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Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 115- 130  
Tid: 2012-12-12, kl 10:00-15:50 

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

Eksjö 

Närvarande: Beslutande:  

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Birgitta Dovskog (S) 

Anders Karlgren (M) (ers Malin Olsson (M)) 

§§ 115- 117, §§ 121-130   

Anders Bengtsson (M)  

Carina Bardh (M) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Bernt Svensson (FP)  

Ann-Katrin Stark (S) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Hans Toll (S) §§ 115-117 

Torbjörn Laang (S) (ers Hans Toll (S)) §§ 118-130 

Tobias Gyllensten (S) §§ 115-119 

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Torbjörn Laang (S) ersättare, §§ 115-117 

Inger Ahlström, verksamhetschef, § 117 

Katarina Andersson, vårdenhetschef, § 117 

Benjamin Blum, kökschef, § 119 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

   

§ 115 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Carina Bardh att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 116 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Inbjudan till invigning. 

- Information från sammanträde med revisorerna. 

§ 117 Information om strokeenheten på Höglandssjukhuset 
Inger Ahlström inleder med att berätta att samtliga 

strokeenheter i länet ingår i de geriatriska rehabiliterings-
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klinikerna. Inger Ahlström och Katarina Andersson 

informerar sedan om strokeenheten och geriatriska 

rehabiliteringskliniken med hjälp av en bildpresentation med 

följande rubriker: 

- Geriatriska rehabiliteringskliniken på Höglandssjukhuset 

- Geriatrikens hörnstenar 

- Geriatrikens kärnområden 

- Nya strokeflöden på Höglandet fr.o.m. 2012-05-21 

- 3 spår för stroke/TIA patienten 

- Strokeflöden på Höglandet 2012-05-21 

- Strokelarm ”rädda hjärnan” 

- Fasttrack till strokeenheten 

- Till Akutmottagning 

- Patienten söker själv på akutmottagningen 

- RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment)  

- Översikt RETTS 

- Checklista stroke/TIA för ambulanssjukvården Höglandet 

- Strokekoordinator 

- Checklista stroke/TIA koordinatorsjuksköterska 

- Geriatriken i länet 

- Landstingets grundläggande värderingar 

- Agera in i något nytt! 

- Arbete som påbörjats 

- Samverkan 

- Vad ingår i en interRAI bedömning? 

- Fokus på hela patientens situation 

- Patientprocesser 

- Mobila geriatriska team 

- Arbetssätt 

- Förväntningar  

- Jönköpings län 
 

Informationen avslutas med en guidning i enhetens nya fina 

lokaler. 

§ 118 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i november. 
 

Planeringsgruppen rapporterar från sitt besök på Familje-

centralen i Nässjö, 2012-11-30. 
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§ 119 Information om det nya köket 

Benjamin Blum inleder med en kort presentation av sig själv 

samt berättar att de flyttade in i det nya köket den 4 juni i år.  

Utöver matlagningen till patienter och personalmatsal tar de 

också gärna emot beställningar av t.e.x. smörgåsar och 

kaffebröd m.m. från Höglandssjukhusets alla enheter. 

 

I samband med inflyttningen började de också arbeta enligt 

Cook and Chillsystemet som är en metod för matlagning i 

storhushåll. Det innebär att mat tillagas på traditionellt sätt 

och i stort sett från grunden.  

Den färdiglagade maten kyls sedan snabbt ned till +2°C i ett 

speciellt kylrum, där den också förvaras i samma temperatur 

till den ska serveras. Maten får förvaras i högst fem dagar 

inklusive tillagnings- och konsumtionsdagen. Mat som ska 

serveras varm återupphettas i speciella vagnar till +70°C. 

Serveringen bör påbörjas inom 15 minuter efter 

upphettningen. Mat som inte konsumerats får inte gå tillbaka 

till kylförvaring eller hettas upp igen.  

Systemet kräver också en noggrann kvalitetskontroll och 

dokumentation. 

Införandet har inneburit att de tillagar all mat som serveras 

på sjukhuset under måndag till torsdag, med undantag av 

specialkoster som tillagas dagligen, enligt beställning.  
 

Utskottet åt lunch som var tillagad enligt Cook and Chill. 

Den bestod av Wallenbergare, kokt potatis, sås och gröna 

ärtor med lingonsylt, samt en kall sallad och serverades på 

samma sätt som till patienterna på sjukhusets vårdenheter. 

Alla var eniga om att maten smakade bra!   
 

Besöket avslutades med en rundvandring i de nya lokalerna. 

§ 120 Återremiss Motion – Hygiensköterskor i förskolan 

(LK11-0083) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Ann-Kristine Göransson, Socialdemokraterna 

landstingsfullmäktige besluta 
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att  Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 

hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 

smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna. 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet lämnade ett 

yttrande 2011-12-14 med förslag att avslå motionen. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-02-28 och 

föreslog landstingsfullmäktige besluta i enlighet med 

utskottets förslag - att avslå motionen. 
 

Vid sammanträdet i landstingsfullmäktige 2012-03-13 

fattades beslutet att återremittera motionen med följande 

motivering: 

Motionssvaret ska kompletteras med synpunkter från 

kommunerna. Motionen tar dessutom upp frågan om 

arbetslinjen när en minskning av infektioner sker på 

förskolorna. Hur detta påverkar samhällsekonomin. I svaret 

på motionen finns inte detta behandlat. 
 

Vid utskottets sammanträde 2012-05-24 diskuterades 

återremissen, sjukfrånvarostatistik, skrivelse till 

kommunerna m.m. Planeringsgruppen fick i uppdrag att 

fortsätta planeringen. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-08-22  

presenterade sekreteraren ett förslag på brev som efter en 

redaktionell justering skickades till cheferna för barn- och 

utbildningsförvaltningarna i länets 13 kommuner, med 

önskemål om svar senast den 31 oktober. 

 

Med kallelsen till utskottets sammanträde 2012-11-15 

bifogades svaren från de sju kommuner som svarat: Habo, 

Vaggeryd, Gislaved, Eksjö, Värnamo, Aneby och Nässjö. 

Utskottet diskuterade svaren och enades om att avge ett 

yttrande. Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till 

yttrande.  

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2012-11-30. Förslaget 

godkändes med tillägget att återremissen ska vara besvarad.  

 

Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 
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Utskottet har diskuterat förslaget till yttrande över 

återremissen vid morgonens gruppmöten. 
 

Beslut 

Majoritetspartierna och socialdemokraterna godkänner 

föreliggande förslag till yttrande. Hela utskottet är också 

överens om att återremissen är ett komplement till 

motionssvaret, där utskottet föreslår att motionen avslås.  

§ 121 Motion – Försök med lättvårdsambulans (LJ2012/456) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta: 

- Att landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet 

med lättvårdsambulanser i länet. 

 

Motionen anmäldes 2012-04-19 för utskottet som förde en 

kort diskussion. Planeringsgruppen fick i uppdrag att planera 

för motionens beredning. 
 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-05-09 fick 

sekreteraren i uppdrag att ta reda på om andra landsting har 

eller har haft lättvårdsambulanser. Vad de menar med 

lättvårdsambulans, hur den används och eventuellt varför 

den togs bort. Motionen skulle också lämnas till medicinsk 

programgrupp (MPG) ambulans och akutmottagning för att 

få deras synpunkter. Planeringsgruppen ville också att 

utskottet skulle få information om ambulansverksamheten, 

vid ett sammanträde. 

 

Vid utskottets sammanträde 2012-05-24 enades ledamöterna 

om att invänta svar från MPG ambulans och akut-

mottagning. Sekreteraren meddelade att information 

kommer att lämnas vid utskottssammanträdet 2012-11-15, 

samt att landstingen i Kronoberg, Dalarna, Södra Älvsborg, 

Västra Götaland och Läkartransporter i Göteborg är några 

som enligt sina hemsidor på internet, infört lättvårds-

ambulanser. Lättvårdsambulanserna används främst för 

överflyttningar av patienter och som ”förstärkta” 

sjuktransporter. 
 

Planeringsgruppen enades om vid sammanträdet 2012-10-31  

att tills vidare, avvakta kontakter med andra landsting. 
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Vid utskottets sammanträde 2012-11-15 lämnades 

information om ambulansverksamheten, samt skriftligt svar 

med synpunkter från MPG ambulans och akutmottagning.  

Efter en diskussion kom ledamöterna fram till att 

ambulanssjukvården behöver uppmärksammas. Utskottet var 

överens om att en utredning behövs, samt att ett yttrande ska 

lämnas. Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till 

yttrande, där motionen ska vara besvarad. 

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2012-11-30. Föreliggande 

förslag godkändes och bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 

Utskottet har diskuterat förslaget till yttrande vid morgonens 

gruppmöten. 
 

Beslut 

Utskottet är överens om en redaktionell justering i förslaget 

till yttrande.  
 

Sista meningen i yttrandet lyder ”Utskottets ledamöter 

ställer sig därför positiva till att en utredning av hela 

ambulanssituationen görs, men att verksamheten sedan ska 

avgöra hur resurserna kan användas på bästa sätt.” 
 

Socialdemokraterna yrkar följande ändring ”Utskottets 

ledamöter ställer sig därför positiva till att en utredning av 

hela ambulanssituationen görs. Därefter får prövas eventuellt 

tillskott, samt hur detta ska användas.” 
 

Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen. 

 

Majoritetspartierna yrkar bifall till föreliggande förslag till 

yttrande, att motionen är besvarad. 
 

Ordföranden ställer proposition på majoritetspartiernas 

yrkande och Socialdemokraternas ändringsyrkande. 
 

Utskottet beslutar att avslå Socialdemokraternas 

ändringsyrkande. 
 

Ordföranden ställer därefter proposition på 

majoritetspartiernas yrkande att motionen är besvarad och 

Sverigedemokraternas yrkande att bifalla motionen. 
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Utskottet avslår Sverigedemokraternas yrkande och beslutar 

därmed enligt majoritetspartiernas yrkande, att motionen är 

besvarad. 
 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig 

för egna yrkanden. 

§ 122 Motion – Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar 

(LJ2012/1476) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena 

Skaring Thorsén, Folkpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
 

Att  landstinget undersöker möjligheten att skapa en 

sjukvårdsapp för ungdomar med upplysningar om egenvård 

och hur man tar kontakt med vården. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen vid sammanträdet 

2012-10-31 och för utskottet 2012-11-15. 

Ledamöterna diskuterade motionen och kom fram till att 

motionen tar upp ett aktuellt område, samt enades om att 

avge ett yttrande. Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett 

förslag till yttrande, där motionen bifalls. 

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2012-11-30. Föreliggande 

förslag godkändes och bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 

Utskottet har diskuterat förslaget till yttrande vid morgonens 

gruppmöten. 

Socialdemokraterna yrkar följande tillägg ”förstärka 

samarbetet med 1177”. 

Efter en diskussion kommer utskottet fram till att avvakta 

med yttrandet och ger planeringsgruppen i uppdrag att ta 

reda på vad som finns i andra landsting.  

§ 123 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

23 januari: Vårdcentralen i Aneby, arbete med flerårsplanen. 

20 februari: Information av sjukvårdsdirektören på 

Höglandet, arbete med flerårsplanen. 

27 mars: Ev Vårdcentralen Bra Liv i Eksjö, arbete med 

flerårsplanen.  

24 april: Ev Rehabiliteringsenheten i Nässjö (REN). 
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Förslag på information vid sammanträden: 

Vårdcentralen Bra Liv i Mariannelund, Smärtenheten, 

Fetmakirurgin, Tandvården, Barn- och ungdomar 

(mottagning, barndialogen, modellområdesarbetet) och 

uppföljning av KomHem. 
 

Förslag på resmål vid två-dagars sammanträdet: Uppsala. 

§ 124 Konferensrapporter 
- Ritva Hermanson, Carina Bardh och Malin Olsson har 

deltagit i ”Sprit, makt och kön” den 16 november i Nässjö 

som ingick i Höglandets psykiatrivecka. 

- Helena Stålhammar, Anders Bengtsson och Hans Toll har 

deltagit i ”Utvecklingskraft Cancer”, den 22 november i 

Linköping. 
 

Rapport från konferenserna lämnas. 

§ 125 Konferensinbjudan 

- ”Älskade vårdcentral – med tro, hopp och kärlek till ett 

omöjligt uppdrag”, inbjudan till primärvårdens dag, den 

7 februari 2013 i Stockholm. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-11-30 

bestämdes att en ledamot från majoritetspartierna och en 

från oppositionen får delta. 
 

Helena Stålhammar anmäler sitt deltagande genom 

sekreteraren. 
 

Inbjudan ska skickas med e-post till utskottets 

socialdemokrater, eftersom inte alla ordinarie ledamöter får 

informationen nu. 

§ 126 Medborgarkontakter 

Utskottet diskuterar möjligheter att träffa medborgarna. 

Ordföranden föreslår att några ledamöter kan finnas 

tillgängliga för att träffa och lyssna på medborgare vid t.ex 

sjukhusets entré eller cafeteria. Andra förslag som nämns är 

att utskottet bjuder in allmänheten till information om t.ex. 

stroke, att en brevlåda eller liknande sätts upp där 
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medborgare kan lämna frågeställningar till politikerna. 

Planeringsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med hur 

utskottet ska kunna träffa medborgarna. 

§ 127 Flerårsplan 2015-2016 

Ordföranden ställer frågan om utskottet vill arbeta med 

flerårsplanen som tidigare år. Då utskottet är positivt till 

detta uppmanas de att tänka på vad som är viktigt att ta med. 

§ 128 Rapport från sammanträde med revisorerna 

Ordföranden rapporterar från sammanträdet 2012-11-29 

mellan landstingets revisorer och utskottens planerings-

grupper. 

§ 129 Inbjudan till invigning 

Ordföranden har fått en inbjudan till invigningen av 

hybridsalen på Höglandssjukhuset. Utskottet enas om att en 

blomma från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet ska 

överlämnas vid invigningen.  

§ 130 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:50.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Carina Bardh  

 
 


