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Plats: Stora konferensrummet Herrgården Ryhov, 
konferensrum medicinkliniken 

Närvarande: Beslutande: 
Urban Blomberg, ordförande (M)  
Eva Lundemo (C)  
Annika Nordin (S)  
Kjell Ekelund (S) ersätter Magnus Lagerqvist (S) 
Inga Jonasson (V) 
Dhan Åstrand (C) ersätter Jonas Magnusson (S)   
Rolf Westmar (M) ersätter Eva Nilsson (M) 
Patrik Skogward (KD)  
Birgitta Sidenvall (FP)  
Håkan Sandgren (S)  
Maria Lundblom-Bäckström (KD) 
Kristina Winberg (SD) 
Karin Velinder (M) 
Rachel de Basso (S) 
Charlotte Aschan (M) ersätter Magnus Berndtzon 
(MP) 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Marita Sandqvist, verksamhetschef vårdcentralerna 
Lokstallarna/Nyhälsan Bräcke diakoni § 68 
Jonas Lindh, överläkare medicinkliniken § 74 
Agneta Ståhl, verksamhetschef medicinkliniken  
§ 74 
Gunnel Harrius, vårdenhetschef medicin A § 74 
Asta Andersson, biträdande vårdenhetschef 
medicin A § 74 

       

66 Justerare 
Utskottet utser Patrik Skogward att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

67 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns. 
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68 Information Lokstallarna/Nyhälsans vårdcentraler 
Marita Sandqvist, verksamhetschef 
Lokstallarnas/Nyhälsans vårdcentraler inom Bräcke diakoni 
informerar om bakgrund och verksamhet.  
Se bilaga 1  

69 

LK10-
0012 

Motion - Den äldre människan på akutmottagning 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anne 
Karlsson, Sverigedemokraterna, att landstingsfullmäktige 
beslutar 
 
 -att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken 
skapas på en av våra akutmottagningar i länet, och bedrivs 
som ett tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal 
som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping för yttrande. 
 
Utskottet tar tagit del av Sahlgrenska sjukhusets arbete med 
fast-track kedjor för höftfrakturer, stroke och äldre 
patienter. Dessutom har Björn Westerlind, och Wilhelm 
Alstermark informerat om det utvecklingsarbete som 
kommer innebära försök med 6 vårdplatser för 
direktinläggning på geriatriken i en fast-track kedja 
liknande den för äldre på Sahlgrenska. Efter beredning i 
planeringsgruppen finns ett förslag till yttrande.  
 
Kristina Winberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Ordföranden yrkar bifall till planeringsgruppens förslag.   
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och konstaterar att utskottet beslutat enligt planerings-
gruppens förslag.  
 
Utskottet beslutar:  
 
- utskottet beslutar enligt planeringsgruppens förslag och 
föreslår därmed fullmäktige att avslå motionen.  
 
Kristina Winberg (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.  
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70 

LK11-
010 

Motion -  Fördjupa kunskapen om öppenvårds-
psykiatrin  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, vänsterpartiet  
 
- att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 
granskning av den psykiatriska öppenvården.  
 
- att granskningen även omfattar primärvårdens 
psykosociala team. 
 
- att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, 
med förslag på de åtgärder och resurser till 
öppenvårdspsykiatrin som den fördjupade granskningen 
visar att det finns behov av.  
 
Signe Axelsson medverkade vid utskottets sammanträde 
den 6 september, och berättade om hur man arbetar med 
öppenvårdspsykiatrin i utvecklingsplanen för psykiatrin.  
 
Utskottet diskuterar motionen. Sekreteraren redogör för 
uppgifter angående arbetsmiljö, samverkan 
öppenvård/primärvård, primärvård/kommun, remissflöde 
efter vårdvalet, och ledamöterna tar del av en skriftlig 
sammanställning av dessa uppgifter. Sekreteraren lämnar 
även uppgifter om hur vårdvalsenheten följer upp de 
psykosociala teamen i primärvården. Detta görs endast 
gällande tillgång till kompetens,  och ingen 
sammanställning av dessa uppgifter har gjorts hittills.  
 
Utskottet diskuterar motionen och kommer fram till ett 
antal frågor som man vill ha svar på: 
- finns primärvården  med i den arbetsgrupp som arbetar 
med utveckling av öppenvården.  
 
- finns det kö till öppenvårdspsykiatrin, uppfyller vi 
vårdgarantin, vilka regler gäller för vårdgarantin? 
 
Utskottet vill gärna att Lars Johansson svarar på hur de 
psykosociala teamen fungerar inom vårdcentralerna Bra liv 
när han medverkar på utskottets sammanträde i januari.  
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LK10-
0503 

Motion- Hälsofrämjande  och läkande trädgård 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson 
Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar: 
 
- att en plan tas fram, med förlag på åtgärder och behov, i 
syfte att tillskapa och utveckla läkande och 
hälsobefrämjande trädgårdar på alla länets sjukhus.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet  
Jönköping för yttrande.  
 
Utskottet har besökt Gröna Rehab i Göteborg och 
skulpturparken Homo Hortus. Tidigaren har Paula Bergman 
och Birgitta Ekeberg folkhälsosektionen informerat om  
forskning  kring natur, grön rehabilitering och 
hälsofrämjande trädgårdar. Utskottet har även fått 
information om ett projektförslag för en verksamhet 
liknande Gröna Rehabs förlagd till Tenhults 
naturbruksgymnasium. Förslaget har tagits fram av 
Regional Utveckling och folkhälsosektionen. Sekreteraren 
har också lämnat information om Sinnenas trädgård i Habo. 
Göran Lindsjö, fastighetschef norra distriktet, 
landstingsfastigheter har informerat om vilka idéer som 
funnits avseende rehabiliterande trädgård i början av 2000-
talet.  
 
Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 
yttrande. Utskottet diskuterar motionen  
 
Inga Jonasson (V) yrkar för ett bifall till motionen.   
 
Annika Nordin (S) yrkar bifall till planeringsgruppens 
förslag och att motionen ska anses besvarad.  
 
Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under 
proposition och konstaterar att utskottet beslutat enligt 
planeringsgruppens förslag.  
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Omröstning begärs, med följande propositionsordning.  
JA för bifall till Annika Nordins yrkande och för bifall till 
planeringsgruppens förslag till yttrande 
NEJ för bifall till Inga Jonassons yrkande och för bifall till 
motionen 
 
JA röstar följande 14 ledamöter Birgitta Sidenvall (FP), 
Patrik Skogward (KD), Maria Lundblom-Bäckström (KD),  
Charlotte Aschan (M), Kristina Winberg (KD), Rolf 
Westmar (M), Urban Blomberg (M), Eva Lundemo (C), 
Dhan Åstrand (C), Annika Nordin (S), Håkan Sandgren 
(S), Rachel de Basso (S), Kjell Ekelund (S), Karin Velinder 
(M). 
 
NEJ röstar Inga Jonasson (V) 
 
Utskottet beslutar:  
 
- att yttra sig i enlighet med planeringsgruppens förslag och 
därmed rekommendera fullmäktige att avslå motionen.  
 
Inga Jonasson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande.  

72 Sammanträdesplanering 2012 
Utskottet fastställer sammanträdesdatum för 2012 enligt 
följande:  
 
26 januari 
7 mars 
27 mars 
8-9 maj eventuell studieresa 
12 juni 
4-6 september eventuell studieresa 
23 oktober 
4 december 
 
Ett förslag till arbetsplan har tagits fram med förslag för 
utskottets verksamhet under 2012 vilken utskottet 
diskuterar.  
 
Utskottet fastställer en preliminär arbetsplan för 2012 efter 
vissa kompletteringar. 
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Sekreteraren får i uppdrag att undersöka om det finns 
patientråd på fler vårdcentraler än Rosen/Kungshälsan och 
om eventuell medverkan från utskottet är möjlig som ett led 
i arbetet med medborgardialog.  

73 Anmälningsärenden  
Redovisas och läggs till handlingarna.  

74 Information neurologen  
Jonas Lindh, överläkare neurologsektionen 
medicinkliniken,  Agneta Ståhl, verksamhetschef 
medicinkliniken, Gunnel Harrius, vårdenhetschef medicin 
A, Asta Andersson, biträdande vårdenhetschef medicin A 
berättar om neurologsektionens arbete på Länssjukhuset 
Ryhov samt om läget i övriga länet.  
 
Se bilaga 2  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg Patrik Skogward   

 
 


