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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 9-18 
Tid: 2014-02-26 10:00-14:45 

Plats: Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Lutan 

Närvarande: Beslutande:  

Urban Blomberg (M), ordförande 

Eva Lundemo (C) 

Annika Nordin (S) 

Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S)  

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP) 

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD) §§ 11-18 

Per Svenhall (SD) 

Johanna Gustavsson (S) 

 

Ersättare:  

Rolf Westmar (M) ersätter Patrik Skogward (KD) 

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

§§ 11-18 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Jens-Christian Larsen, verksamhetschef ortoped- och 

reumatologkliniken §§ 11-12 

Carl Tenvert biträdande verksamhetschef/verksamhets-

utvecklare ortoped- och reumatologkliniken §§ 11-12 

Staffan Ekedahl, distriktsläkare, FAKTA samordnare §12 

Dhan Åstrand §§ 13-18 

  

§9  Val av justerare: 

Utskottet utser Jonas Magnusson att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§10  Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns. 
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§11  Information ortoped- och reumatologkliniken  
Verksamhetschef Jens-Christian Larsen och biträdande 

verksamhetschef och verksamhetsutvecklare Carl Tenvert 

berättar om verksamheten utifrån följande rubriker: 

- Spetskompetens på nationell/regional nivå 

- Ekonomi 

- Ökad samverkan i länet 

§12  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.  

 

Jens-Christian Larsen, informerar om screening, kriterier för 

screening etc, samt för delar i frakturprocessen kring 

osteoporos.  

 

Staffan Ekedal informerar om utbredning och 

diagnosticering av osteoporos samt om screeningverktyget 

Frax. Primärvården bör bli bättre på att hitta personer med 

osteoporos.  

 

Utskottet vill att Indira Liesto från osteoporosmottagningen 

bjuds in till nästa sammanträde, samt ytterligare information 

om andra landsting.  

§13  Uppföljning motion: Våld i nära relationer – ett 

samhälls- och folkhälsoproblem 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslog 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. 
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- 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 remitterades till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping som föreslog landstingsfullmäktige 

- att bifalla motionens två första att-satser 

- att motionens tredje att-sats ska anses vara besvarad.  

 

Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet med utskottets 

förslag. 

 

Utskottet har bjudit in Christina Polland, enhetschef 

kuratorsenheten Ryhov för att berätta om hur man arbetar 

med motionen. En gemensam handlingsplan för länet har 

tagits fram, den kompletteras med sidor på 

intranät/externwebb samt utbildningar för olika 

personalgrupper.   

§14  Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2013 godkänns, efter en mindre 

justering, och läggs till handlingarna.  

§15  Sammanträdesplanering 

9 april 

- Hudkliniken 

- Beslut underlag för flerårsplan 

- Beredning motion Screening för benskörhet 

 

Studieresa 12-13 maj: 

Förfrågningar har skickats till flyktingmedicinskt centrum 

Norrköping, Katastrofmedicinskt centrum, nationellt 

prioriteringscentrum, brännskadecentrum 

Universitetssjukhuset Linköping.   

 

11 juni  

- Rehabenheten i Nässjö; REN 

- Kontaktcenter 1177, Nässjö 
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Övriga uppslag 

Artclinic, Information om generalplan Ryhov 

§16  Informationsärenden  
Informationsärenden rapporteras och läggs till handlingarna: 

överläggningar patientföreningar: DHB Västra (döva, 

hörselskadade och språkstörda barn), RBU Jönköpings län 

(rörelsehindrade barn och ungdomar), US Unga Synskadade 

Syd 

§17  
 

Konferensinbjudningar  
Att göra skillnad för äldre- äldreriksdagen, Sveriges 

Kommuner och Landsting, 25-26 Mars, Stockholm. Fyra 

ledamöter erbjuds delta, intresseanmälan via e-post till 

sekreterare för beslut av planeringsgruppen. 

Teaterföreställning ”Vi som blev kvar”,  

3 mars, 14-16:00, konferensrum Cymbalen Ryhov 

4 mars, 10:00-12:00, Spira 

4 mars, 14:00-16:00, Spira 

12 mars, 14:00-16:00, Spira 

Intresserade ledamöter erbjuds delta, anmälan med e-post till 

sekreterare. 

§18  
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.  

 

Vid utskottets sammanträde den 23 januari medverkade Mårten 

Lindström, läkemedelstrateg, för att informera 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.  
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Nu medverkar Bruno Larsson, verksamhetschef urologen, 

informerar om Cialis och ansökningar för att omfattas för 

läkemedelsförmånen. Ansökningar för behandling av 

impotens och impotens efter cancer har fått nej. En ny 

ansökan för behandling av vattenkastning vid förstorad 

prostata skulle med all sannolikhet också avslås.  

 

Utskottet diskuterar motionen och ger planeringsgruppen i 

uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Jonas Magnusson  

 
 

 

 

 


