
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 41-48 
Tid: 2012-08-05 14:00-14:40 

Plats: Konferensrum Smedjan, Landstingshuset Kalmar 

Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande 

Eva Lundemo (C) 

Ia Andersson (S) ersätter Annika Nordin (S)  

Kjell Ekelund (S) ersätter Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S)  

Eva Nilsson (M) 

Håkan Sandgren (S) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Karin Velinder (M) 

Göran Undevall (KD) ersätter Patrik Skogward (KD) 

Magnus Berndtzon (MP)  

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

  

§41 Val av justerare 

Utskottet utser Håkan Sandgren att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§42  Dagordning 

Förslaget till dagordning fastställs. 

§43 

LJ 

2012/ 

497 

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 
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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 har tagit del av de sammanfattningar från 

rapporten Cancer i Sverige som berör analys utifrån 

socioekonomisk och geografisk indelning.   

 

Utskottet anser att man fått tillräckligt med information för 

att yttra sig över motionen. Utskottet vill emellertid avvakta 

till efter konferensen För en jämlik hälsa, den 25 oktober för 

att kunna inhämta ytterligare information om arbetet med att 

minska sociala skillnader i hälsa.  

§44  
 

LJ 

2012/ 

140 

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 
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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. 

 

Övriga kommentarer som kommit in till utskottet med 

anledning av motionen är bland annat att: 

Det allra bästa vore om omvårdnadskompetensen (och i 

kompetens i geriatrik) fanns ute i samhället så att dessa 

patienter slapp komma in till akuten, i de fall då det inte är 

nödvändigt.  

 

Om det är så att man i denna motion tänker sig att ge nya 

medel till en sjuksköterska som skall kunna hinna med mer 

utveckling inom omvårdnadsfältet på akutmottagningarna 

vore detta positivt förutsatt att det finansieras. Det räcker 

inte med att "utse" någon - tiden måste finnas också. En 

allmänläkare eller geriatriker vore för övrigt bättre än en 

sjuksköterska. 

 

Utskottet beslutar att uppdra åt planeringsgruppen att ta fram 

ett förslag till yttrande i enlighet med den information som 

utskottet inhämtat samt utifrån de diskussioner som förts i 

utskottet och planeringsgruppen.   

§45 

LJ 

2012/ 

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.  
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Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping och anmäls nu.  

 

Utskottet föreslår att personaldirektör Anders Liif bjuds in 

till kommande sammanträde. Utskottet vill bland annat ha 

information om minskningen av antalet undersköterskor i 

förhållande till vårdplatser, framtida rekryteringsbehov 

etcetera. Utskottet vill även att Vårdförbundet och 

Kommunal ges möjlighet att yttra sig över motionen.  

§46  Sammanträdesplanering 
 

23 oktober 

-Information Medicinsk diagnostik med studiebesök Klinfys 

- medverkan Christina Polland, enhetschef 

kuratorsmottagningen Ryhov och Veronica Ottosson 

folkhälsoplanerare angående motion om våld i nära 

relationer 

- ev medverkan Lotta Larsdotter, verksamhetschef 

Norrahammars VC angående motion om äldrecentral. 

 

4 december 

- studiebesök Metodikum 

- ev sjukvårdsdirektör Ann-Marie Schaffrath 

 

§47  Konferensinbjudningar 
-Psykiatridagen, 12 september Stockholm, Dagens medicin. 

Planeringsgruppen har beslutat att fyra ledamöter erbjuds 

delta. Anmälan till sekreteraren så snart möjligt.  

 

- Funktionshinder i tiden , 13-14 november Stockholm. 

Intresseanmälan till sekreteraren för beslut av eventuell 

medverkan av planeringsgruppen.  
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§48  Övriga frågor 
Utskottet uppvaktar Eva Nilsson med anledning av hennes 

60- årsdag.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Håkan Sandgren   

 
 


