Verksamhetsberättelse landstingsgruppen
Fullmäktigegruppen består av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Ordinarie ledamöter är:
Catarina Engström, Cvijeta Stojnic-Karlsson, Gunnar Gustavsson, Ulf Flodin, Peo Svensson, Hildegard
Jarskog och Margareta Fransson. Ersättare är: Eva Karlsson, Pontus Wessman, Jens Lindell och Martin
Nyberg. Adjungerad till landstingsgruppens möten är alltid Bengt Nordström som ersättare i
Trafiknämnden och Bror- Tommy Sturk som gruppledare i Östsam.
Vi har haft 6 protokollförda gruppmöten samt 2 gruppmöten gemensamt med S och V inför budget
och efter information om IVO:s inspektion på lasarettet i Motala. Dessutom har samordningsgruppen
träffats vid 6 tillfällen under året. Samordningsgruppen består av ledamot i landstingsstyrelsen,
hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, gruppledare Östsam samt regionordförande.
Fullmäktige
Som grupp utmärker vi oss genom att i princip alla är aktiva i talarstolen inom flertalet områden.
Under detta år har vi behandlat tre motioner, ökad kvalitet på läkemedelsbehandling hos patienter
med multimedicinering, miljömotion samt vindkraft. Den sist nämnda tillsammans med V. Vi har
interpellerat i ett flertal frågor, t ex om situationen för barnmorskor på US, medborgardialoger,
situationen för patienter med dubbeldiagnos, primärvårdens kompetens att möta den ökade
psykiska ohälsan och IVO:s inspektion i Motala. Vi har även träffat en medborgare som lämnat in ett
medborgarförslag om att utreda möjligheten att inrätta en stressmottagning i Linköping. Efter ett
gediget arbete av oss i gruppen bifölls medborgarförslaget.
Extern och intern kommunikation
Varje vecka skickas ett veckoblad ut med information om aktuell politik, fattade beslut eller andra
viktiga ärenden. Flera i gruppen har aktivt bidragit med textmaterial till veckobladet. Flera
blogginlägg har publicerats på vår landstingsblogg: http://landstingsblogg.wordpress.com.
Pressmeddelanden har kontinuerligt skickats till media liksom debattinlägg i viktiga frågor. Vi har haft
ett stort antal inlägg publicerade. Joakim Hörsing fick tidigt under året i uppdrag av
samordningsgruppen att ta fram en plan för prevalrörelse. Den innehåller strategier för bl a vår syn
på primärvården.
Kontakt verksamheten och andra intressenter
Vi har varit på ett antal studiebesök i verksamheten, exempelvis stressmottagningen i Motala,
studenthälsan i Linköping, vårdcentralen i Söderköping, vårdcentralen Geria i Söderköping,
Folktandvården i Hageby i Norrköping, Månskenet rehabilitering i Linköping, Hjärtkliniken i Motala,
Kirurgen US Linköping, Onkologen US Linköping, vårdcentralen Mjölby och vårdcentralen i
Skäggetorp. Ett enskilt möte har genomförts med geriatriker Anne Ekdahl Norrköping, som även har
besökt ett av våra gruppmöten.
Utåtriktat arbete
Ett arbete inleddes under våren för att försöka nå medlemmar i MP Östergötland som ännu inte är
aktiva. Syftet var att sprida information om landstingspolitik och öka intresset för landstingspolitik
inför valet. Ungefär 200 medlemmar blev uppringda och av dessa tackade 35 medlemmar ja till ett

månadsblad, 16 medlemmar var intresserade av att delta i diskussioner på webbforum och 11
medlemmar var intresserade av att bli inbjudan på ett hälso- och sjukvårdsseminarium. På grund av
lågt intresse från de uppringda medlemmarna har webbforum och seminarium inte genomförts.
Viktiga frågor
Några av de viktigaste frågorna som har varit aktuella under året har varit: kommunaliseringen av
hemsjukvården, regionbildningen, framtida politisk organisation, deltagande i regionalt stomlinjenät
Mälardalen, landstingets ekonomi, nytt ersättningssystem för primärvården, länstransportplan,
arbetsgrupp vård för papperslösa, screening, utvecklingsarbete kring underlagen från
tjänstemännen, framtagande av forskningsvision, scenkonstutredningen och IVOS rapport Motala
samt det regionala handlingsprogrammet.

