
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 30-40 
Tid: 2012-06-12 10:00-14:45 

Plats: Konferensrum Flöjten, Länssjukhuset Ryhov 

Närvarande: Eva Lundemo (C), ordförande 

Annika Nordin (S)  

Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V) §§ 30-32 

Rolf Westmar (M) ersätter Urban Blomberg (M) 

Jonas Magnusson (S)  

Håkan Sandgren (S) 

Birgitta Sidenvall (FP)  

Katharina Åstrand (M) ersätter Maria Lundblom-

Bäckström (KD)  

Kristina Winberg (SD) §§30-32 

Karin Velinder (M) 

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP)  

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Annika Lind, verksamhetschef barnkliniken § 32 

Birgitta Lind, verksamhetsutvecklare, barnkliniken § 32  

Marit Eriksson, folkhälsosekreterare § 33 

Ulf Granath, projektledare KomHem § 40 

  

§30 Val av justerare 
Utskottet utser Rachel de Basso att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§31  Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs. 

§32  Information och studiebesök Barnkliniken 
Verksamhetschef Annika Lind och verksamhetsutvecklare 

Birgitta Lind berättar om barnklinikens verksamhet och 

utvecklingsansvar. Se bilaga 1 
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§33  Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på 
medellivslängden  
I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina 

Winberg, sverigedemokraterna 

 

- att Landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen 

inom vårt landsting att undersöka och redovisa överlevnad i 

de tolv vanligaste cancerformerna utifrån utbildnings- och 

inkomstnivå för patienter inom Landstingets 

upptagningsområde.  

 

- att  Landstingsfullmäktige uppdrar åt 

Folkhälsoavdelningen vid vårt landsting att redovisa de 

åtgärder man vidtar för att minska sociala skillnader i ohälsa 

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäls vid utskottets 

sammanträde nu. 

  

Folkhälsosekreterare Marit Eriksson medverkar vid 

sammanträdet. Varje år insjuknar ca 2000 länsbor i cancer. 

En redovisning av överlevnad vid de tolv vanligaste 

cancerformerna, uppdelat på utbildning och inkomst skulle 

bli problematisk då grupperna blir för små.  

 

Utökar man tidsperioden för att öka storleken på grupperna 

kan istället förändrade behandlingar och utbildningsformer 

påverka resultatet. En jämförelse skulle möjligen gå att göra 

för alla cancerfall i länet eller för de vanligaste sorterna, 

bröst- och prostatacancer. De nationella slutsatserna gäller 

med största sannolikhet även för Landstinget i Jönköpings 

län.  

 

Marit Eriksson redogör även för några av de saker som görs 

för att minska skillnader i ohälsa bland annat hälsosamtalen 

för 40-, 50- och 60-åringar. Den 25 oktober anordnar 

sektionen en konferens om jämlik hälsa.  

 

Utskottet diskuterar motionen, sekreteraren får i uppdrag att 

ta fram sammanfattningen av Cancer i Sverige till utskottet. 

Det som gäller för riket bör även gälla för länet. Det vore 
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intressant om landstingets insatser presenteras i samband 

med konferensen den 25 oktober.  

§34  Motion: Våld i nära relationer – ett samhälls- och 
folkhälsoproblem 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet  

 

- att ett länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- 

och sjukvårdens ansvar och agerande vid våld i nära 

relationer skyndsamt tas fram och förankras i 

verksamheterna. 

 

- att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en 

grundläggande utbildning (gärna via webben) om våld i nära 

relationer.  

 

- att vårdprogrammet görs tillgängligt via egen hemsida och 

uppdateras kontinuerligt.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping och anmäls nu.  

 

Utskottet vill ta del av de nationella handlingsprogram som 

finns, samt de handlingsplaner som finns i Landstinget. 

Utskottet föreslår även att Christina Polland, enhetschef 

kuratorsmottagningen Ryhov och Veronica Ottosson, 

folkhälsoplanerare bjuds in till utskottet för att informera om 

nuvarande arbete och rutiner.  

§35  Äldrevårdscentral, 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 utskottet för yttrande och anmäls 

nu.  

 

Utskottet vill ta del av beredningen av en tidigare motion i 

ämnet samt få information om den verksamhet som bedrivs på 
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Seniorcentralen i Tranås och Prima Liv i Norrahammar. 

Information bör även inhämtas från länets geriatriska kliniker.  

§36  Motion: Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på 
akutmottagningen  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 

Gustafsson och Samuel Godrén, sverigedemokraterna  

 

- att på akutmottagningarna inom landstinget utses en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen äldre 

multisjuka (enligt definition i motionen) 

- att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen 

”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande. 

 

När utskottet besökte akuten kommenterade 

verksamhetschef Vilhelm Alsterlind motionen. Han menade 

att det är bra att vården av äldre sätts i fokus, men det kan 

vara problematiskt med allt för mycket kategoriseringar av 

olika patientgrupper. Alla patienter har rätt till vård och 

omsorg efter behov.  

 

All personal på akuten har kompetens för omvårdnad av 

äldre, en resurs kanske används bättre inom till exempel 

geriatriken.  Information har lämnats från akutklinikerna i 

Värnamo och Höglandet. I Värnamo har man en 

sjuksköterska som är ”äldreansvarig”. Den äldreansvariga 

sjuksköterskan bevakar området och tar upp vad man ska 

tänka på i omvårdnadshänseende med personalen osv. 

 

Utskottet tar del av skriften ”Bättre liv för sjuka äldre”. 

Sekreteraren redogör för med handläggare på avdelningen 

folkhälsa sjukvård angående pågående arbete i 

seniordialogen respektive akutprocessen. Beredning 

fortsätter i planeringsgruppen.  
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§37  Sammanträdesplanering 
 

Studieresa 4-6 september 

Datum ändras till den 4-5 september. Förslagsvis besöker 

utskottet Landstinget i Kalmar. Utskottet är bland annat 

intresserat av hemsjukvård, hälsocentraler, och vad 

nollvision för vårdskador innebär i praktiken.  Sekreteraren 

får i uppdrag att påbörja planering.  

  

Ett längre studiebesök planeras till våren 2013, förslag är 

psykiatrin i Trento, Italien, alternativt äldrevård i Jylland, 

Danmark och Schleswig-Holstein, Tyskland. 

 

Uppslag för hösten: 

-Metodikum 

§38  Informationsärenden 
Informationsärenden cirkuleras och läggs till handlingarna.  

§39  Konferensinbjudningar 
- En dag om barns och ungas psykiska hälsa, 17 oktober 

Stockholm, Socialstyrelsen. Fyra ledamöter erbjuds att delta, 

anmälan till sekreteraren för beslut av planeringsgruppen. 

 

- Djuren har en plats i vård, skola och omsorg, 12 oktober 

Jönköping, Landstinget i Jönköpings län. Intresserade 

ledamöter erbjuds delta, anmälan till sekreterare.  

 

- Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2012, 10-11 

oktober, Karlstad, Socialstyrelsen, SKL mfl. Fyra ledamöter 

erbjuds att delta, anmälan till sekreteraren för beslut av 

planeringsgruppen. 

 

- För en jämlik hälsa. 25 oktober Jönköping, Landstinget i 

Jönköpings län. Utskottets ledamöter och ersättare erbjuds 

att delta. Anmälan till sekreteraren senast 1 oktober.  

 

Inbjudningar skickas ut med mejl. Inbjudan om konferensen 

För en jämlik hälsa skickas även ut till utskottets ersättare.  
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§40  KomHem – information om avtalet för överlåtelse av 
hemsjukvård 
Projektledare Ulf Granath informerar om avtalet, nuläge och 

tidplan för hösten 2012. Se bilaga 2.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Eva Lundemo Rachel de Basso  

 
 


