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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 1-8 
Tid: 2014-01-23 10:00-14:50 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Urban Blomberg, ordförande 

Eva Lundemo (C) 

Annika Nordin (S) 

Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S) §§ 1-6 

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP) 

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Per Svenhall (SD) 

Johanna Gustavsson (S) 

 

Ersättare:  

Göran Undevall (KD) ersätter Patrik Skogward (KD) 

Elisabeth Wahlström (M) ersätter Stig-Arne Tengmer (FP) 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Mårten Lindström, läkemedelsstrateg § 3 

Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör § 6 

Jenny Nilsson, teamledare § 6 

Jonathan Vincent, controller § 6 

Per Malm, medicinsk sakkunnig § 6 

Lars Johansson, direktör Bra liv § 6 

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör § 6 

  

§1  Val av justerare: 

Utskottet utser Rachel de Basso att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§2  Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns, information lämnas att 

representant för urologen inte har möjlighet att medverka på 

sammanträdet. 
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§3  
LJ2013 

/1323 

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban 

Persson, Moderaterna att fullmäktige beslutar: 

 

- att Landstinget tillskriver Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket att läkemedlet Cialis bör ingå i 

läkemedelsförmånen. 

 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande. Mårten Lindström, läkemedelstrateg, 

medverkar för att berätta om regelverket för 

läkemedelsförmånerna. Det är alltid tillverkaren som ansöker 

om ett läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånen, 

vilket bland annat reglerar inköps- och försäljningspriser. 

Står läkemedlet utanför bestämmer tillverkare och 

återförsäljare priserna, vilket innebär att priset kan variera 

mellan olika apotek. Se bilaga 1 

 

Representant för urologen medverkar vid utskottets 

sammanträde den 26 februari.   

§4  
LJ2013

/1602 

 

Motion: Screening av benskörhet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Doris Lidman, 

Marianne Andersson, Ragnwald Ahlnér kristdemokraterna 

att fullmäktige beslutar 

 

- att Landstinget utreder förutsättningarna för en 

försöksverksamhet med screening av benskörhet.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäls nu.  

 

Utskottet diskuterar beredningen av motionen, de önskar 

information från osteoporosmottagningen, samt hur man gör 

i andra landsting tex Halland, Västra Götaland och 

Stockholm.  

§5  Sammanträdesplanering 
På förfrågan från ordföranden beslutar utskottet att flytta 

sammanträdet den 1 april till den 9 april. 
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Arbetssätt Flerårsplan 2016-2017:  

- samtliga förslag till underlag skickas till sekreterare senast 

den 24 mars inför planeringsgruppens sammanträde den 31 

mars.  

- beslut om underlag för flerårsplan tas vid sammanträdet 

den 9 april.  

§6  Flerårsplan 
Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör svarar på frågor och 

berättar om verksamhet och utmaningar i folktandvården. Se 

bilaga 2 

 

Jenny Nilsson teamledare, Per Malm medicinsk sakkunnig, 

och Jonatan Vincent controller, svarar på frågor och berättar 

om primärvårdssektionens arbete med att följa upp 

primärvården. Se bilaga 3 

 

Lars Johansson, direktör Bra Liv, svarar på frågor och 

berättar om verksamhet och utmaningar i den 

landstingsdrivna primärvården. Se bilaga 4 

 

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, svarar på frågor 

och berättar om verksamhet och utmaningar i Jönköpings 

sjukvårdsområde. Se bilaga 5 

§7  Konferensinbjudningar  
Microsystem Festival 2014, Landstinget i Jönköpings 

län, 25-28 februari, Jönköping. Intresserade ledamöter 

erbjuds delta, anmälan via e-post till sekreterare. 

Barn och ungas psykiska hälsa, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 20 februari, Stockholm. 4 ledamöter erbjuds 

delta, anmälan av intresse för beslut av planeringsgruppen. 

2014 års nationella konferens om funktionshinderfrågor, 

Landstinget i Sörmland och Sveriges Kommuner och 

Landsting, 8-9 maj, Nyköping. 4 ledamöter erbjuds delta, 

anmälan av intresse för beslut av planeringsgruppen. 

Jämlik vård - på lika villkor, SKL, Socialstyrelsen mfl, 21 

mars, Stockholm. 4 ledamöter erbjuds delta, anmälan av 

intresse för beslut av planeringsgruppen. 

 

 



 

PROTOKOLL 4(4) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 1-8 
Tid: 2014-01-23 10:00-14:50 
 

 

 Sign 

 

§8  Informationsärenden 
Informationsärenden anmäls och läggs till handlingarna. 

- Överläggningar med Hjärtebarnsföreningen, Riksförbundet 

för cystisk fibros, information Barndialogen 

- Överläggningar med IFS - Intresseförening för schizofreni 

och andra psykossjukdomar, RSMH - Riksförbundet för 

Social och Mental Hälsa 

- Överläggningar med Neuroförbundet Jönköpings län, 

Parkinson Jönköpings län.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Rachel de Basso  

 
 

 

 

 


