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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 1-12 
Tid: 2014-01-23, kl 10:00-15:15 

Plats: Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

Eksjö 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (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) 

Hans Toll (S)  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör § 2 

Catrin Fernholm, planeringschef § 2 

Jonas Almgren, ekonomichef § 2 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

  

Ej närvarande: Annki Stark (S) 

Birgitta Dovskog (S)  

§ 1 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Ritva Hermanson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

 

§ 2 Information från sjukvårdsledningen 

Christina Carlsson, Catrin Fernholm och Jonas Almgren 

informerar om verksamheten med hjälp av en 

bildpresentation som har följande rubriker: 

- Resultat 2013 

- Vårt gemensamma mål 

- Vad är på gång? 

- Vårdplatser - Process/Produktion 

- Resultat - Medborgare/Kund 

- Följande processer är på gång: 

- Resultat Medborgare/Kund 

- Process/Produktion 
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- Lärande/Förnyelse 

- Medarbetare 

- Nyckeltal 

- Ekonomi 

- Andel DRG-ersättning 

 

Informationen avslutas med en kort diskussion om 

länskliniker m.m. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Konferensinbjudningar 

- Ekonomirapport 

- Uppvaktning 

 

§ 4 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i december. 

 

Planeringsgruppen rapporterar från besöket på vårdcentralen 

Bra Liv i Bodafors vid sammanträdet 2014-01-08. 

 

§ 5 

LJ 

2013/ 

1522 

 
Motion: Rätten att se klart!  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 

landstingsfullmäktige besluta 

 

att  en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för 

barn och unga genomförs snarast med inriktningen  

 

att bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och unga 

mellan 11-19 år. 

 

Motionen anmäldes för utskottet 2013-11-07. Efter en kort 

diskussion fick planeringsgruppen i uppdrag att skriva till 

medicinsk programgrupp (MPG) ögon för att inhämta deras 

syn på motionen.  

Den tidigare motionen i frågan (Höj glasögonbidraget för 

barnens bästa, LK10-0305) tas fram.   
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Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-11-20 delades 

Motion: Höj glasögonbidraget för barnens bästa, LK10-0305 

med utskottets yttrande, samt arbetsmaterial ut. Ett förslag 

på brev till MPG ögon med frågeställningar presenterades.  

 

Svar från MPG ögon bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2014-01-08. Sekreteraren 

fick i uppdrag att ta reda på bidragen i landstingen; 

Östergötland, Kalmar, Blekinge och Halland. 

 

Svar från MPG ögon, landstingen i Östergötlands, Kalmar, 

Blekinge och Kronobergs län, samt region Halland 

bifogades kallelsen till dagens sammanträde. 

Ledamöterna går igenom informationen och kommer efter 

en kort diskussion överens om, att ge planeringsgruppen i 

uppdrag att skriva ett förslag till yttrande.  

§ 6 Sammanträdesplanering 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

18 februari: Information om Medicinkliniken, arbete med 

flerårsplan. 

26-27 mars: Studiebesök i Uppsala och eventuellt i 

Stockholm. Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta 

planeringen.  

24 april: Eventuellt information om Landstingsfastigheter. 

11 juni: Eventuellt studiebesök på CMIV i Linköping. 

11 september: Vårdcentralen Bra Liv i Tranås. 

 

§ 7 Konferensrapport 
Ritva Hermanson har deltagit i Landstingets miljödag den  

3 december i Jönköping. 

 

Rapport från konferensen lämnas. 

 

§ 8 
 
Konferensinbjudningar 
- 2014 års nationella konferens om funktionshinder den 8-9 

maj i Nyköping.  

Tobias Gyllensten deltar och anmäls genom sekreteraren. 

 

- ”Vi som blev kvar”, arr. Barndialogen, vid olika datum i 
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länet. 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

§ 9 Ekonomi 

Ekonomirapport för tiden 2013-01-01--2013-12-31 lämnas. 

 

§ 10 Uppvaktning 

Ordföranden framför utskottets gratulationer och överlämnar 

en blomma till Anna-Karin Yngvesson som fyller jämna år. 

 

§ 11 Flerårsplan 2016-2017 

Med kallelsen till dagens sammanträde bifogades förra årets 

yttrande Underlag för flerårsplan 2015-2016.  

Utskottet går nu igenom yttrandet, avsnitt för avsnitt. Vissa 

satser tas bort, andra markeras för en fortsatt diskussion 

senare. Det reviderade underlaget ska skickas med e-post till 

ledamöterna. 

 

§ 12 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:15. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Ritva Hermanson  

 
 


