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Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: 
Urban Blomberg, ordförande (M) §§ 35-41 
Eva Lundemo (C) ordf §§ 42-44 
Annika Nordin (S)  
Kjell Ekelund ersätter Magnus Lagerqvist (S) 
Inga Jonasson (V) 
Jonas Magnusson (S)   
Eva Nilsson (M) 
Patrik Skogward (KD)  
Birgitta Sidenvall (FP)  
Håkan Sandgren (S)  
Sofia Agrell (KD) 
Kristina Winberg (SD) 
Karin Velinder (M) 
Rachel de Basso (S) 
Magnus Berndtzon (MP) 
Dahn Åstrand (C), ersätter Urban Blomberg §§ 42-
44 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Paula Bergman, folkhälsoavdelningen § 40 
Birgitta Ekeberg, folkhälsoavdelningen § 40 
Therese Boberg enhetschef Husvkvarna 
öppenvårdsmottagning § 41 
Joakim Alveglim, psykolog § 41 
Kerstin Kedvall, kurator § 41 
Helena Larsson, sjuksköterska § 41 
Elina Sten, sjukgymnast § 41 
Johan Björk, verksamhetschef psykiatriska 
kliniken § 41 
 

       

35 Justerare 
Utskottet utser Kristina Winberg att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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36 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av rapport 
från en konferens om hjälpmedel och en konferensinbjudan 
under övriga frågor.  

37 

LK10-
0012 

Motion - Den äldre människan på akutmottagning 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår, Anne 
Karlsson, Sverigedemokraterna, att landstingsfullmäktige 
beslutar 
 
 -att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken 
skapas på ett av våra akutmottagningar i länet, och bedrivs 
som ett tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal 
som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping för yttrande. 
 
Utskottet tar del av  dokumentation från Ingela Wennmans 
presentation av Sahlgrenska sjukhusets arbete med fast-
track kedjor för höftfrakturer, stroke och äldre patienter. 
Utskottet föreslår även att man kontaktar  akutmottagningen 
för en uppdatering av deras förbättringsarbeten i samband 
med sammanträdet den 6 september. 

38 

 

LK10-
0275 

 

Motion – PSA- tester- informationsinsatser-forskning  
och utveckling 
 
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.  
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- att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, 
”projektinvolvering”.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
för yttrande.  
 
Utskottet har träffat överläkare David Robinsson och Bruno 
Larsson verksamhetschef urologen för information om ny 
forskning, nytta och förutsättningar för screening för 
prostatacancer med PSA-tester. 
 
De nationella riktlinjerna för prostatacancer ska uppdateras. 
En preliminär version av de nya riktlinjerna kommer 
presenteras under 2013. Uppdateringen kommer att 
fokusera på frågeställningar som har identifierats som 
områden där behovet av vägledning är som störst på grund 
av etiskt svåra frågor, höga kostnader och tveksamhet om 
nytta, praxisskillnader, olika uppfattningar i professionen, 
behov av utmönstring av ineffektiva eller skadliga metoder.  
 
Region Skåne genomför för närvarande ett försök med 
information om PSA-tester. Information skickas till drygt 
1000 skånska män och man undersöker dels hur deltagarna 
upplever att få riktad information, dels deras benägenhet att 
genomföra PSA-tester. Utskottet anser att det är viktigt att  
Landstinget i Jönköping tar del av resultaten från studien i 
Region Skåne.  
 
Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 
yttrande. Utskottet diskuterar yttrandet och gör några 
justeringar.  
 
Utskottet beslutar: 
 
- att yttra sig i enlighet med justerat yttrandeförslag.  
 

39 Konferensrapport 
Mannens hälsodag 2011, Dagens medicin, Stockholm 
9 mars. Håkan Sandgren  
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40 

LK10-
0503 

Motion- Hälsofrämjande  och läkande trädgård 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson 
Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar: 
 
- 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.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet  
Jönköping för yttrande.  
 
Utskottet planerar att besöka Gröna Rehab, Sahlgrenska 
sjukhusets satsning på hälsofrämjande trädgård den 2 
september. Intresseanmälan senast i samband med 
utskottets sammanträde den 15 juni, sista dag för besked om 
medverkan 17 augusti.  
 
Nu deltar Paula Bergman och Birgitta Ekeberg 
Folkhälsoavdelningen för att berätta mer om forskning  
kring natur, grön rehabilitering och hälsofrämjande 
trädgårdar.  
 
Se bilaga 1 
 
Intresseanmälan till studiebesök Gröna rehab 2 
september:  
Urban Blomberg, Eva Lundemo, Annika Nordin,  
Magnus Lagerqvist, Inga Jonasson, Jonas Magnusson, Eva 
Nilsson, Patrik Skogward, Birgitta Sidenvall, Håkan 
Sandgren, Sofia Agrell, Kristina Winberg, Karin Velinder,  
Rachel de Basso, Magnus Berndtzon,  
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41 

 
LK11
-0106 

Motion -  Fördjupa kunskapen om öppenvårds-
psykiatrin  
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, vänsterpartiet  
 
- att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 
granskning av den psykiatriska öppenvården.  
 
- att granskningen även omfattar primärvårdens 
psykosociala team 
 
- att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, 
med förslag på de åtgärder och resurser till 
öppenvårdspsykiatrin som den fördjupade granskningen 
visar att det finns behov av.  
 
Planeringsgruppen diskuterar motionen.  Sekreteraren 
redogör för information från Signe Axelsson, Hälso- och 
sjukvårdsavdelningen, om under vilka punkter som  
utvecklingsplanen för psykiatrin berör öppenvårds-
psykiatrin.  
 
Planeringsgruppen föreslår att Signe Axelsson bjuds in till 
utskottet i samband med sammanträdet den 6 september. Då 
har arbetet med att förverkliga utvecklingsplanen tagit 
form.  
 
Nu medverkar Therese Boberg enhetschef, Joakim 
Alveglim, psykolog, Kerstin Kedvall kurator, Helena 
Larsson sjuksköterska, Elina Sten sjukgymnast samt 
Johan Björk verksamhetschef psykiatriska kliniken för att  
berätta om Huskvarna öppenvårdsmottagning och för den 
specialiserade psykiatriska öppenvården.   
 
Se bilaga 2 och 3 
 
Utskottet beslutar att bjuda in Signe Axelsson in till 
utskottet den 6 september för information om 
utvecklingsplanen för psykiatrin berör öppenvårds-
psykiatrin och hur det arbetet ska bedrivas. 
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42 Sammanträdesplanering 
 
2 september 
Studiebesök Gröna Rehab i Göteborg. Avfärd Jönköping ca 
10:00, hemkomst ca 18:00. Intresseanmälan senast den 15 
juni, sista dag för besked om medverkan 17 augusti.  
 
6 september 
Studiebesök dialyspaviljongen Ryhov 1.5 timme 
- beredning av motion om äldre på akuten, medverkan 
akutmottagningen 
- beredning av motion om öppenvårdspsykiatrin, 
medverkan  Signe Axelsson, hälso- och 
sjukvårdsavdelningen  
 
18 oktober 
Futurum och Hälsohögskolan  
 
Förslag för hösten  
Studiebesök obesitas kirurgi 
Bräcke diakoni, Sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath  
 

43 Anmälningsärenden  
Redovisas och läggs till handlingarna 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 7(7)

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 35-44 

 Tid: 2011-06-15, 10:00-12:40 
 

 

  

 

44 Övriga frågor 
Konferensinbjudan 6: e nationella patientsäkerhets-
konferensen, SKL, 12-13 september Stockholm.  
Annika Nordin, Eva Lundemo, Magnus Berndtzon, Kristina 
Winberg anmäler intresse. Beslut fattas av 
planeringsgruppen.  
 
Eva Nilsson rapporterar från en konferens om hjälpmedel 
för funktionshindrade 
 
Håkan Sandgren informerar om en artikel i DN den 7 juni 
gällande Vidarkliniken, sekreteraren får i uppdrag att 
kopiera upp artikeln till utskottet.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg Eva Lundemo §§ 42-44 Kristina Winberg 

 
 


