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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET 
HÖGLANDET §§ 87-97 

Tid: 2014-12-11, kl 09:30-12:20 

Plats: Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

i Eksjö 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej närvarande: 

 

Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertsson (M) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S)  

Malin Olsson (M)  

Anders Bengtsson (M) 

Birgit Andersson (M) (ers Carina Bardh (M))  

Pernilla Mårtensson (KD)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Bernt Svensson (FP) 

Torbjörn Lang (S)  

Hans Toll (S)  

Tobias Gyllensten (S) 

Samuel Godrén (SD)  

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga närvarande:  

Maria Engman, verksamhetchef § 89 

Gunilla Madhani, vårdenhetschef § 89 

Sofie Karlsson, vårdenhetschef § 89 

Mari-Ann Österberg, vårdenhetschef § 89 

Anne-Lis Larsson, vårdutvecklare § 89 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

 

 

Annki Stark (S) 

 

 

   

§ 87 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Mona-Lisa Hagström Svensson att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet.  

 

§ 88 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med tillägg av 

följande ärenden:  

- Uppdrag till ordföranden  

- Ekonomirapport 
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§ 89 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

sammanträdet i november. 

 

§ 90 Ekonomirapport 

Ekonomirapport för tiden 2014-01-01--2014-10-31 lämnas. 

 

§ 91 
 
Årsredovisning 2014 
Ett förslag till Årsredovisning 2014 för Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Höglandet, bifogades kallelsen till dagens 

sammanträde. 

Utskottet godkänner förslaget som ska kompletteras med det 

ekonomiska resultatet efter bokslutet den 16 januari 2015. 

 

§ 92 Information om Kvinnokliniken på Höglandssjukhuset 

Maria Engman, Gunilla Madhani, Sofie Karlsson, Mari-Ann 

Österberg och Anne-Lis Larsson informerar om 

verksamheten och svarar på ledamöternas frågor. De visar 

en bildpresentation med följande rubriker: 

- Kvinnokliniken, Höglandets sjukvårdsområde 2014 

- Personalbemanning 

- Utbildning vårt andra uppdrag 

- Från livets början till döden … 

- Gynekologi 

- Gynekologisk verksamhet 

- Telefonrådgivning/bokningar av besök 

- Kvinnohälsovården 

- Öppna jämförelser 

- Öppna Jämförelser, Sjukvårdsområde Höglandsjukhuset 

3,70% 

- Urologikompetens på sjukhuset är viktigt för vår 

verksamhet 

- Privatpraktiserande gynekolog på Höglandet 

- Detta fungerar inte tillfredsställande  

- Detta ska vi jobba vidare med …. 

- Patientsäkerhet 

- Könsstympade patienter 

- GCK täckningsgrad 
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- Täckningsgrad i Jönköping 1999-2013 per åldersklass 

- Infertilitet 

- Fördelning primärvård/KK 

- Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården 

§ 93 Uppdrag till ordföranden 

I en diskussion efter informationen från Kvinnokliniken får 

ordföranden i uppdrag att till Nämnden för Trafik, 

Infrastruktur och Miljö framföra att familjer som har 

språkliga och/eller ekonomiska svårigheter bör få rätt till 

sjukresa i samband med det andra läkarbesöket för sitt 

nyfödda barn. 

 

§ 94 

Dnr 

LJ 

2014/ 

925 

 
Motion – Förbättrat kommunikationsstöd i 
förlossningsvården  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-

Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson Vänsterpartiet, 

landstingsfullmäktige besluta 

 

att  medarbetarna inom förlossningsvården får ta del av 

Binders med fleras forskning om orsakerna till skillnader i 

upplevelser kring förlossningar 

 

att  landstinget erbjuder doulor som stöd i mödravård, 

förlossningsvård och spädbarnsvård 

 

att  landstinget tar fram ett program för att erbjuda kvinnor 

med utländsk bakgrund en god förståelse för den svenska 

förlossnings- och mödravården 

 

att  landstinget utbildar flerspråkiga doulor. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen och för utskottet 

2014-08-20 respektive 2014-09-11. 

Vid sammanträdet kom utskottets ledamöter fram till att 

motionen ska lämnas till medicinsk programgrupp 

kvinnosjukvård och kvinnohälsa (MPG KK) för att få deras 

synpunkter, samt få svar på några frågor.  

Planeringsgruppen fick i uppdrag att eventuellt komplettera 

med ytterligare frågor.  

 

 



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET 
HÖGLANDET §§ 87-97 
Tid: 2014-12-11, kl 09:30-12:20 
 

 

 Sign 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2014-09-17 kom 

gruppen fram till att ett brev med begäran om synpunkter på 

motionen, samt frågeställningar ska skickas till både MPG 

KK och MPG Barn. 

 

Efter en kort diskussion vid sammanträdet 2014-10-09 kom 

utskottets ledamöter fram till att de vill avvakta svaren från 

MPG grupperna. 

 

Svar från MPG barn och MPG KK bifogades kallelsen till 

utskottssammanträdet 2014-11-05. 

Efter en diskussion får planeringsgruppen i uppdrag att ta 

fram ett förslag till yttrande, som utgår från de medicinska 

programgruppernas svar. 

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde. 

Förslaget till yttrande godkändes och efter en kort diskussion 

enades planeringsgruppen om att motionen ska avslås. 

 

Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens 

sammanträde. 

 

Beslut 

Utskottet godkänner förslaget till yttrande. 

 

På ordförandens fråga svarar ett enigt utskott att motionen 

ska avslås. 

§ 95 Konferensrapporter 

Under Höglandets Psykiatrivecka, vecka 46 deltog följande 

ledamöter : 

- Anders Bengtsson "ADHD hos barn och unga" Vetlanda 

den 10/11 

- Malin Olsson ”Livets vardagskriser hos unga”, Eksjö den 

10/10 och ”Social fobi och tvångssyndrom”, Eksjö den 

11/11 

- Helena Stålhammar, Carina Bardh och Tobias Gyllensten 

"Möt mig som jag är - när livet gör ont” Eksjö den 12/11 

- Tobias Gyllensten ”Ekonomisk överskuldsättning …”, 

Eksjö den 11/11, ”Möt mig som jag är .......” och ”Konsten 
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att förstå människor i kris”, båda i Eksjö den 12/11 samt 

"Prestationsprinsessan" Tranås den 13/11. 

 

Rapporter från föreläsningarna lämnas. 

§ 96 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

 

§ 97 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 12:20 med att läsa 

dikten En gång när du känner dig fullärd (författare okänd).  

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Mona-Lisa Hagström 

Svensson 

 

 
 


