PROTOKOLL

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 73-81
Tid:

2010-12-09, 10:00-14:30

Plats:

Konferensrum Trumpeten, Länssjukhuset Ryhov

Närvarande:

Beslutande:
Urban Blomberg, ordförande (M)
Eva Lundemo (C)
Annika Nordin (S)
Kjell Ekelund ersätter Magnus Lagerqvist (S)
Inga Jonasson (V)
Jonas Magnusson (S) §§ 73-78
Rachel de Basso (S)
Patrik Skogward (KD) §§ 73-75
Folke Solheim (M) ersätter Birgitta Sidenvall §§
73-75
Håkan Sandgren (S)
Sofia Agrell (KD)
Kristina Winberg (SD)
Karin Velinder (M)
Magnus Berndtzon (MP)

Övriga:
Charlotte Jerkelund, sekreterare
Bruno Larsson, verksamhetschef urologen § 75
David Robinson, överläkare urologen § 75

73

Justerare
Utskottet utser Annika Nordin att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

74

Dagordning
Förslaget till dagordning godkänns.
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2010-12-09, 10:00-14:30
Motion – PSA- tester- informationsinsatser-forskning
och utveckling

LK100275
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban
Persson (M)
- att Socialstyrelsen eller annan information tillställs
samtliga vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt
till PSA test, informationsmaterial som skall vara
tillgängligt för allmänheten.
- att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings
län om att män har rätt att genomgå ett PSA test.
- att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för
män åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret
2011, att bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt.
- att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar,
”projektinvolvering”.
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet
för yttrande.
Utskottet har inför sammanträdet tagit del av HSUV:s svar
på motionen “Erbjudande angående prostatakontroll D.nr
3600 och populärversionen av de nationella riktlinjerna för
prostatacancer.
Nu medverkar överläkare David Robinsson och Bruno
Larsson verksamhetschef urologen för att berätta om ny
forskning, nytta och förutsättningar för screening för
prostatacancer med PSA-tester.
Se bilaga 1
76

Utskottets roll och uppdrag
Ordföranden beskriver utskottets uppdrag och arbetssätt.
Följande dokument delas ut till ledamöterna:
- Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över
flerårsplan 2012-2013 tillsammans med
socialdemokraternas och vänsterpartiets yttrande.
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- Utskottets årsredovisning 2009
- arbetsordning för fullmäktiges utskott
- Revisionens granskningsrapport av utskottens verksamhet
Sekreteraren visar utskottets egna arbetsplats på intranätet,
där handlingar för beredning av motioner och andra
ärenden finns samlade under fliken arbetsmaterial.
Sekreteraren får i uppdrag bjuda in en representant från
informationsavdelningen till kommande sammanträde för
ytterligare information om intranätet.

77

Sammanträdesplanering
Utskottet beslutar att ha sammanträden på följande datum:
Utskottet
- 2 februari
- 2 mars
- 7 april
- 3-4 maj (studieresa)
- 15 juni
- 6 september
- 18 oktober
- 6 december
Uppslag för studieresa: träningsverksamhet Köpenhamn,
rehabiliteringsträdgård, Magnetterapi Eksjö,
Vidarkliniken Järna
- 2 februari
- studiebesök akuten eller ambulansen
- Medverkan av företrädare för sjukvårdsområdet med
uppdrag att redogöra för planeringsförutsättningar,
situationen på akuten, hälsofrämjande sjukhus/landsting
- Medverkan enbart från vårdvalsenheten eller både från
Bra Liv och en vårdenhet i alternativ regi tex Bräcke
Diakoni
- 2 mars
Käkkirurgen
- 7 april
Modellkommuner ungas psykiska hälsa, projektledare Ulf
Granath

PROTOKOLL

4(7)

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 73-81
Tid:

2010-12-09, 10:00-14:30

Motion, Stärk och utveckla kunskapen om äldres
psykiska hälsa
LK09- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga
0187
Jonasson, Svante Olsson och Suzanne Schöblom samtliga
Vänsterpartiet att fullmäktige beslutar:
78

- att ta fram ett utvecklingsprogram i syfte att stärka den
äldrepsykiatriska kompetensen, avsett för hälso- och
sjukvårdspersonal i Landstinget i Jönköpings län, med
särskilt fokus på primärvården.
- att undersöka möjligheterna att tillskapa äldrepsykiatriska
team med specialistkompetens. Dessa team ska även ha
tillgång till vårdplatser som är anpassade till äldre med
psykisk sjukdom eller ohälsa.
Vid sammanträdet den 27 januari diskuterade utskottet
motionen och den information som de tagit del av under
beredningen av ärendet. Utskottet konstaterar att det är ett
viktigt område och att samverkan mellan samverkan
psykiatri, geriatrik och primärvård bör öka.
Vid sammanträdet den 16 mars diskuterade utskottet ett
förslag till yttrande. Alliansen yrkade på att motionen avslås
medan oppositionen yrkade bifall på motionen. Efter att
motionen diskuterats beslutade utskottet att bordlägga
motionen.
Vid sammanträdet den 4 maj beslutade utskottet att
återremittera motionen till planeringsgruppen för fortsatt
beredning.
Vid sammanträdet den 16 juni beslöt utskottet att bjuda in
Christer Lindholm till utskottet för att ta reda på hur
utredningen om vuxenpsykiatrin tar upp äldres med
psykisk- ohälsa eller ej. Christer Lindholm medverkar vid
utskottets sammanträde den 23 september. Utskottet
konstaterar nu att utredningen och utvecklingsplanen inte
belyser äldre som grupp eller äldre psykiatri. Sekreteraren
ger information om Senior dialogen, där finns i dagsläget
inget arbete kring äldrepsykiatri.

PROTOKOLL

5(7)

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 73-81
Tid:

2010-12-09, 10:00-14:30
Vid utskottets sammanträde den 20 oktober diskuterades ett
förslag till yttrande. Utskottet beslutade att återremittera
yttrandet till planeringsgruppen.
Nu anmäls motionen till det nya utskottet, beredning
fortsätter i planeringsgruppen.

Straff eller vård vid alkoholism
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson
LK09- Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar:
0572
- att avgiften för intyg avseende att återfå/behålla körkort
efter missbruk skall sänkas till en rimlig nivå i jämförelse
med vad som gäller för övriga körkortsintyg.
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Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet
Jönköping för yttrande.
Vid sammanträdet den 24 februari medverkade Göran
Hjalmarsson Länsstyrelsen, Olof Blix, Ola Kvarnemo och
Bodil Monwell beroendemottagningen för att informera om
villkor, avgifter och konsekvenser för körkortsintyg.
Information har också lämnats av Eva Hultgren, Vägverket
om SMADIT, Samverkan mot Alkohol och Droger i
Trafiken. Projektet syftar till att de som åkt fast för rattfylla
ska få ett snabbt erbjudande om vård redan av polisen.
Arbetet drivs i samverkan mellan kommun, polis, vägverk.
Vid sammanträdet den 4 maj medverkade Marie-Louice
Lennartsson, Medicinsk diagnostik för att informera om
kostnader för provtagning. Beställning skickas av
Länsstyrelse, numera Transportsstyrelsen. Ett normalpaket
kostar 400 SEK görs fyra gånger för ett intyg. Vid
drogtester görs urinprov, finns substans skickas det vidare
för verifiering. Kostnaden för drogprover är max 300 SEK.
Vid utskottet den 16 juni fick sekreteraren i uppdrag att
inhämta skriftlig information från beroendeenheten och att
Mats Bojestig eller annan tjänsteman bjuds in till
sammanträdet för att informera om bakgrunden till beslutet
att höja avgifterna för körkortsintyg.
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Daniel Lilja och Yvonne Ericsson, Hälso- och
sjukvårdsavdelningen medverkade på utskottets
sammanträde den 23 september de redogjorde för
bakgrunden till förändringen av kostnaden och jämförelser
med kostnader för andra intyg.
Utskottet har även fått ta del svaret på den JO-anmälan som
gjorts med anledning av de höjda avgifterna samt en
skrivelse från beroendemottagningen.
Vid utskottets sammanträde den 20 oktober diskuterades ett
förslag till yttrande, socialdemokraterna delade ut ett eget
förslag till yttrande vid sittande bord. Utskottet beslutade att
återremittera yttrandet till planeringsgruppen.
Nu anmäls motionen till det nya utskottet, beredning
fortsätter i planeringsgruppen. Sekreteraren delar ut en lista
över kostnaderna för körkortsintyg gällande alkohol i andra
landsting.

Motion – Hälsofrämjande och läkande trädgård
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson
LK10- Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar:
0503
- att en plan tas fram, med förlag på åtgärder och behov, i
syfte att tillskapa och utveckla läkande och
hälsobefrämjande trädgårdar på alla länets sjukhus.
80

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet
Jönköping för yttrande och anmäls nu.
Utskottet diskuterar motionen och ger förslag för beredning
- Vad har skett i länet? Hur ser det ut på andra sjukhus i
landet?
- forskningen i Alnarp
- beredningen av den tidigare motionen om konstens stig
och själens trädgård
- LRF:s projekt om grön omsorg
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Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Urban Blomberg

Annika Nordin

