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Ej 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) 

Annki Stark (S) 

Torbjörn Lang (S)  

Hans Toll (S) 

Tobias Gyllensten (S)  

 

Övriga:  

Mats Osbeck, verksamhetschef §55 

Catharina Vik-Söderström, vårdenhetschef rehab    

§55 

Johan Carlsson, utvecklingschef, Bra Liv §55 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

 

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

  
 

§ 53 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Torbjörn Lang att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet.  

 

§ 54 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med tillägg av 

följande ärende:  

- Ekonomirapport 
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§ 55 Information om vårdcentralen Bra Liv i Tranås 

Mats Osbeck och Catharina Vik-Söderström informerar om 

verksamheten och hur de arbetar idag. De delger också sina 

tankar/visioner om hur vårdcentralens arbete kan bli ännu 

bättre. 

 

Johan Carlsson informerar om de 31 vårdcentralerna Bra 

Livs utvecklingsarbete sedan starten för fyra år sedan. 

 

§ 56 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

sammanträdet i juni. 

 

§ 57 

Dnr 

LJ 

2014/ 

408 

 
Motion: Motion angående självtest vid behandling med 
blodförtunnande läkemedel  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 

 

Att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda 

möjligheterna till ökad självtestning och egenvård vid 

behandling med blodförtunnande läkemedel för utvalda 

patienter. 

 

Att utredningen omfattar kostnader och konsekvenser för 

införande av en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning 

för mätning i hemmet för dessa patienter. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen och utskottet 

2014-04-10 respektive 2014-04-24. 

Utskottet kom då fram till att motionen ska lämnas till MPG-

medicin (medicinsk programgrupp medicin) för synpunkter. 

 

Vid utskottssammaträdet 2014-06-11 kom ledamöterna fram 

till att de vill komplettera den skrivelse som skickats till 

MPG-medicin den 7 maj, med följande frågor: 

- Hur ser ni på möjligheten att genomföra motionens 

intentioner? 

- Hur många patienter behandlas med blodförtunnande 

läkemedel idag, i vårt län?  
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- Hur många av dessa kan vara aktuella för att göra självtest? 

- Om man jämför dagens rutiner; tidsåtgång, antal besök hos 

förskrivande läkare. Blir det någon besparing med 

självtester? 

- Finns det alternativ på; mätutrustningar, appar i 

mobiltelefon eller dator? 

- Kan man använda patientjournalen via nätet för att 

kommunicera med patienten? 

- Finns alternativa läkemedel som är skonsammare och inte 

kräver lika tät provtagning?  

- Patientsäkerhetsaspekter? 

 

Svaret från MPG-medicin diskuteras kort. Ledamöterna ger 

planeringsgruppen i uppdrag att fortsätta diskussionen för att 

eventuellt ta fram ett förslag till yttrande. 

§ 58 

Dnr 

LJ 

2014/ 

925 

 
Ny! 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 som anmäldes för planeringsgruppen vid 

sammanträdet 2014-08-20, anmäls nu för utskottet. 

Ledamöterna kommer fram till att motionen ska lämnas till 

MPG-KK (medicinsk programgrupp kvinnosjukvård och 

kvinnohälsa) för att få deras synpunkter, samt få svar på:  

- Vad som finns nationellt 

- Vilket stöd som erbjuds idag 
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- Positivt och negativt med motionen 

Planeringsgruppen får i uppdrag att eventuellt komplettera 

med ytterligare frågor.  

§ 59 Sammanträdesplanering  
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

9 oktober: Information om Landstingsfastigheter. 

Sammanträdet ska vara i Vetlanda.  

5 november: Information om Esther och Barndialogen. 

Eventuellt information om uppföljning av KOMHEM. 

Sammanträdet ska vara i Nässjö. 

11 december: Information om Kvinnokliniken. 

Sammanträdet ska vara i Eksjö.  

 

§ 60 Konferensrapporter 

Mona-Lisa Hagström Svensson har deltagit i 

”Demokratidagen” den 3 april i Stockholm. 

 

Rapport från konferensen lämnas. 

 

§ 61 Konferensinbjudningar  

- Invigning av Barn- och ungdomshälsan i Nässjö, 15 

september, Vårdcentralen Bra Liv Nässjö. 

Helena Stålhammar och Mona-Lisa Hagström Svensson 

representerar Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet. De 

ska även överlämna en gåva från utskottet. 

 

- Esther strategidag, 7 oktober i Nässjö. 

Malin Olsson anmäler sig genom sekreteraren. 

 

- Nationell konferens ”Barn som anhöriga”, 6-7 oktober i 

Jönköping. (Helena Stålhammar och Mona-Lisa Hagström 

Svensson är anmälda.) 

Tobias Gyllensten önskar delta den 6 oktober och anmäls av 

sekreteraren. 

 

§ 62 Ekonomi 
Ekonomirapport för tiden 2014-01-01--2014-07-31 lämnas. 
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§ 63 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

 

§ 64 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 13:50. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Torbjörn Lang  

 
 


