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Diarienummer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping
§§ 52-60
Tid:

2014-10-23 10:00-15:00

Plats:

Konferensrum Lutan, Länssjukhuset Ryhov

Närvarande:

Beslutande:
Urban Blomberg (M), ordförande
Annika Nordin (S)
Eva Lundemo (C) §§ 52-55
Dhan Åstrand ersätter Eva Lundemo §§ 55-60
Kjell Ekelund (S) ersätter Johanna Gustafsson (S)
Magnus Lagerqvist (S)
Inga Jonasson (V)
Rachel de Basso (S)
Irada Söderberg (S) ersätter Jonas Magnusson (S)
Magnus Berndtzon (MP)
Karin Velinder (M)
Eva Nilsson (M)
Maria Lundblom-Bäckström (KD)
Rolf Westmar (M) ersätter Stig-Arne Tengmer (FP)
Övriga:
Charlotte Jerkelund, sekreterare
Sara Thil, FOU ledare FoUrum § 54
Annica Sköld Landberg, utvecklingsledare Qulturum
§ 54
Johan Carlsson utvecklingschef vårdcentralerna Bra
Liv § 55
Annica Pettersson, verksamhetsutvecklare psykiatriska
kliniken § 55
Steinar Syversen överläkare geriatriska kliniken § 55
Kristina Edekling biträdande verksamhetschef
psykiatriska kliniken § 55
Per Malm, ordförande medicinsk programgrupp
primärvård § 55
Mårten Lindström, ordförande läkemedelskommittén
§ 60
Lars Abrahamsson, sekreterare läkemedelskommittén
§ 60

§52

Justerare
Utskottet utser Karin Velinder till att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
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§53

Dagordning
Förslaget till dagordning godkänns.

§54

Information Hjärnkoll
Sara Thil och Annica Sköld Landberg informerar om arbetet
med att sprida kunskap om psykiska funktionshinder i länet.
Se bilaga

Motion: Äldre med psykisk ohälsa – satsningar behövs
för att ge en rättvis vård!
LJ2014 I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof
/547
Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson samtliga
vänsterpartiet
§55

- 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.
Johan Carlsson utvecklingschef vårdcentralerna Bra Liv och
Annica Pettersson, verksamhetsutvecklare psykiatriska
kliniken informerar om ett planeringen av insatser för att öka
upptäckten av psykisk ohälsa, minska förekomsten av
självmord.
Steinar Syversen överläkare geriatriska kliniken informerar
om förekomst av psykiska ohälsa hos äldre samband med
somatiskt ohälsa, samverkan med psykiatriska kliniken och
områden för förbättring.
Kristina Edekling biträdande verksamhetschef psykiatriska
kliniken informerar om behandling av psykisk sjukdom hos
äldre, konsultstöd till primärvård, somatisk vård av äldre
patienter på psykiatriska kliniken och områden för
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förbättring.
Både Steinar Syversen och Kristina Edekling redogör för att
äldrepsykiatri kommer bli en ny medicinsk
tilläggsspecialitet, till basspecialiteterna geriatrik och/eller
psykiatri. Detta i enlighet med de kliniska riktlinjer som
framtagits i samverkan mellan svensk psykiatrisk förening
Per Malm, primärvårdsenheten, ordförande medicinsk
programgrupp primärvård, informerar om beredskap i
primärvård och förskrivning av läkemedel etc.
Utskottet besöker den äldrepsykiatriska mottagningen i
Motala den 4 november. Utskottet vill även ta del av de
dokument som hänvisats till vid dagens sammanträde.

§56

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.
Utskottet har tagit del av yttranden och kommentarer
frånVårdförbundet, Läkarföreningen i Jönköping, SACO
(SSR och fysioterapeuterna/sjukgymnastförbundet), Vision
och Landstingets etiska råd, samt information från
landstingets personaldirektör.
Nu finns ett förslag till yttrande som utskottet diskuterar.
Annika Nordin (S) yrkar bifall till yttrandeförslaget
Maria Lundblom-Bäcksträm (KD) yrkar avslag till
Sign

PROTOKOLL

4(5)

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping
§§ 52-60
Tid:

2014-10-23 10:00-15:00
yttrandeförslaget och bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att utskottet bifaller Annika Nordins yrkande.
Beslut
Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med förslaget och
föreslår därmed fullmäktige
att avslå motionen.

§57

Motion: Rehabilitering för framtiden i Jönköpings län
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof
Bladh, Mikael Ekvall, Inga Jonasson samtliga Vänsterpartiet
- att kartläggningen kompletteras med en genomgång av
rehabiliteringsresurserna i övriga landsting och regioner i
jämförelse med resurserna i Jönköpings län.
- att uppdraget fördjupas till att även omfatta följsamheten
till nationella riktlinjer och till evidendsbaserade metoder.
- att det i det fortsatta arbetet även redovisa
jämställdhetsanalyser.
Motionen har skickats till Hälso- och sjukvårdsutskottet för
synpunnkter.
Utskottet har tagit del av den kartläggning som motionen
refererar till. Utskottet önskar att hälso- och
sjukvårdsdirektör samt den utredare som ansvarade för
kartläggningen bjuds in till utskottets sammanträde den 10
december. Utskottet önskar även handlingar gällande
motionen Inventering av rehabiliteringsresurser LK070351som utskottet beredde.

§58

Sammanträdesplanering
4 november
Studieresa till Örebro och Motala med anledning av
motionerna beredning av motionerna om Afasihus och
äldres psykiska hälsa.
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10 december
Beredning och överlämning av motioner och årsredovisning,
sammanträdet avslutas med en gemensam lunch.
§59

Informationsärenden
Informationsärenden anmäls och läggs till handlingarna.

§60

Information läkemedelskommittén
Mårten Lindström ordföreande läkemedelskommittén
informerar om mål, resultat, ordnat införande av läkemedel
med mera.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras

Urban Blomberg

Karin Velinder
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