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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 44-
51 
Tid: 2013-09-25 10:00-14:30 

Plats: Ögonkliniken, samt Konferensrum Cymbalen 

Länssjukhuset Ryhov 

Närvarande: Beslutande:  

Urban Blomberg, ordförande (M) 

Eva Lundemo (C) 

Annika Nordin (S) 

Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S) 

Rachel de Basso (S) 

Kerstin Klasson (MP) ersätter Magnus Berndtzon (MP) 

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD) § 44, 48-51 

Per Svenhall (SD) 

Stig-Arne Tengmer (FP) 

Johanna Gustavsson (S) 

 

Adjungerade:  

Övriga: Charlotte Jerkelund 

Christer Andersson, verksamhetschef Ögonkliniken § 44 

Kent Carlsson, bitr. verksamhetschef, Ögonkliniken § 44 

Susann Meyner, vårdenhetschef Ögonkliniken § 44 

  

§44 Studiebesök och information Ögonkliniken 
Christer Andersson berättar om klinikens verksamhet och 

framtida utmaningar tillsammans med Kent Carlsson och 

Susann Meyner. Se bilaga. 

§45  Justerare 
Utskottet utser Stig-Arne Tengmer till att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§46  Dagordning  
Utskottet fastställer dagordningen med tillägg av 

information om forskarfredag under övriga frågor.  

§47  
LJ2012

/863 

Motion: Satsa på undersköterskorna! 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt 
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övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/ 

skötare i Landstinget i Jönköpings län inventeras 

 

- att en genomlysning av framtida yrkesområden och 

uppgifter för undersköterskor/skötare genomförs 

 

- att resultaten av ovanstående insatser redovisas till 

fullmäktige, och finns med som underlag för satsningar 

inom detta område, vid kommande budgetprocess.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Vid utskottets sammanträde den 16 juni återremitterades 

yttrandeförslaget till planeringsgruppen för ändringar i text 

och eventuellt i beslutsförslag.  

 

Nu finns ett förslag till yttrande för beslut. 

 

Urban Blomberg (M) yrkar bifall till yttrandeförslaget.  dvs 

att motionens två första att-satser besvaras, samt att 

motionens tredje att-sats avslås. 

 

Inga Jonasson (V) yrkar bifall till motionen.  

 

Annika Nordin (S) yrkar bifall till motionen.  

 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att 

utskottet bifallit yttrandeförslaget, dvs att motionens två 

första att-satser besvaras, samt att motionens tredje att-sats 

avslås. 

 

Omröstning begärs, med följande propositionsordning.  

 

De som bifaller Urban Blombergs yrkande röstar JA. 

De som bifaller Annika Nordin och Inga Jonassons yrkande 

röstar NEJ. 

 

JA röstar följande sju (7) ledamöter:  

Urban Blomberg (M), Eva Lundemo (C), Eva Nilsson (M), 

Karin Velinder (M), Stig-Arne Tengmer (FP), Kerstin 

Klasson (MP), Per Svenhall (SD). 
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NEJ röstar följande sex (6) ledamöter:  

Annika Nordin (S), Johanna Gustavsson (S), 

Magnus Lagerqvist (S), Jonas Magnusson (S),  

Rachel de Basso (S), Inga Jonasson (V) 

 

Utskottet beslutar:  

- att yttra sig i enlighet med förslaget till yttrande, dvs att 

motionens två första att-satser besvaras, samt att motionens 

tredje att-sats avslås. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån till sina egna yrkanden 

 

§48  
 
LJ2013

/432 

Motion: Subventionera TBE vaccin för barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Markus 

Eskdahl (S) och Bo Kärreskog (S):  

 

- att utreda vilken subvention som ska utgå för att ge barn 

och ungdomar möjlighet till TBE vaccination. 

 

- att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet 

att få TBE vaccination inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet.  

 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande. 

 

Utskottet besöker infektionskliniken i samband med sitt 

sammanträde den 13 juni. Då informerade Anna 

Henningson, läkare som forskat på smittspridning genom 

fästingar och verksamhetschef Johan Darelid om spridning i 

länet samt om symptom och konsekvenser av TBE, med 

fokus på barn. 

 

Utskottet har inför sammanträdet även tagit del av en 

hälsoekonomisk analys av ett eventuellt införande av TBE-

vaccinering i Landstinget Sörmland. Information har även 

lämnats från smittskyddsläkare Peter Iveroth angående 

regler för eventuella förändringar av det allmänna nationella 

vaccinationsprogrammet.  



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 
§§ 44-51 
Tid: 2013-09-25 10:00-14:30 
 

 

 Sign 

 

 

Nu deltar barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin för att 

berätta om det nationella allmänna vaccinationsprogrammet 

för barn. Barnhälsovården ska alltid vara kostnadsfri trots 

det så erbjuder man föräldrar att vaccinera sina barn mot 

Hepatit B förutsatt att de själva betalar dos-kostnaden. TBE-

vaccinationer, liksom alla övriga vaccinationer, sker inom 

primärvården.  

 

Ett utkast diskuteras och lämnas till planeringsgruppen för 

ytterligare beredning. Utskottet efterfrågar bland annat 

kostnader för införande av gratis vaccination av hepatit B 

samt uppgifter av antalet barn i riskområden.  

§49  Sammanträdesplanering 
 

15-16 oktober 

Planering pågår införa studieresa 15-16 oktober. Region 

Halland har meddelat att man inte har möjlighet att ta emot 

utskottet dessa datum. 

 

Förfrågningar har lämnats till: 

Kunskapscentrum för jämlik vård, Närsjukhuset Angered, 

Centrum för patientcentrerad vård. Utskottet föreslår även 

Bräcke Diakonis verksamhet och eventuellt Spenshult för 

möjliga studiebesök.  

§50  Konferensinbjudningar 
Swedage 2013 Leva längre - må bättre?, Statens folkhälso-

institut, Landstinget i Jönköpings län mfl, 17 oktober 

Jönköping. Intresserade ledamöter erbjuds att delta. 

Anmälan till sekreterare så snart som möjligt. 

 

Utbildning medborgardialog, Sveriges Kommuner och 

Landsting, Rosensalen - Jönköping, 2013-10-31. 

Planeringsgruppen uppmanar utskottets ledamöter att delta, 

anmälan till sekreterare så snart som möjligt. 

 

Prioriteringskonferensen 2013, 21-22 oktober, Gävle 

Två ledamöter erbjuds delta, anmälan till sekreterare så snart 

som möjligt. 
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Tillsammans för en jämlik hälsa, 24 oktober, Jönköping. 

Påminnelse om anmälan till sekreterare, intresserade 

ledamöter och ersättare erbjuds att delta.  

§51  Övriga frågor 
Utskottet informeras om Landstingets forskarfredag den 27 

september, 2013.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Stig-Arne Tengmer  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


