
 

  

 

    

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 49-60       
Tid: 2012-10-23, 10:00-16:10 

Plats: Konferensrum Fiolen, Länssjukhuset Ryhov 

Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande 

Dhan Åstrand (C) ersätter Eva Lundemo (C) 

Annika Nordin (S)  

Magnus Lagerqvist (S) §§ 49-53 

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S)  

Håkan Sandgren (S) 

Göran Undevall (KD) ersätter Patrik Skogward (KD) 

Birgitta Sidenvall (FP)  

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Per Svenhall (SD) 

Rachel de Basso (S) §§ 49-53 

Magnus Berndtzon (MP) §§ 49-53 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Christina Polland, enhetschef RBME Ryhov § 51 

Veronica Ottosson, folkhälsoplanerare § 51 

Lotta Larsdotter, verksamhetschef Norrahammar VC § 

52 

Åsa Törnberg, distriktssjuksköterska Norrahammar VC 

§ 52 

Petra Lindberg, förvaltningsdirektör Medicinsk 

diagnostik § 53 

Jonas Källvant, ekonom Medicinsk diagnostik § 53 

Birgitta Wandin-Ekström, personalchef Medicinsk 

diagnostik § 53 

Anna Österström, utvecklingsledare, Medicinsk 

diagnostik § 53 

  

§49 Val av justerare 

Utskottet utser Dhan Åstrand att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§50  Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av punkten 

konferensrapporter. 
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§51  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.  

 

Utskottet har tagit del av de handlingsplaner för Jönköpings- 

Höglandets- och Värnamo sjukvårdsområden som beskriver 

bemötande och omhändertagande, aktuell lagstiftning med 

mera, samt den länspolicy tagits fram i samarbete med polis, 

åklagarmyndighet, länsstyrelsen vilken beskriver de olika 

myndigheternas ansvar inom området. 

 

Nu medverkar Christina Polland, enhetschef 

kuratorsmottagningen Ryhov och Veronica Ottosson, 

folkhälsoplanerare. De berättar bland annat om det arbete 

som sker i Jönköpings sjukvårdsområde, övriga 

sjukvårdsområden, behov av utbildningsinsatser. Polland är 

sammankallande i nätverket för Jönköpings 

sjukvårdsområde och är kontaktperson för flera av 

landstingets FAKTA-grupper. Veronica Ottosson har ett 

länsansvar psykisk hälsa och våld i nära relationer utifrån 

dess betydelse för folkhälsan 

 

Polland och Ottosson menar att huvuddelen av innehållet i 

nuvarande handlingsplaner finns samlat i FAKTA men inte 

under något självklart område. Idag ligger det under 
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kvinnohälsa, psykisk hälsa vilket inte nödvändigtvis 

stämmer in varken på sökorsak eller på patientens kön. Det 

skulle vara möjligt att samla utbildningsmaterial med ex 

filmer om hur man ställer frågor kring våld på en plats på 

intranätet. En handlingsplan som beskriver mål för arbetet, 

och aktiviteter knutna till det exempelvis utbildningar skulle 

kunna fungera som ett stöd för fortsatt spridning av kunskap 

om våld i nära relationer.  

 

Utskottet diskuterar motionen, den berör en viktig fråga. 

Finns det som efterfrågas i motionen redan idag, i vårt 

landsting eller andra landsting? Planeringsgruppen får i 

uppdrag att fortsätta beredningen och påbörja arbetet med att 

ta fram ett förslag till yttrande.  

§52  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.  

Nu medverkar Lotta Larsdotter, verksamhetschef 

Norrahammars VC och Åsa Törnberg, DSK och 

projektledare för Prima Liv. De berättar om den verksamhet 

som bedrivs inom ramarna för Prima Liv, en verksamhet 

riktad till personer över 65 år i Tabergsdalen. Bilaga 1 

 

Syftet är bland annat att öka tillgängligheten till 

vårdcentalen, främja fysisk aktivitet, sprida kunskap kring 

äldres sjukdomar och friskvård. Inom Prima Liv erbjuds 

bland annat ”seniorcheck”, föreläsningar, träning, samt 

kontakt med arbetsterapeut, distriktssjuksköterska och 

sjukgymnast.  

 

De äldres hälsa och vård är en självklar del i primärvårdens 

uppgift. Prima Liv ersätter inte vårdcentralens roll som 

vårdgivare för de äldre. Tvärtom finns det en poäng att 

vårdcentralen följer patienter genom livet in i ålderdomen.  
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Utskottet diskuterar motionen och planeringsgruppen får i 

uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande som avslutas med 

att motionen avslås. Utskotten ber även sekreteraren att ta 

fram information om ersättning för folkhälsoarbete i 

primärvården för diskussion i planeringsgrupp och utskott.  

§53   Information och studiebesök medicinsk diagnostik 
Petra Lindberg direktör medicinsk diagnostik, Jonas 

Källvant ekonom, Anna Österström utvecklingsledare och 

Birgitta Wandin-Ekström personalchef berättar om 

verksamhet, värdeskapande användning, länssamverkan och 

integrering i vårdkedjan. Se bilaga 2 

§54  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.  

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 

yttrande som utskottet diskuterar.  
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Utskottet beslutar 

 

- att yttra sig i enlighet med förslaget och därmed föreslå 

fullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation Per Svenhall (SD) 

§55  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 anmäldes vid utskottets 

sammanträde den 12 juni då även folkhälsosekreterare Marit 

Eriksson medverkade.  

 

Hon redogjorde dels för svårigheterna redovisa överlevnad i 

de 12 vanligaste cancerformerna uppdelat på utbildning och 

då grupperna blir för små, dels på insatserna som görs för att 

minska skillnader i ohälsa bland annat hälsosamtalen för 40-

, 50- och 60-åringar.  

 

Utskottet tar del av en vid sammanträdet utdelad 

sammanställning av barn- och folkhälsosektionens insatser 

för att minska skillnader i ohälsa. Utskottet diskuterar 

materialet och det faktum att konferensen För en jämlik 

hälsa ställdes in.  

 

 

 



 

PROTOKOLL 6(7) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 49-60       
Tid: 2012-10-23, 10:00-16:10 
 

 

  

 

Utskottet vill därför att en representant för 

folkhälsosektionen bjuds in till utskottet för att ytterligare 

redogöra för arbetet med att minska sociala skillnader i 

ohälsa.  

§56   Ekonomi 
Utskottet tar del av en sammanställning av utskottets 

ekonomi och lägger den till handlingarna. 

§57  Informationsärenden  
Informationsärenden cirkuleras och läggs till handlingarna.  

§58  Sammanträdesplanering 
Utskottet tar del av ett utkast till arbetsplan för 2013 med 

förslag till studiebesök. Förslag till ytterligare studiebesök är 

bland annat allmänpsykiatrin i Landstinget i Gävleborgs län. 

Utskottet får i uppdrag att komma med ytterligare förslag till 

studiebesök vid kommande sammanträde, då beslut om 

datum för sammanträden 2013 fattas.  

§59  Konferensinbjudningar 
- Funktionshinder i tiden , 13-14 november Stockholm. Fyra 

ledamöter erbjuds delta, intresseanmälan till sekreteraren för 

beslut av eventuell medverkan av planeringsgruppen. 

Konferensen stängd för anmälan.  

 

- Jämställdhet och kultur i ett attraktivt län, 5 november 

Jönköping, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Intresserade 

ledamöter erbjuds delta, anmälan till sekreteraren senast 25 

oktober. 
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§60  Konferensrapporter 
- Psykiatridagen 2012, 12 september, Stockholm, Dagens 

Medicin. Urban Blomberg rapporterar 

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

Stockholm, Socialstyrelsen. Maria Lundblom-Bäckström 

rapporterar.  

-Kvalitetsregisterkonferensen 2012, 10-11 oktober, Karlstad, 

SKL, Socialstyrelsen mfl. Jonas Magnusson rapporterar.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Dhan Åstrand   

 
 


