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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 19-29 
Tid: 2014-04-09 10:00-14:15 

Plats: Konferensrum Hudkliniken 

Närvarande: Beslutande:  

Urban Blomberg, ordförande 

Katharina Åstrand (M) ersätter Eva Lundemo (C) 

Annika Nordin (S) 

Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Kjell Ekelund (S) ersätter Johanna Gustavsson (S)  

Rachel de Basso (S) 

Kerstin Klasson (MP) ersätter Magnus Berndtzon 

(MP) 

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Per Svenhall (SD) 

Göran Undevall (KD) §§ 22-29 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Helena Wenger, verksamhetschef hudkliniken 

Inger Johansson, enhetschef hudkliniken 

Christina Prahl, vårdenhetschef hudkliniken 

Frida Abrahamsson vårdenhetschef på hudkliniken  

 

Ej närvarande: Patrik Skogward (KD) 

Jonas Magnusson (S)  

§19 Justerare 
Utskottet utser Annika Nordin till att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§20  Dagordningen  

Dagordningen fastställs efter att motionen Angående självtest 

vid behandling med blodförtunnande medel LJ 2014/408, byts 

ut mot motion Personalpolicyn bör ge möjlighet till 

samvetsfrihet LJ 2014/540.  

§21  Information hudkliniken  
Verksamhetschef Helena Wenger informerar om hudklinikens 

verksamhet i Jönköping och Nässjö, tillsammans med 

enhetscheferna Inger Johansson, Christina Prahl och Frida 

Abrahamsson, se bilaga.  
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§22  
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 synpunkter Utskottet har fått information av 

Jens-Christian Larsen, verksamhetschef ortopeden och Staffan 

Ekedal, FAKTA-ansvarig vid förra sammanträdet.  

 

Nu medverkar Indira Liesto, överläkare geriatriska kliniken 

och ansvarig för osteoporosmottagningen Ryhov. Generellt 

bör man screena med en radiologisk metod, som DXR, för att 

bestämma vem som sedan ska undersökas med DXA. Tid och 

energi bör läggas på att ge utrymme till distriktläkare, för 

ökad screening av riskpatienter med hjälp av FRAX. 

Ytterligare förbättring av fakturkedjan behövs också. 

Beredning fortsätter i planeringsgruppen kring ett förslag till 

yttrande.  

§23  
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.  

 

Under beredningen har utskottet träffat Mårten Lindström, 

överläkare och läkemedelstrateg, och Bruno Larsson, 

verksamhetschef urologen. Efter beredning i planeringsgruppen 

finns ett förslag till yttrande. 
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Beslut:  

Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med förslag och föreslå 

landstingsfullmäktige. 

 

att avslå motionen. 

§24  
LJ2014

/540 

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till 

samvetsfrihet 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anna-Karin 

Yngvesson, Torbjörn Eriksson, Erik Lagärde alla 

Kristdemokraterna 

 

- att Landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt 

om samvetsfrihet som ger personal möjlighet att inte tvingas 

delta i viss verksamhet som strider mot etiska och religiösa 

övertygelser där så är praktiskt möjligt på arbetsplatsen.  

 

Motionen har skickats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för synpunkter och anmäls nu. 

§25  
LJ2014

/88 

Underlag för flerårsplan  

Fyra förslag till underlag för Flerårsplan 2016-2017 finns för 

beslut, ett från majoriteten (M, KD, C, FP och MP), ett från 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och ett från 

Sverigedemokraterna.  

 

Annika Nordin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 

förslag.  

 

Inga Jonasson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.  

 

Per Svenhall (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 

förslag. 

 

Urban Blomberg (M) yrkar bifall till majoritetens förslag.  

 

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.  

 

För att få fram ett motförslag till majoritetspartiernas yrkande 

ställer ordförande proposition på  
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Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 

Sverigedemokraternas yrkanden.  

 

Ordföranden finner att utskottet utsett Socialdemokraternas 

yrkande till motförslag.  

 

Ordföranden ställer då proposition på majoritetspartiernas 

yrkande och socialdemokraternas yrkande. Omröstning 

begärs, med följande propositionsordning.  

 

De som bifaller majoritetspartiernas förslag röstar JA. 

De som bifaller Socialdemokraternas förslag röstar NEJ. 

 

 

JA röstar följande sju (7) ledamöter:  

Maria Lundblom-Bäckström (KD), Göran Undevall (KD), 

Katharina Åstrand (M), Eva Nilsson (M), Karin Velinder (M), 

Kerstin Klasson (MP), Urban Blomberg (M). 

 

NEJ röstar följande sex (6) ledamöter:  

Rachel de Basso (S), Annika Nordin (S), Magnus Lagerqvist 

(S), Kjell Ekelund (S), Per Svenhall (SD), Inga Jonasson (V). 

 

 

Utskottet beslutar:  

- att yttra sig i enlighet med majoritetspartiernas förslag.  

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna 

reserverar sig mot beslutet till förmån till sina egna yrkanden, 

och begär att även deras underlag till flerårsplan biläggs 

protokollet, viket godkänns. 

§26  Sammanträdesplanering 
Studieresa 12-13 maj: 

Besök flyktingmedicinskt centrum Norrköping, 

Katastrofmedicinskt centrum, nationellt prioriteringscentrum, 

brännskadecentrum Universitetssjukhuset Linköping. 

Anmälan om eventuell frånvaro så snart som möjligt till 

sekreterare 

 

2014-06-11 

Studiebesök Nässjö, 1177 och REN. 



 

PROTOKOLL 5(5) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 19-29 
Tid: 2014-04-09 10:00-14:15 
 

 

 Sign 

 

§27  Informationsärenden  
Informationsärenden rapporteras och läggs till handlingarna. 

- Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF, 2014-02-27.  

Utskottet efterfrågar att även få ta del av länspensionärsrådets 

mötesanteckningar som informationsärende. 

§28  Konferensinbjudaningar 

Utvecklingskraft 2014, 14-15 maj, Huskvarna, Landstinget i 

Jönköpings län. Intresserade ledamöter erbjuds att delta, 

anmälan med e-post till sekreterare senast den 25 april. 

Etiskt forum om kulturmöten i vården, 21 maj, Jönköping, 

Landstinget i Jönköpings län. Intresserade ledamöter erbjuds 

delta, anmälan med e-post till sekreterare.  

Glappet-teaterföreställning Freja musikteater, 24 april, 

Jönköping, inbjudan Länsrådet för funktionsnedsättningar. 

Intresserade ledamöter erbjuds delta, anmälan med e-post till 

sekreterare. 

§29  Konferensrapporter 

Rachel de Basso rapporterar från Jämlik vård, 21 mars, 

Stockholm, SKL. 

Rapport från Teater- Vi som blev kvar, lämnas vid ett senare 

tillfälle.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Annika Nordin  

 
 


