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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 41-51 
Tid: 2014-09-23, 10:00-15:15 

Plats: Landstingets kansli sal C, samt Folktandvården 

Badhuset 

Närvarande: Beslutande:  

Urban Blomberg (M), ordförande 

Annika Nordin (S) 

Kjell Ekelund (S) ersätter Johanna Gustafsson (S) 

Magnus Lagerqvist (S)  

Raila Wasenius (V) ersätter Inga Jonasson (V)  

Rachel de Basso (S) §§ 41-50 

Jonas Magnusson (S) §§ 41-49 

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, utskottssekreterare 

Susanne Lundblad, projektledare Senior Alert § 41 

Iréne Josephsson, FoUledare, FoUrum § 47 

Anders Liif, personaldirektör § 50 

Jennie Danås, verksamhetschef FTV Badhuset § 51 

 

  

 

§41 Information Senior Alert och Vårdprevention 
Susanne Lundblad informerar om arbetssätt, 

utvecklingsområden och resultat nationellt och i länet.  

§42 Justerare 

Utskottet utser Annika Nordin till att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§43  Dagordningen  
Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av en handling 

till Motionen - personalpolicyn bör tillåta sam 

vetsfrihet.  
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§44  
LJ2013

/1602 

 

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

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 utskottet och planeringsgruppen finns ett 

förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med förslaget och 

föreslår därmed fullmäktige 

 

att motionen ska anses vara besvarad. 

§45  
LJ2014

/920 

Motion: Afasihus i Jönköpings län 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Kjell Ekelund, 

Mona-Lisa Hagström Svensson och Desirée Törnqvist 

samtliga Socialdemokraterna att fullmäktige beslutar  

 

- att utreda förutsättningar för att tillsammans med 

kommunerna skapa mötesplatser för social gemenskap, språk- 

och kommunikationsträning för de personer och närstående 

som har dessa behov.  

 

Motionen har skickats till Hälso- och sjukvårdsutskottet för 

synpunkter och anmäls nu.  

 

Utskottet diskuterar beredningen av motionen, det vore 

önskvärt om utskottet kunde genomföra ett studiebesök på 

Afasihuset i Örebro, datum föreslås i vecka 45 och 46, se 

sammanträdesplanering.  
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Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planering och 

överväga möjlighet för för patientföreningar för afasi och 

stroke att delta på studieresan. 

§46  
LJ2014

/924 

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 och anmäls nu.  

 

Utskottet diskuterar beredningen av motionen. Eivor 

Blomqvist, Folkhälsa sjukvård, som gjort kartläggningen som 

motionären hänvisar till, bör bjudas in till utskottet.  

§47  

 
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. Nu medverkar Iréne Josephsson, 

FoUrum, för att berätta om rapporten Vård och stöd till äldre 

personer med psykisk ohälsa/sjukdom - behovsinventering och 
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plan för kompetensutveckling, samt arbetet med att ta fram en 

handlingsplan för fortsatt arbete.  

 

Utskottet diskuterar den fortsatta beredningen av motionen. 

Sekreteraren meddelar att det finns en äldrepsykiatrisk 

mottagning på Motala lasarett. Utskottet skulle kunna besöka 

den i samband med det planerade studiebesöket i Örebro.  

§48  Sammanträdesplanering 

23 oktober 

Beredning av motioner.  

 

Studieresa Örebro, Motala 

Datum för studieresa antingen 4, 5, 13 eller 14 november. 

Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen. 

§49  Ekonomi 

Utskottets ekonomi till och med september redovisas och 

läggs till handlingarna.  

§50  
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.  

 

Utskottet har tagit del av yttranden och kommentarer 

frånVårdförbundet, Läkarföreningen i Jönköping, SACO 

(SSR och fysioterapeuterna/sjukgymnastförbundet), Vision 

och Landstingets etiska råd.  

 

Nu medverkar personaldirektör Anders Liif, han betonar 

vikten av att verksamheten ska fungera över hela dygnet, sju 

dagar i veckan. Det är därför viktigt att all personal utför det 
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som hör till yrket. De flesta av landstingets yrkesroller är väl 

beskrivna såväl inför anställning som under utbildningarna. 

Landstinget i Jönköpings län är för närvarande involverade i 

en tvist, efter att ha nekat en barnmorska som inte vill arbeta 

med aborter anställning. Diskrimineringsombudsmannen 

valde att lägga ner målet och Liif hänvisar till 

Diskrimineringsombudsmannens (DO) motivering och 

landstingets egna skrivelse till DO.  

 

Utskottet diskuterar motionen och fortsatt beredning, etikrådet 

bör ges möjlighet att lämna ett mer utförligt yttrande, och 

utskottet vill ta del av handlingarna gällande DO-målet. 

Utskottet ger även planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett 

förslag till yttrande till utskottets nästa sammanträde.  

§51  Information studiebesök  
Verksamhetschef Jenni Danås informerar om uppdrag, 

arbetssätt, verksamhet i folktandvården och på 

folktandvårdskliniken Badhuset, Huskvarna.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Annika Nordin  

 
 


