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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 64-74 
Tid: 2013-09-11, kl 15:30-16:30 

Plats: Transplantationscentrum, Sahlgrenska sjukhuset i 

Göteborg  

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Malin Olsson (M)  

Anders Bengtsson (M) 

Carina Bardh (M)   

Pernilla Mårtensson (KD)  

Anna-Karin Yngvesson (KD)  

Bernt Svensson (FP) 

Ann-Katrin Stark (S) 

Reidar Wångehag (KD) (ers Birgitta Dovskog (S))  

Hans Toll (S)  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Lena Lindgren, utskottssekreterare  

 

  

§ 64 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Anna-Karin Yngvesson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 65 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Landstingets 150-års jubileum 

- Utbildning den 31 oktober 

§ 66 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i maj. 

§ 67 
 
Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

9 oktober: Information från sjukvårdsledningen (kl 10:00). 



 

PROTOKOLL 2(5) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 64-74 
Tid: 2013-09-11, kl 15:30-16:30 
 

 

 Sign 

 

Information om Rehabiliteringsenheten i Nässjö (REN), 

samt 1177.se och sjukvårdsrådgivningen m.m. 

7 november: Vårdcentralen Bra Liv och Folktandvården i 

Mariannelund. 

11 december: Eventuellt Barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

Förslag på information vid kommande utskotts-

sammanträden: Kvinnokliniken och Uppföljning av 

KomHem och IT-området, nivåstrukturering inom 

sjukvården, samt information om landstingsfastigheter. 

 

För planeringsgruppen planeras: 

25 september: Information om Metodikum i Eksjö 

23 oktober: Eventuellt information om Sjukhuskyrkan 

20 november: Eventuellt information om Bårhuset 

§ 68 

Dnr: 

LJ 

2012/ 

1476 

Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården 
(LJ2012/1252) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Jonas Magnusson, Socialdemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta 

 

Att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att 

ta initiativ till en dialog med primärkommunerna i frågan om 

patienters rättigheter att använda kommunal färdtjänst i syfte 

att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda 

kommunal färdtjänst också vid besök hos vårdgivare. 
 

Motionen anmäldes 2012-10-03 och 2012-10-18 för 

planeringsgruppen respektive utskottet. 

Efter en kort diskussion i utskottet fick planeringsgruppen i 

uppdrag att planera för motionens beredning. 

 

Vid sammanträdet 2012-10-31 enades planeringsgruppen 

om att avvakta med motionen till utskottets sammanträde 

2012-11-30. Vid detta konstaterades att det pågår en dialog 

mellan landstinget och kommunerna, samt att motionen ska 

tas upp igen vid planeringsgruppens sammanträden 2013-01-

09 och 2013-01-23. Ordföranden meddelade 2013-01-23 att 

ett sammanträde mellan landstinget och kommunerna är 

planerat till den 8 februari. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-02-14 
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informerade ordföranden om att landstinget kommer att ta 

över ansvaret för färdtjänsten från den 1 januari 2014, enligt 

en överenskommelse med de 13 kommunerna. Det innebär 

bland annat ett gemensamt regelverk och enhetliga avgifter. 

Ett formellt beslut om förändringarna kommer att tas i 

respektive kommun- och landstingsfullmäktige. 

Utskottet diskuterar motionens att-sats vid sammanträdet 

2013-02-20 och kommer fram till att avvakta ett beslut i 

landstingsfullmäktige. 

 

Den 23 april togs beslut i landstingsfullmäktige om ett 

övertagande och efter en kort diskussion vid utskottets 

sammanträde 2013-04-24 enades utskottet om att invänta 

kommunernas beslut.  

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-05-15 enades 

gruppen om att motionen ska tas upp igen vid sammanträdet 

2013-05-29. 

Efter en diskussion kom utskottet fram till att landstinget 

planerar för ett övertagande, därför kan ett förslag till 

yttrande tas fram till utskottets sammanträde i september. 

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2013-08-21. Förslaget 

godkändes och planeringsgruppen enades om att motionen 

ska vara besvarad.  

Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 

 

Beslut 

På ordförandens fråga, bifaller utskottet föreliggande 

förslag; att motionen är besvarad.  

§ 69 

Dnr: 

LJ 

2013/ 

904 

 

Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att 
undvika stroke  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 

 

att  ta fram en strategi för att finna 

obehandlade/underbehandlade patienter med 

förmaksflimmer i primärvården i syfte att ge adekvat 
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behandling för att undvika stroke. 

 

att  arbeta vidare med ett strukturerat omhändertagande, i 

form av bland annat psykologiskt stöd och information, till 

personer som diagnostiserats med förmaksflimmer. 

Motionen som anmäldes för planeringsgruppen 2013-08-21 

anmäls nu för utskottet. Efter en kort diskussion får 

planeringsgruppen i uppdrag att skriva till berörda 

medicinska programgrupper. 

§ 70 Konferensinbjudningar 

- Tillsammans för en jämlik hälsa, den 24 oktober i 

Huskvarna.  

Malin Olsson och Ritva Hermanson anmäler sig genom 

sekreteraren. 

- Tema: ”Leva längre – må bättre? Om hälsa, innovation och 

livslångt lärande, den 17 oktober i Jönköping.  

Tobias Gyllensten anmäler sig genom sekreteraren. 

- Skaffa dig ett liv!!, den 3 oktober i Jönköping 

§ 71 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 72 Landstingets 150-års jubileum 

En påminnelse lämnas om att Landstinget firar 150-års 

jubileum med ”Öppet hus” på sjukhusen, lördagen den 21 

september. Landstingets samtliga verksamheter kommer då 

att medverka. En av aktiviteterna under dagen är ett 

”infotorg” mellan kl 10:00-15:00. Ett av områdena är 

Medborgardialogen med Medborgarpanelen som bör 

marknadsföras av politiker.  

Följande ledamöter anmäler nu sitt deltagande: Tobias 

Gyllensten, Hans Toll (från kl 10:00), Kerstin Robertson och 

Ritva Hermanson. 
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§ 73 Utbildning den 31 oktober 

Påminnelse om utbildningen ”Medborgardialog som en del i 

styr- och ledningsprocessen”, den 31 oktober.  

Helena Stålhammar och Kerstin Robertson anmäler sig 

genom sekreteraren. 

§ 74 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 16:30.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Anna-Karin 

Yngvesson 

 

 
 


