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Plats: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 

Närvarande: Beslutande: 
Urban Blomberg, ordförande (M)  
Eva Lundemo (C)  
Annika Nordin (S)  
Magnus Lagerqvist (S) 
Inga Jonasson (V) 
Jonas Magnusson (S)   
Eva Nilsson (M) 
Patrik Skogward (KD)  
Birgitta Sidenvall (FP)  
Håkan Sandgren (S)  
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Kristina Winberg (SD) 
Karin Velinder (M) 
Rachel de Basso (S) 
Kerstin Klasson ersätter Magnus Berndtzon (MP) 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Eva Wigaeus, Hälsohögskolan § 56 
Boel Andersson Gäre, Futurum § 56 
Johan Thor, Jönköping Academy § 56 
Stefan Österström, FoUrum; Jönköpings kommun 
§ 56 
Erik Wellander, kirurgkliniken Ryhov § 56 
Sofia Persson, samrehab Värnamo § 56 
Helena Sundqvist, ortopedkliniken, Värnamo § 56 
Östen Johnsson, landstingsrevisionen § 61 
Marianne Ericsson, landstingsrevisonen § 61 
Inga Fingal, landstingsrevisionen § 61 
Göte Wahlström, landstingsrevisionen § 61 
Anette Karlsson, administrativ samordnare 
landstingsrevisionen § 61 
Eva Öhlander, chef landstingsrevisionen § 61 
Wilhelm Alstermark, verksamhetschef 
akutkliniken §  57 
Björn Westerlind, verksamhetschef geriatriska 
kliniken § 57 
Göran Lindsjö, Landstingsfastigheter § 62 
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54 Justerare 
Utskottet utser Inga Jonasson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

55 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av rapport 
om workshop § 60 samt från överläggningar med 
fullmäktiges presidium § 63.  

56 Information Hälsohögskolan, Futurum, Jönköping 
Academy for Health and Welfare 
 
Eva Wigeus, VD för hälsohögskolan berättar om 
Hälsohögskolan och Högskolan i Jönköping.  
Se bilaga 1 
 
Boel Andersson Gäre, verksamhetchef Futurum och 
professor hälsohögskolan, berättar om forskning och 
utveckling i Futurum samt upprinnelsen till Jönköping 
Academy.  
Se bilaga 2 
 
Johan Thor, föreståndare Jönköping Academy berättar om 
syfte, organisation och verksamhet i Jönköping Academy 
med hjälp av Stefan Österström, Erik Wellander och Sofia 
Persson.  
Se bilaga 3 

57 

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 en 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. 
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Utskottet tar tagit del av dokumentation från Ingela 
Wennmans presentation av Sahlgrenska sjukhusets arbete 
med fast-track kedjor för höftfrakturer, stroke och äldre 
patienter.  
 
Nu medverkar Björn Westerlind, verksamhetschef 
geriatriska kliniken, och Wilhelm Alstermark, 
verksamhetschef akutkliniken, för att informera om det 
utvecklingsarbete som kommer innebära försök med 6 
vårdplatser för direktinläggning på geriatriken i en fast-
track kedja liknande den för äldre på Sahlgrenska.  
 
Se bilaga 4. 
 
Väntetider och arbetsbelastning på akutmottagningen och 
ambulansen diskuteras.  
 
Planeringsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
yttrande med anledning av motionen.  

58 

LK11-
010 

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.  
 
Signe Axelsson medverkade vid utskottets sammanträde 
den 6 september, och berättade om hur man arbetar med 
öppenvårdspsykiatrin i utvecklingsplanen för psykiatrin.  
 
Utskottet diskuterar motionen. Sekreteraren redogör för 
uppgifter angående samverkan med slutenvården.  
Sekreteraren får i uppdrag skriftligen sätta samman dessa 
uppgifter samt att ta reda på hur vårdvalsenheten följer upp 
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de psykosociala teamen i primärvården. Beredning 
fortsätter i planeringsgruppen.  

59 

 

LK11-
0521 

Motion - Kompetensutveckling och samarbete inom 
rehabiliterings- och psykosociala området med fokus 
på yrkesspecifika frågor 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, vänsterpartiet  
 
- att Landstinget i samråd med de olika professionernas 
företrädare tar fram modeller och former för hur 
kompetensutveckling och samordning av yrkesspecifika 
frågor skall organiseras i länet, allt i syfte att erbjuda en 
jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen.  
 
- att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges 
möjligheter att delta.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet  
Jönköping för yttrande och anmäls nu. Olika förslag för 
beredning lämnas bland annat att motionen lämnas till 
Futurum för kommentarer. Beredning fortsätter i 
planeringsgruppen.  

60 Sammanträdesplanering 
 
22 oktober 
Eva Lundemo och Annika Nordin föreslår att intresserade 
ledamöter uppmärksammar nationella donationsdagen 22 
oktober. Pressmeddelande skickas ut.  
 
31 oktober, 10:00 
Ordföranden informerar om en workshop om 
medborgarkontakter/information om utskottens verksamhet 
i samarbete med informationsavdelningen. Vilket behov av 
informations-, profilmaterial finns? Kallelse och 
information kommer. 
 
6 december 
- Information Bräcke diakoni, övrig planering fortsätter i 
planeringsgruppen. 
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61 Uppföljning och diskussion, Landstingets revision  
Landstingsrevisionen deltar vid utskottets sammanträde för  
en uppföljning av granskningen av landstingets utskott och 
enkäten till landstingsfullmäktiges ledamöter. 
Landstingsrevisionens chef Eva Öhlander redovisar 
förändringar av utskottens arbetsordning, se bilaga 5.  
 
Revisorerna och utskottet diskuterar resultat och 
uppföljning enligt tidigare utskickade frågor. 

62 

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 har besökt Gröna Rehab i Göteborg och 
skulpturparken Homo Hortus. Tidigaren har Paula Bergman 
och Birgitta Ekeberg Folkhälsoavdelningen information om  
forskning  kring natur, grön rehabilitering och 
hälsofrämjande trädgårdar. Sekreteraren redogör för ett 
projektförslag för en verksamhet liknande Gröna Rehabs 
förlagd till Tenhults naturbruksgymnasium. Förslaget har 
tagits fram av Regional Utveckling och Folkhälsosektionen. 
Sekreteraren lämnar också information om Sinnenas 
trädgård i Habo, som kostat ca 700 000 att anlägga, samt 
uppgifter kring driften.  
 
Nu medverkar Göran Lindsjö, fastighetschef norra 
distriktet, landstingsfastigheter för att informera om 
vilka om vilka idéer som funnits rehabiliterande trädgård i 
början av 2000-talet. Det finns inga konkreta planer för 
utveckling av Ryhovsområdet, fokus för närvarande är 
skötsel och upprustning av innegårdar.  
 
Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till yttrande på motionen.  
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62 Anmälningsärenden  
Redovisas och läggs till handlingarna.  

63 Rapporter 
- Jonas Magnusson rapporterar från konferensen Regioner 
2015, 28 september Sveriges Kommuner och Landsting,   
- Överläggningar med patientföreningar, Annika Nordin 
Maria Lundblom Bäckström och Urban Blomberg.  
- Eva Lundemo rapporterar från överläggningarna med 
fullmäktiges presidium.  

64 Övriga frågor 
Utskottet föreslår att Jönköping Academy for Health and 
Welfare bjuds in för att informera i landstingsfullmäktige.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg Inga Jonasson   

 
 


