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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 1-12 
Tid: 2013-01-23, kl 10:00-15:30 

Plats: Vårdcentralen i Aneby och Aneby Wärdshus 

Närvarande: Beslutande:  

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Malin Olsson (M) §§1-7  

Anders Bengtsson (M) §§ 3-12 

Carina Bardh (M) §§ 1-7  

Pernilla Mårtensson (KD) §§ 1-7  

Anna-Karin Yngvesson (KD) §§ 1-7  

Maria Lundblom-Bäckström (KD) (ers Bernt 

Svensson (FP))  

Ann-Katrin Stark (S) 

Birgitta Dovskog (S) 

Hans Toll (S)  

Tobias Gyllensten (S) 

Samuel Godrén (SD) 

Birgit Andersson (M) (ers Ritva Hermanson (MP)) 

§§ 1-7  

 

Övriga:  

Lennart Spång, verksamhetschef § 3 

Ken Granath, distriktsläkare § 3 

Linn Bäck, ST-läkare § 3 (delvis) 

Henrik Ohrt, distriktsläkare § 3 (delvis) 

Birgitta Brengdahl, sjukgymnast § 3 (delvis) 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

  

§ 1 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Hans Toll att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet.  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Konferensinbjudningar  

- Förslag till Årsredovisning 2012, Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Höglandet 

§ 3 Information om vårdcentralen i Aneby 
Vårdcentralen i Aneby har drivits på entreprenad sedan år 
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2000. Lennart Spång och Ken Granath med flera informerar 

om verksamheten, ersättning, personalsituationen, 

verksamhetsförändringar, Hälsa – individnivå – 

hälsofrämjande arbete och framtiden.  

§ 4 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i december. 

§ 5 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 utskottets 

sammanträde 2012-12-12. 

Vid sammanträdet yrkade Socialdemokraterna tillägget 

”förstärka samarbetet med 1177”. 

Efter en diskussion kom utskottet fram till att avvakta med 

yttrandet och ger planeringsgruppen i uppdrag att ta reda på 

vad som finns i andra landsting. 

 

Vid sammanträdet med planeringsgruppen 2013-01-09 

konstaterades att det finns några olika nationella appar 

tillgängliga för nedladdning på hemsidor i bland annat i 

Kalmar, Östergötland, Västra Götaland och Halland. 

Samtliga är kopplade till 1177. Planeringsgruppen enades 

om att de ville få besked om vilken information till 
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ungdomar som planeras finnas tillgänglig på 1177 i vårt län. 

De ville även få informationsavdelningens syn på motionen. 

 

Ordföranden informerar nu om att ett brev med motionen 

och frågeställningar har skickats till informations-

avdelningen.  

Efter en kort diskussion enas utskottet om att avvakta 

informationsavdelningens svar. 

§ 6 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

20 februari: Information om Höglandets sjukvårdsområde, 

fortsatt arbete med flerårsplanen. 
27 mars: Information om Vårdcentralen Bra Liv i Eksjö, 

fortsatt arbete med flerårsplanen.  
24 april: Ev information om Rehabiliteringsenheten i Nässjö 

(REN), ev information om Kundcenter med 1177 m.m. 

alternativt Habiliteringscentrum. 
 

Förslag på information vid utskottets 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 i september: 

- Uppsala 

- Estland (3-dagar)  

§ 7 Flerårsplan 2015-2016 
Vid sammanträdet i december bestämdes att hela utskottet 

ska arbeta med flerårsplanen tillsammans.  

 

Med kallelsen till dagens sammanträde bifogades föregående 

års yttrande samt Sammanställning av överläggningar med 

patientföreningar 2012. 

Utskottet inleder nu arbetet med en genomgång av förra 

årets yttrande, avsnitt för avsnitt. Ett första utkast skickas till 

ledamöterna med e-post. 

§ 8 Konferensrapporter 
- Tobias Gyllensten har deltagit i ”Seminarium om flickor 

och läkemedel”, den 20 november i Jönköping. 
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- Hans Toll har deltagit i ”Utvecklingskraft Cancer”, den 22 

november i Linköping. 

 

Rapport från konferenserna lämnas. 

§ 9 Konferensinbjudan 

- ”Nu har vi chansen att samverka för en ökad hälsa hos 

personer i tredje åldern!”, den 20 februari i Jönköping.  

- Barnhälsans dag, ”Ung, orolig, rädd – att leva med 

hedersförtryck i Sverige”, den 5 mars i Jönköping. 

- ”Temadag om hälsoekonomi och politik”, den 25 april i 

Stockholm. 

 

Inbjudningarna skickas med e-post till ledamöterna. 

Intresserade anmäler sig genom sekreteraren. 

§ 10 Årsredovisning 2012, Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Höglandet 
Ett förslag till Årsredovisning 2012, Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Höglandet delas ut. 

Föreliggande förslag godkänns. 

§ 11 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild  

förteckning. 

§ 12 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:30.   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Hans Toll  

 
 


