnkoll, samt inbjudna verksamhetsföreträdare som 
bidragit i utskottets beredningsarbete av motioner och underlag för flerårsplan.  
 
Studieresor 
Utskottet genomförde den 12-13 maj en studieresa besökt Landstinget i 
Östergötland där utskottet besökt Prioriteringscentrum, Brännskadeenheten, 
Flyktingmedicinskt centrum, Katastrofmedicinskt centrum. 
 
Utskottet gjorde även en studieresa till Afasihuset i Örebro och äldrepsykiatrisk 
mottagning Motala den 4 oktober med anledning av beredning av motioner.  
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Ärenden 

Yttranden över motioner 
• Plånboken avgör om du blir impotent, Urban Persson (M) 
• Screening av benskörhet, Doris Lidman (KD) Marianne Andersson (KD) 

Ragnwald Ahlnér (KD)  
• Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet, Anna-Karin 

Yngvesson, Torbjörn Eriksson, Erik Lagärde (KD)  
• Äldre med psykisk ohälsa - satsningar behövs för att ge en rättvis vård!, 

Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall, Inga Jonasson (V) 
• Afasihus i Jönköpings län, Kjell Ekelund, Mona-Lisa Hagström Svensson 

och Desiré Törnqvist (S) 
 
 

Pågående motioner: 
• Rehabilitering för framtiden i Jönköpings län, Per-Olof Bladh, Mikael 

Ekvall och Inga Jonasson (V) 
 

Övriga yttranden 
Utskottet har även yttrat sig inför Landstingets flerårsplan 2016-2017 
 

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 
 Utskottets ledamöter har under året deltagit i ett antal kurs-, konferens- och 

seminarieaktiviteter för utskottets räkning. Som exempel kan nämnas: Att göra 
skillnad för äldre- äldreriksdagen, Teaterföreställning ”Vi som blev kvar”, 
Microsystem Festival 2014, Jämlik vård - på lika villkor, Utvecklingskraft 2014, 
Glappet-teaterföreställning Freja musikteater, Nationell konferens, Barn som 
anhöriga 2014.  
 

 Rapporter från deltagandet i aktiviteterna har lämnats till utskottet. 
 

Överläggningar med länets patientföreningar 
 Landstingets tre hälso- och sjukvårdsutskott har ett gemensamt ansvar för att 

kontinuerligt träffa patientorganisationerna på länsnivå. I dessa överläggningar, 
som organiseras av Qulturum, har Urban Blomberg, Annika Nordin och Maria 
Lundblom-Bäckström deltagit från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping.   
 

http://intra.lj.se/Global/ljse/Demokrati/Motioner/2014/140409_Motion_aldre_med_psykisk_oh%C3%A4lsa_satsnngar_behovs_for_att_ge_en_rattvis_vard.pdf
http://www.lj.se/Global/ljse/Demokrati/Motioner/2014/LJ2014_920_Afasihus_i_jonkopings_lan.pdf
http://www.lj.se/Global/ljse/Demokrati/Motioner/2014/LJ2014_924_rehabilitering_for_framtiden_i_jonkopings_lan.pdf
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Ekonomi 
 Den ekonomiska ramen för Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har under 

2014 varit 120 000 kronor. Utskottet har vid årets slut förbrukat 80 091 kronor. 
 
 
Bilaga: Slutord över utskottets arbete 
 
 
HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 
 
 
 
Urban Blomberg    Charlotte Jerkelund 
Ordförande    Utskottssekreterare 
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Förvaltningsnamn  

 

 

     

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping (HSUJ) 
1998-2014 

Erfarenheter och synpunkter på HSUJ:s roll och funktion 
 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping inrättades parallellt med två 

andra hälso- och sjukvårdsutskott (Värnamo och Höglandet) samt ett 

allmänpolitiskt utskott för övriga ansvarsområden för landstinget. 

 

Huvudinriktningen har varit att på ett bättre, mer patientrelaterat och 

verksamhetsnära sätt följa hälso- och sjukvården både i länet men 

även inom Jönköpings sjukvårdsområde. När utskottet skapades hade 

det ett särskilt uppdrag att bevaka folkhälsa och hälsofrämjande 

arbete. Utskottet har genom åren fortsatt följa och arbetat med dessa 

frågor och har med glädje sätt att det hälsofrämjande arbetet har fått 

ett allt större utrymme i hälso- och sjukvården.  

 

Bland arbetsuppgifterna har ingått behandling av de motioner som 

remitterats till vårt utskott för ställningstagande.  

 

Vår process för behandling av motioner har dels inneburit 

föredragningar från och besök hos olika av landstingets egna 

verksamheter dels ett antal studiebesök hos andra sjukvårdshuvudmän.  

 

En av de viktigaste uppgifterna för utskottet har varit att en gång per 

år utarbeta ett underlag i anslutning till Flerårsplaneprocessen. 

 

Underlaget har dels omfattat förslag efter överläggning med olika 

patientföreningar dels ett antal förslag för att förbättra hälso- och 

sjukvården i länet på längre sikt, se sammanställning i slutet av 

dokumentet.  
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Under de senaste åren har planeringsgruppen givits möjligheten att 

även muntligen presentera vårt underlag för landstingets 

planeringsdelegation.  

 

HSUJ:s planeringsgrupp har ansvarat för planering av utskottets arbete 

och i övrigt agerat på uppdrag av utskottet. Planeringsgruppen har valt 

att ej genomföra några egna besök i verksamheten utom i 

undantagsfall.  

 

Fördelar: 
Utskottet har varit direkt underställt Landstingsfullmäktige något som 

inneburit en mer självständig ställning gentemot till exempel 

landstingsstyrelsen. 

 

Då samtliga utskottsledamöter kunnat delta i våra verksamhetsbesök 

och studieresor har detta inneburit att mer än hälften av landstings-

fullmäktiges ledamöter kunnat bygga upp bred kunskap om hälso- och 

sjukvården. 

 

Arbetet har ägt rum i stor enighet med målet att förbättra för 

patienterna. Ideologiska frågor har spelat roll i motionssvar och 

underlag för flerårsplanyttrande.   

                   

Nackdelar: 
Utskottets funktion och roll har upplevts som otydlig inom 

landstinget. 

 

Som exempel kan nämnas att tryckta broschyrer med utskottets 

funktion, roll och ledamöters adresser inte har tillåtits spridas till 

patienterna bland annat via klinkers och vårdscentralers väntrum. Man 

kan då fråga sig hur vi som ledamöter bättre kan nås av invånarna och 

om detta inte är del i vår roll?  

 

Utskottet har haft en oklar roll i processen med att ta fram underlag 

för flerårsplanen.  

 

Utskottets roll i Medborgardialogen har blivit allt otydligare sedan 

beslut tagits att Allmänpolitiska utskottet har huvudansvar för 

medborgardialogen. 
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Förslag från HSUJ avseende flerårsplaner 
 
Flerårsplan 2012- 2013 

 Individuella rehabiliteringsplaner för kroniskt sjuka 

 Översyn av regler för utlandsvård 

 Personalpolicy Lärcafé och patientutbildningar 

 Inventering av tillgång till bassänger 

 Ansvarsfördelning Landsting och kommuner 

 Skriftligt Vårdgarantibevis 

 Översyn av hälso- och sjukvårdens organisation och 

ekonomistyrningssystem                  

 Magnetstimulering (TMS) för behandling av depressioner 

 Kundval för utprovning/service av hörapparater 

 Intensifiera Medborgardialogen 

 AT-tjänstgöring på geriatriken 

 Akutsjukvård 

 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

 Ökad öppenhet för och samverkan med alternativa behandlingsformer = 

integrativ medicin 

 

 

Flerårsplan 2013-2014 
 

 Individuella rehabiliteringsplaner för kroniskt sjuka 

 Skriftliga Vårdgarantibevis 

 Översyn av regler för utlandsvård 

 Personalpolicy Lärcafé och patientutbildningar 

 Inventering av tillgång till bassänger 

 Möjlighet att få göra ett PSA-prov bör erbjudas alla män vid läkarbesök 

 Transkraniell magnetstimulering-TMS 

 Behoven hos Äldre med psykisk ohälsa bör beaktas i arbetet med att ta fram 

en ledningsplan för vuxenpsykiatrin 
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 Projektet Fontänhus i Jönköping bör prövas inom vuxenpsykiatrin 

 Alternativ/Integrativ medicin 

 Decentraliserad budgetprocess 

 AT-tjänstgöring på geriatriken 

 Akutsjukvård 

 Intensifiera medborgardialogen 

 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

 

 
 
Flerårsplan 2014-2015 
 

 Individuella rehabiliteringsplaner 

 Översyn av regler för utlandsvård 

 Personalpolicy Lärcafé och patientutbildningar 

 Inventering av tillgång till bassänger 

 Information/Erbjudande om PSA-prov för män över 50 års ålder 

 Särskild kollektivtrafik ses över 2013 när landstinget tar över              

 Ökad samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård 

 Mellanvårdsformer psykiatri 

 Patientmedverkan och delaktighet 

 Decentraliserad budgetprocess 

 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

 Barnahus 

 Kollektivtrafik – utredning om länsövergripande system med möjlighet till 

gratisresor för sjukresor samt över 65 i lågtrafik 

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård inkl. hemsjukvården 

 Revidering av det folkhälsopolitiska programmet 

 Jämställdhetsbokslut i primärvården 

 Barn-/ungdomshälsovård – familjecentraler i varje kommun 

 Höja den geriatriska kompetensen ett prioriterat område 

 Psykiatri – kompetens inom traumabehandling krävs 
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 Administrativa rutiner för sjukresor 

 Verka för att anställa personer med funktionsnedsättning 

 

 

Flerårsplan 2015-2016 

 Individuella rehabiliteringsplaner 

 Fungerande habilitering även för vuxna 

 Översyn av regler för utlandsvård 

 Personalpolicy Lärcafé och patientutbildningar 

 Inventering av tillgång till bassänger i länet 

 Erbjudande av PSA-prov för män över 50 år 

 Fritt val för utprovning och service av hörapparater 

 Information om patientföreningar i LandstingsNytt 

 Självtestning av hjärtflimmer bör ytterligare utvärderas 

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 Riktade antirökningskampanjer 

 Ökad läkemedelsbehandling för kvinnor med benskörhet 

 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

 Decentraliserad budgetprocess 

 Vårdvalslösning bör övervägas för psykiatrins öppenvårdsmottagningar i 

länet  

 Integrativmedicinska behandlingsmetoder – ökad öppenhet för, och 

samverkan med alternativa behandlingsmetoder 

 Transkraniell magnetstimulering – TMS 

 Avtal med kiropraktorer och naprapater 

 En inventering av arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning bör 

genomföras inom landstinget   

 

                  

 

 

Flerårsplan 2016- 2017 
 

 Individuella rehabiliteringsplaner 
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 Fungerande habilitering även för vuxna 

 Översyn av regler för utlandsvård 

 Personalpolicy Lärcafé och patientutbildningar 

 Inventering av tillgång till bassänger i länet 

 Erbjudande om PSA-prov för män över 50 års ålder 

 Fritt val för utprovning och service av hörapparater 

 Se över riktlinjer för tillgängliga kösystem så att de blir tillgängliga för 

personer med grav funktionsnedsättning 

 Teckentolkning bör införas vid Landstingsfullmäktiges sammanträden 

 Utbildning för nyinsjuknade patienter med kronisk sjukdom 

 Självtestning av hjärtflimmer ska utredas 

 Landstinget egna tidningar ska ge utrymme för regelbunden information 

från olika patientföreningar 

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – löpande revidering av det 

folkhälsopolitiska programmet. ”Aktivitet på Recept” 

 Riktade antirökningskampanjer 

 Ökad läkemedelsbehandling av benskörhet hos kvinnor 

 Hemsjukvården – det fria vårdvalet som gällde inom landstinget har inte 

fortsatt i alla länets kommuner 

 Vårdvalslösning bör övervägas inom psykiatrins öppenvårdsmottagningar 

 Integrativmedicinska behandlingsmetoder 

 Transkraniell magnetstimulering- TMS 

 Avtal med kiropraktorer och naprapater 

 En inventering av arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning bör 

genomföras inom landstinget   

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping       
§§ 61-68 
Tid: 2014-12-10, 10:00-12:40 
 

 

Plats: Sal A, Landstingets kansli 

§61  
LJ2014

/537 

Årsredovisning 
Uskottet godkänner årsredovisning och slutord för utskottet. 

Ordföranden gör ett slutligt godkännande när den 

ekonomiska redovisningen blir klar. 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Johanna Gustavsson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Charlotte Jerkelund 


	LJ2014_1537_arsredovisning_2014_hsuj.pdf
	LJ2014_1537_arsredovisning_2014_hsuj.pdf
	Organisation och uppgifter
	Ledamöter och kansli
	Sammanträden
	Ärenden
	Yttranden över motioner
	Pågående motioner:
	Övriga yttranden

	Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera
	Överläggningar med länets patientföreningar
	Ekonomi



