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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 30-40 
Tid: 2014-06-11, 10:00-14:00 

Plats: Höglandssjukhuset Nässjö Konferensrum 1177, 

samt Rehabenheten REN 

Närvarande: Beslutande:  

Urban Blomberg, ordförande 

Eva Lundemo (C) 

Kjell Ekelund (S) ersätter Annika Nordin (S) 

Magnus Lagerqvist (S)  

Raila Wasenius (V) ersätter Inga Jonasson (V)  

Johanna Gustavsson (S)  

Rachel de Basso (S) 

Jonas Magnusson (S) 

Magnus Berndtzon (MP) 

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Stig-Arne Tengmer (FP) 

Per Svenhall (SD) 

Göran Undevall (KD) ersätter Patrik Skogward 

(KD) 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Susanne Sjöviker, sjuksköterska kontaktcenter 

1177 § 30 

Eva-Marie Sundqvist, verksamhetschef 

Rehabenheten REN § 40 

 

  

 

§30 Information och studiebesök kontaktcenter 1177 

Susanne Sjöviker informerar om arbetssätt och verksamheter 

på kontaktcenter 1177. Se bilaga 

§31 Justerare 

Utskottet utser Eva Nilsson till att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§32  Dagordningen  
Förslaget till dagordning fastställs.  

§33  
LJ2013

Motion: Screening av benskörhet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Doris Lidman, 
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/1602 

 
Marianne Andersson, Ragnwald Ahlnér kristdemokraterna att 

fullmäktige beslutar 

 

- att Landstinget utreder förutsättningarna för en 

försöksverksamhet med screening av benskörhet.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för synpunkter Utskottet har fått information av 

Jens-Christian Larsen, verksamhetschef ortopeden och Staffan 

Ekedal, FAKTA-ansvarig och Indira Liesto, överläkare 

geriatriska kliniken och ansvarig för osteoporosmottagningen 

Ryhov.  

 

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett utkast till 

yttrande i planeringsgruppen som utskottet diskuterar 

angående svar, bland annat om man avser generell screening 

eller riktad med hjälp av FRAX. Planeringsgruppen får i 

uppdrag att fortsatta beredningen av yttrandet och komplettera 

med hänvisning till utskottets skrivning i underlag för 

flerårsplan. 

§34  
LJ2014

/540 

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till 

samvetsfrihet 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anna-Karin 

Yngvesson, Torbjörn Eriksson, Erik Lagärde alla 

Kristdemokraterna 

 

- att Landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt 

om samvetsfrihet som ger personal möjlighet att inte tvingas 

delta i viss verksamhet som strider mot etiska och religiösa 

övertygelser där så är praktiskt möjligt på arbetsplatsen.  

 

Motionen har skickats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för synpunkter och anmäldes vid utskottes 

sammanträdet den 9 april.  

 

Vårdförbundet har skickat in ett yttrande över motionen som 

utskottet tagit del av. Beredningen av motionen diskuteras,  

samtliga fackförbund har fått förfrågan om att yttra sig över 

motionen, liksom etiska rådet. Personaldirektör Anders Liif 

bjuds in utskottes sammanträde den 23 september. Det är 

viktigt att bereda motionen med hänsyn till alla landstingets 
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verksamheter och yrkesgrupper och med hänsyn till hälso- 

och sjukvårdslagen och annan lagstiftning som reglerar 

verksamheten.  

§35  
LJ2014

/547 

Motion: Äldre med psykisk ohälsa – satsningar behövs 

för att ge en rättvis vård! 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslås 

 

- att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk 

kompetens tillskapas i länet. 

 

- att dessa enheter har tillgång till slutenvårdsplatser. 

 

- att kompetensutvecklingsåtgärder genomförs om äldres 

psykiska hälsa med särskilt fokus på medarbetare i 

primärvården. 

 

Motionen har skickats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för synpunkter   och anmäls nu. Utskottet har även 

tagit del av önskar att yttrandet över motionen Stärk och 

utveckla kunskapen om äldres psykiska hälsa, Dnr LK09-

0187, utskottets yttrande antogs inte av fullmäktige som 

beslutade att motionen skulle anses vara besvarad.  

§36  Sammanträdesplanering 

23 september 

Besök folktandvården Badhuset eller Mullsjö vårdcentraler. 

Beredning av motioner.  

 

Uppslag inför hösten information om landstingets generalplan 

för om och utbyggnad av vårdlokaler.  

§37  Informationsärenden  
Informationsärenden rapporteras och läggs till handlingarna. 

- Länspensionärsrådet 2014-03-19 

- Överläggningar med Tandskadeförbundet, Elöverkänsligas 

förening 2014-04-07 
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§38  
Konferensinbjudningar 
Nationell konferens, Barn som anhöriga 2014, 6-7 oktober, 

Jönköping, Landstinget i Jönköpings län, SKL Socialstyrelsen 

mfl. Fyra ledamöter erbjuds att delta, efter beslut av 

planeringsgrupp, intresseanmälan till sekreterare.  

§39  Konferensrapporter 
Rapport från Glappet-teaterföreställning Freja musikteater, 

Teater- Vi som blev kvar och Utvecklingskraft 2014 lämnas. 

§40  Information studiebesök  
Eva-Marie Sundqvist informerar om uppdrag, arbetssätt, 

verksamhet och samarbetspartners på rehabenheten REN.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Eva Nilsson  

 
 


