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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet    
§§ 38-51 
Tid: 2012-04-19, kl 10:00-15:10 

Plats: Konferensrummet Björnen och Sal C Landstingets 

kansli, Jönköping 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Birgitta Dovskog (S)   

Malin Olsson (M)  

Anders Bengtsson (M)  

Carina Bardh (M) 

Pernilla Mårtensson (KD) § 38 

Anders Karlgren (M) (ers Pernilla Mårtensson 

(KD)) §§ 39-51 

Anna-Karin Yngvesson (KD)  

Bernt Svensson (FP) 

Torbjörn Laang (S) (ers Mona-Lisa Hagström 

Svensson (S)) 

Hans Toll (S) §§ 39-51 

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

 
Ej närvarande: Ritva Hermanson (MP)  

Ann-Katrin Stark (S) 

 

Övriga närvarande:  

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

Lovisa von Goes, hjälpmedelschef § 38  

§ 38 Information om hjälpmedelscentralen 
Lovisa von Goes hälsar välkommen till den nybyggda 

hjälpmedelscentralen som de flyttade in i under december 

2011. 

Hon informerar med hjälp av en bildpresentation med 

följande rubriker: 

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 3b och 18b 

- Uppdraget 

- Kund 

- Brukaren och hjälpmedlet 

- Kundservice 

- Utprovningar 

- Specialanpassningar 

- Reparationer 
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- Återanvändning 

- Patientsäkerhet 

- Logistik 

- Samverkan! 

- Utbildning 

- Miljö 

 

Informationen avslutas med en rundvandring i lokalerna. 

§ 39 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Birgitta Dovskog att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 40 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Förslag till medborgarkontakt 

- Konferensinbjudningar 

- Medborgardialog 

§ 41 Flerårsplan 2014-2015 
Vid sammanträdet 2012-01-26 gick utskottet igenom 

föregående års yttrande. Vissa ändringar gjordes direkt, 

annat markerades för vidare diskussion, ”Förslag 1”.  

På ordförandens uppmaning lämnade varje ledamot något 

område som de ansåg skulle prioriteras lite extra. Följande 

nämndes: palliativ vård, folkhälsa/egenvård, 

tillgänglighet/närhet, rehabilitering, åtkomst länsresurser, 

tillgänglighet/ekonomi, sjukgymnaster/bassängträning, barn- 

och ungdomspsykiatri, förebyggande vård för hela 

befolkningen, psykiatri och somatik, samverkan: kommun - 

landsting ”KOMHEM”, rekrytering bristyrken, folkhälsa, 

verksamhetsövergripande miljöaspekter och tillgänglighet – 

rekrytering. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-02-10 delades 

”Förslag 1” ut, samt ett förslag till yrkanden från 

Sverigedemokraterna. Planeringsgruppen kom också 

överens om att hela utskottet tillsammans ska fortsätta sitt 

samarbete kring flerårsplanen. 
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Med kallelsen till utskottets sammanträde 2012-02-23 

medföljde ”Förslag 1” samt Sverigedemokraternas förslag 

till yrkanden. 

Vid sammanträdet gick utskottet igenom första delen av 

förslaget och gjorde vissa justeringar, ”Förslag 2”. Efter 

sammanträdet skickades ”Förslag 2” ut till ledamöterna via 

e-post för att diskussionerna i respektive partigrupper skulle 

fortsätta. 

 

2012-03-07 kom planeringsgruppen överens om att 

respektive partigrupp fortsätter diskussionerna inför 

utskottets sammanträde 2012-03-21. Gruppen enades om 

förlängd tid för gruppmöten, kl 08:00-10:00 före 

sammanträdet. 

 

Vid utskottets sammanträde 2012-03-21 gick ledamöterna 

igenom hela förslaget avsnitt för avsnitt. Vissa justeringar 

och tillägg gjordes som man var överens om. Några 

meningar kursiverades som ledamöterna skulle fundera 

vidare över. ”Förslag 3” skickades ut med e-post samt 

bifogades kallelsen till dagens sammanträde. 

 

Efter några redaktionella justeringar enas utskottet om att gå 

igenom det gemensamma förslaget avsnitt för avsnitt.  

 

Utskottet är överens om att göra följande ändringar i 

inledningen: 

Den tredje strecksatsen ”- Höglandssjukhuset ska vara en 

länsresurs inom vissa specialiteter” ändras till:   

”- Höglandssjukhuset som fullvärdigt akutsjukhus ska vara 

en länsresurs inom vissa specialiteter.” 

 

Fjärde strecksatsen ”- Strategisk kompetensförsörjning med 

central kraftsamling.” ändras till: 

”- Prioritera strategisk kompetensförsörjning.” 

 

Etik, kvalitet och bemötande 

Tillgänglighet och kontinuitet 

Ledarskap och medarbetare 

Folkhälsa 

Utskottet godkänner avsnitten. 
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Primärvården 

Majoritetspartierna yrkar att den sista strecksatsen ”- En 

översyn av effekterna av en avgiftsfri primärvård bör 

genomföras.” stryks 

Socialdemokraterna yrkar att den ska vara kvar. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Akutmottagningen 

Vård i hemmet/palliativ vård 

Barn och ungdomar 

Psykiatri 

Rehabilitering 

Alternativa behandlingsformer med evidens 

Utskottet godkänner avsnitten. 

 

Samverkan 

Utskottet för en diskussion om den tredje strecksatsen 

”- Vården av papperslösa flyktingar kräver ett ökat 

samarbete mellan kommun och landsting.”  

 

Majoritetspartierna yrkar att strecksatsen ska vara kvar som 

den är. 

 

Sverigedemokraterna yrkar att ordet papperslösa stryks. 

 

Beslut 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 

 

Folktandvården 

En diskussion förs om den tredje strecksatsen: 

”- Som alternativ för äldre, skolbarn och funktionshindrade 

ska mobila enheter användas i större utsträckning”. Utskottet 

enas om att göra ett tillägg så meningen har följande lydelse: 

”- Som alternativ för äldre, skolbarn och funktionshindrade 

ska mobila enheter utvecklas och användas i större 

utsträckning.” 
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Miljö – inne/ute 

Efter en diskussion om den andra och tredje strecksatsen 

enas utskottet om att de ska lyda: 

”- Insatserna ska öka för att begränsa utsläpp av läkemedel, 

lustgas och kemiska produkter.” 

”- Ett särskilt beaktande görs av barns utsatthet när det gäller 

val av material som påverkar barns hälsa och utveckling.” 

 

Beslut 

Utskottet beslutar att anta flerårsplanen med de justeringar 

och tillägg som gjorts under genomgången. 

 

Utskottet ger också ordföranden och sekreteraren i uppdrag 

att vid behov göra ytterligare redaktionella justeringar. 

§ 42 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i mars. 

 

Ordförande och 1:e vice ordförande rapporterar från ett 

besök de gjort på Höglandssjukhuset. 

§ 43 Uppmärksamma celiaki (LJ 2012/270) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta: 

- Att utreda huruvida landstinget verkar för att det vid 

hälsosamtal, läkarundersökningar och andra lämpliga 

tillfällen undersöks om vårdsökandes symptom kan härledas 

till celiaki. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-03-07 och 

för utskottet 2012-03-21. En kort diskussion fördes. 

Planeringsgruppen fick i uppdrag att planera för motionens 

beredning. 

 

Eftersom planeringsgruppen inte haft något sammanträde 

där motionen diskuterats kommer utskottet nu överens om  

att en dietist ska tillfrågas. Planeringsgruppen får i uppdrag 

att formulera frågeställningar samt fortsätta planeringen. 
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§ 44 Ny 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 anmäls nu för utskottet som för en kort diskussion. 

Planeringsgruppen får i uppdrag att planera för motionens 

beredning. 

§ 45 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

24 maj: Information av en dietist. Sammanträdet förläggs till 

Tranås. 
 

4-5 september: Förslag på mål för studieresa: Region Skåne, 

Malmö/Lund med information om eventuellt handkirurgi, 

cochleaimplantat, barnhjärtsjukvård och medborgardialog. 

En kontakt är tagen! 

 

18 oktober: Ev Futurum, folkhälsa 

15 november: Ev Psykiatriska kliniken i Eksjö 

12 december: ? 

§ 46  Konferensrapporter 
- Helena Stålhammar, Anders Bengtsson, Tobias Gyllensten, 

Hans Toll, Carina Bardh och Birgit Andersson har deltagit i 

”Att genomföra barnets rättigheter – så här gör vi!”, den 

20 mars i Jönköping. 

- Birgitta Dovskog och Bernt Svensson har deltagit i Elmia 

Äldre 2012, den 23 mars i Jönköping. 

 

Rapporter från konferenserna lämnas. 

§ 47  Anmälningsärenden 
 Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild  

 förteckning. 
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§ 48  Förslag till medborgarkontakt 
Hans Toll föreslår att utskottet ger planeringsgruppen i 

uppdrag att anordna ett offentligt möte på Höglandet med 

anledning av den pågående utredningen kring landstingets 

kirurgverksamhet.  

 

Ordförande anser att det är för tidigt att anordna ett sådant 

möte. 

§ 49 Konferensinbjudningar 
- Utvecklingskraft, Tema: Tillsammans – Så mycket bättre! 

9-10 maj, Huskvarna. 

Tobias Gyllensten anmäler sig till den 9 maj genom 

sekreteraren. 

 

- Regional E-utvecklingsdag, 10 maj, Jönköping. 

 

- Palliation Sydöst 2012, 23 maj, Jönköping. 

Helena Stålhammar och Tobias Gyllensten anmäler sig 

genom sekreteraren. 

 

För kännedom! 

Utbudet av kurser och konferenser finns tillgängligt för alla 

ledamöter på landstingets intranät.  

Sökväg: intra.lj.se, skriv in personligt användarnamn och 

lösenord. Klicka på Landstingsfullmäktige, på vänster sida 

finns sedan bland annat Kurser och konferenser. 

 

OBS! Anmäl eventuellt önskemål om deltagande i en 

kurs/konferens till planeringsgruppen som ska lämna sitt 

godkännande före anmälan. 

§ 50 Medborgardialog 
Informationsavdelningen som fått i uppdrag att ta fram 

förslag på en gemensam ”logga” till jackor/västar och 

”flaggor” för utskottens medborgarkontakter/aktiviteter har 

nu tagit fram några förslag. 

Två förslag finns på ordensband med landstingets logga, ett 

ljusgrått med ”Landstingspolitiker” i röd text och ett 

mörkgrått med vit text, samt fyra förslag på beachflags. 

Utskottet väljer förslaget som är i ljusgrått med röd text, 
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samt förslag ett på beachflags. 

  

Sekreteraren som fått i uppdrag att ta reda på planeringen för 

folkhälsoveckor och liknande i kommunerna, samt 

psykiatriveckan på Höglandet meddelar:  

- Nässjö kommun den 15 september och 6-13 oktober 

- Tranås kommun i v 42 

- Eksjö kommun i v 38 

- Årets psykiatrivecka är planerad till v 46. 

§ 51 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:10.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Birgitta Dovskog  

 
 


