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Förvaltningsnamn  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

 

Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning 2012, Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Höglandet 
 

2012 var det andra hela året i mandatperioden.  

 

Organisation och uppgifter 

Hälso- och sjukvårdsutskottet är organiserat och arbetar enligt ”Arbetsordning för 

Landstingsfullmäktige i Jönköpings län 2010-2014, Landstingsfullmäktiges 

utskott”. 

 

Ledamöter och kansli 

Utskottet består av följande 15 ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande, 

Kerstin Robertson (M), Malin Olsson (M), Anders Bengtsson (M), Carina Bardh 

(M), Pernilla Mårtensson (KD), Anna-Karin Yngvesson (KD), Bernt Svensson 

(FP), Ritva Hermanson (MP), Ann-Katrin Stark (S), Birgitta Dovskog (S), Hans 

Toll (S), Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Tobias Gyllensten (S) och Samuel 

Godrén (SD).  

 

Utskottet har en planeringsgrupp som består av tre ledamöter: Helena 

Stålhammar, ordförande, Kerstin Robertson, 1:e vice ordförande.  2:e vice 

ordförande var Mona-Lisa Hagström Svensson, t.o.m. januari, därefter ersattes 

hon av Birgitta Dovskog. 

 

Utskottets ledamöter och arbetsuppgifter finns presenterade i en  

informationsfolder. 

 

Sekreterare i utskottet är Lena Lindgren, kansliavdelningen. 

 

Sammanträden 
För att diskutera utskottsgemensamma frågeställningar har överläggningar mellan 

landstingsfullmäktiges presidium och utskottens planeringsgrupper ägt rum,  
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2012-09-03. Frågor om bland annat budgetprocess/flerårsplan, motioner, 

betänkanden och utredningar diskuterades vid sammanträdet.  

Utskottens planeringsgrupper har också träffat landstingets revisorer 2012-11-29 

för ett uppföljningsmöte efter revisorernas medverkan vid ett utskotts-

sammanträde hösten 2011. 

 

Under året har utskottet och planeringsgruppen haft 9 sammanträden vardera. 

 

Tre av utskottets sammanträden har varit förlagda till Eksjö, tre i Jönköping, de 

övriga i Vetlanda och Tranås. I samband med utskottets studieresa till Region 

Skåne och Malmö/Lund hölls också ett sammanträde. 

Planeringsgruppen har haft fyra av sina sammanträden i Nässjö, två i Eksjö, två i 

Vetlanda och ett i Tranås.  

 

Information/studiebesök 

Vid utskottets sammanträden har information lämnats av ledningen för 

Höglandets sjukvårdsområde och från respektive besökt verksamhet.  

Angelägna frågor har diskuterats, bland annat budget/flerårsplan och berörda 

motioner. Vidare har bland annat informerats om:  

- Sjukresor med studiebesök på Beställningscentralen 

- KomHem  

- Dietistverksamheten 

- Futurum och Folkhälsoenheten  

- Ambulansverksamheten i länet och Psykiatrin på Höglandet 

- Strokeenheten och köket. 

 

Planeringsgruppen har vid sina sammanträden också träffat verksamhetsledningar 

och övrig personal. De har då fått information om verksamheten samt diskuterat 

aktuella frågor.  

Information har bland annat lämnats av företrädare för: 

- Nikaro rehab i Eksjö 

- BUP i Nässjö 

- Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö 

- Geriatriska rehabiliteringskliniken, Nässjö 

- Folktandvården i Nässjö  

- Familjecentralerna i Vetlanda, Tranås och Nässjö. 

 

 Studieresa 

Utskottet genomförde en studieresa till Region Skåne och Malmö/Lund den 4 och 

5 september. För att få information om regionens arbete med bland annat 

medborgardialog, forskning och utveckling besöktes bland annat följande: 

 - Region kansliet i Västra hamnen i Malmö med information om Hälso- och 

sjukvård och medborgardialog 

 - Skånes universitetssjukhus i Lund med information om handkirurgi, 

barnhjärtsjukvård och Cochleaimplantat. 
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                             Före hemresan den 5 september hade utskottet också ett utskottssammanträde.  

 

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier m.m. 

 Utskottets ledamöter har under året, för utskottets räkning deltagit i ett antal kurs-, 

konferens- och seminarieaktiviteter. Som exempel kan nämnas:  

 - ”Sammanhållen vård och omsorg om sjuka äldre – ett gemensamt uppdrag” 

 - ”Tillsammans gör vi skillnad” 

 - ”Att genomföra barnets rättigheter – så här gör vi” 

 - ”Utvecklingskraft” 

 - ”Palliation Sydöst 2012” 

 - ”Djuren har en plats i skola, vård och omsorg”  

 - ”Dialog på riktigt” 

- ”Höglandets psykiatrivecka” 

- ”Utvecklingskraft Cancer”. 

 

                            Rapporter från deltagandet i aktiviteterna har lämnats till utskottet. 

 

 Överläggningar med länets patientföreningar 
 Landstingets tre hälso- och sjukvårdsutskott har ett gemensamt ansvar för att 

kontinuerligt träffa patientorganisationerna på länsnivå. I dessa överläggningar 

som organiseras av Folkhälsa och sjukvård vid landstingets kansli, har Helena 

Stålhammar deltagit från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet. Under 2012 

har landstingets representanter träffat företrädare för 14 patientföreningar.  

 

Ärenden/Yttranden över motioner 

Utskottet har lämnat yttranden över följande motioner:  

* Motion, LK11-0480: Ambulanssituationen i Jönköpings län, från Kristina 

Winberg, SD. 

* Motion, LK11-0501: Ridterapi – en terapiform inom psykiatrin, från Inga 

Jonasson, V. 

* Motion, LK11-0725: Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköpings 

län, från Inga Jonasson, V. 

* Motion, LJ2012/270 Uppmärksamma celiaki, från Kristina Winberg, SD. 

* Motion, LJ2012/456 Försök med lättvårdsambulans, från Kristina Winberg, SD. 

* Motion, Återremiss LK11-0083: Hygiensköterskor i förskolan, från Ann-Kristine 

Göransson, S. 

 

Vid årets slut hade utskottet följande motioner under beredning: 

* Motion, LJ2012/1252: Låt patienter använda färdtjänst till vården, från Jonas 

Magnusson, S. 

* Motion, LJ2012/1476: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar, från Lena Skaring 

Thorsén, FP.  
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Övriga yttranden 

Utskottet har yttrat sig om: 

- Flerårsplan 2014-2015. 

 

Medborgardialog 

Några av utskottets ledamöter har medverkat vid de Folkhälsoveckor som under 

hösten arrangerats av kommunerna på Höglandet. 

 

Stipendier 

Representanter för utskottet har också vid avslutade omvårdnadsutbildningar delat 

ut Landstingets omvårdnadsstipendier, enligt fastställda riktlinjer. 

 

Ekonomi 

 Den utskottsspecifika, ekonomiska ramen för Hälso- och sjukvårdsutskottet, 

Höglandet har under 2012 varit 117 000 kronor. Av dessa medel har 67 311 

kronor (57,5%) förbrukats. 
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Helena Stålhammar 

Ordförande 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 

 

 


