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PROTOKOLL 1(5) 

     

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 19-29 

Tid: 2012-03-27, 10:00-15:30 

Plats: Konferensrum Lutan, akutmottagningen Länssjukhuset 

Ryhov 

Närvarande: Beslutande: 

Urban Blomberg, ordförande (M)  

Eva Lundemo (C)  

Annika Nordin (S)  

Magnus Lagerqvist (S) §§ 19-21 

Kjell Ekelund (S) ersätter Magnus Lagerqvist §§ 22-29 

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S)   

Eva Nilsson (M)  

Patrik Skogward (KD)   

Håkan Sandgren (S) 

Birgitta Sidenvall (FP)  

Maria Lundblom-Bäckström (KD) §§ 19-21 

Dhan Åstrand ersätter Maria Lundblad-Bäckström  

§§ 22-29 

Kristina Winberg (SD) 

Karin Velinder (M) 

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP) § 21-29 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Wilhelm Alstermark, verksamhetschef akutklin. § 21 

Amelie Poppeldal-Johansson, vårdenhetschef akutvårds-

avdelningen § 21 

Lotta Lindberg vårdenhetschef akutmottagningen § 21 

Thomas Karlsson vårdenhetschef ambulansen § 21 

Agneta Mussi administrativ enhetschef § 21 

Sören Hansen, överläkare/ordförande läkemedels-

kommittén § 23 

Jonatan Buhr Juris, ekonom Landstingets kansli § 23 

Lars Abrahamsson, sektionschef läkemedel/sekreterare 

läkemedelskommittén § 23 

Mårten Lindström, överläkare medicinklin. Ryhov§ 23  

 

 

§19 Val av justerare 

Utskottet utser Håkan Sandgren att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  
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§20  Fastställande av förslag till dagordning 

Dagordningen fastställs med tillägg av elektroniska 

handlingar under övriga frågor.  

§21  Information och studiebesök akutkliniken  

Wilhelm Alstermark, Amelie Poppeldal-Johansson,  

Lotta Lindberg Thomas Karlsson vårdenhetschef 

ambulansen och Agneta Mussi informerar om akutklinikens 

verksamhet och förbättringsområden.  

Se bilaga 1 

§22 L

LJ201

2/140   

Motion – riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på 

akutmottagningen  

Motion - Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på 

akutmottagningen  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 

Gustafsson och Samuel Godrén, sverigedemokraterna  

 

- att det på akutmottagningarna inom landstinget utses en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen äldre 

multisjuka (enligt definition i motionen) 

- att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen 

”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Wilhelm Alstermark verksamhetschef akutkliniken  

kommenterar motionen.Det är bra att vården av äldre sätts i 

fokus, men det kan vara problematsikt med med allt för 

mycket kategoriseringar av olika patientgrupper. Alla 

patienter har rätt till vård och omsorg efter behov. All 

personal på akuten har kompetens för omvårdnad av äldre.  

 

Alstermark menar att det är inte säkert att gruppen 

multisjuka gynnas bäst av en resurs knuten till akuten. En 

läkarresurs på geriatriken som kan arbeta förebyggande på 

exempelvis särskilda boenden skulle kunna vara lika bra. 

Alternativt en allmänläkare på akuten, samt möjlighet för 

vårdplanering redan på akutkliniken.  

 

Beredning fortsätter i planeringsgruppen.  
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§23  

 

 

Information läkemedelskommittén  

Sören Hansén, Jonatan Buhr Juris, Lars Abrahamsson och 

Mårten  Lindström informerar om läkemedelskommitténs 

och Landstingets arbete med läkemedel , samt organisation 

och arbetssätt för bland annat: införandet av nya (dyra) 

läkemedel, förskrivningsmål, fokusområden med mera. 

Se bilaga 2 

§24  Flerårsplaneyttrande 

Ordföranden går igenom beslutsordningen för ärendet. Först 

fattas beslut om det gemensamma yttrandeförslaget som 

lämnats av planeringsgruppen efter beredning i utskottet, 

sedan om tilläggsyrkanden. Utskottet diskuterar 

planeringsgruppens yttrandeförslag och beslutar att stycket 

om fritt vårdval för utprovning av hörapparater stryks.  

 

Beslut:  

Utskottet bifaller det gemensamma förslaget till Hälso- och 

sjukvårdsutskottets Jönköpings yttrande över flerårsplan.  

 

Det finns fyra förslag till tilläggsyrkanden till 

flerårsplaneyttrandet: ett från majoriteten (C, FP, KD, M, 

MP), ett från socialdemokraterna, ett från vänsterpartiet och 

ett från sverigedemokraterna.  

 

Urban Blomberg yrkar bifall till majoritetens 

tilläggsyrkanden 

Håkan Sandgren yrkar bifall till socialdemokraternas 

tilläggsyrkanden  

Inga Jonasson yrkar bifall till vänsterpartiets 

tilläggsyrkanden 

Kristina Winberg yrkar bifall till sverigedemokraternas 

tilläggsyrkanden.  

 

Orföranden ställer samtliga yrkanden under proposition och 

finner att utskottet beslutat att majoritetens yrkanden läggs 

till utskottets flerårsplaneyttrande. Omröstning begärs.  

 

För att få fram ett motförslag till majoritetens yrkande ställer 

ordförande proposition på socialdemokraternas, 

vänsterpartiets och sverigedemokraternas yrkanden.  
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Ordföranden finner att utskottet utsett socialdemokraternas 

yrkande till motförslag.  

 

Ordföranden ställer då proposition på majoritetens yrkande 

och socialdemokratarenas yrkande och finner att utskottet 

bifaller majoritetens yrkanden.  

 

Omröstning begärs och genomförs med följande 

propositionsordning de som röstar för majoritetens yrkande 

röstar JA, de som röstar för socialdemokraternas yrkanden 

röstar NEJ.  

 

JA röstar följande nio ledamöter: Patrik Skogward (KD), 

Dhan Åstrand (C), Eva Lundemo (C), Magnus Berndtzon 

(MP), Karin Velinder (M), Kristina Winberg (SD), Birgitta 

Sidenvall (FP), Eva Nilsson (M), Urban Blomberg (M). 

 

NEJ röstar följande sex ledamöter: Jonas Magnusson (S), 

Rachel de Basso (S), Kjell Ekelund (S), Annika Nordin (S), 

Håkan Sandgren (S), Inga Jonasson (V). 

 

Utskottet beslutar 

Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med det 

gemensamma yttrandet med tillägg av majoritetens 

tilläggsyrkanden.  

 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna 

tilläggsyrkanden. Se bilaga 3 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna 

tilläggsyrkanden. Se bilaga 4 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna 

tilläggsyrkanden. Se bilaga 5 

§25  Konferensrapporter 

Konferensrapporter lämnas från följande konferenser: 

- Jonas Magnusson, Urban Blomberg, Primärvårdens dag, 

31 januari Stockholm 

- Eva Lundemo, Patientsäkerhetens dag, 15 mars Stockholm 

- Rachel de Basso, Att genomföra barnets rättigheter, 20 

mars Jönköping 

- Eva Lundemo, Elmia äldre, 23 mars Jönköping 

 



 

PROTOKOLL 5(5) 

     

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 19-29 

Tid: 2012-03-27, 10:00-15:30 
 

 

 Sign 

 

§26  
 
Sammanträdesplanering  
 

8-9 maj 

Studieresa Vidarkliniken Järna och Universitetssjukhuset 

Linköping. Vid besök Vidarkliniken är utskottet speciellt 

intresserade av smärtrehabilitering, vård och palliativ vård 

vid cancer samt synen på vaccinationer i synnerhet mässling. 

 

Utskottet reser med buss och övernattar i Linköping, 

information om program för Järna och Linköping skickas ut 

så snart som möjligt.  

§27  
 
Anmälningsärenden  
Anmälningsärenden anmäls och läggs till handlingarna.  

§28  
 
Konferensinbjudan 
- Jämlik vård  - Vårda jämlikt, Sveriges Kommuner och 

Landsting,  11 juni Stockholm. Fyra ledamöter erbjuds delta.  

Anmälan till sekreterare senast den 12 maj 

§29  Övriga frågor 

Utskottets planeringsgrupp och sekreteraren får i uppdrag att 

ta reda på hur utskottet enklast kan ta del av handlingarna 

elektroniskt inför sammanträdena.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Håkan Sandgren   

 
 


