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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning 2014, Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Höglandet 
 

 

2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden.  

 

Organisation och uppgifter 

Hälso- och sjukvårdsutskottet är organiserat och arbetar enligt ”Arbetsordning för 

Landstingsfullmäktige i Jönköpings län 2010-2014, Landstingsfullmäktiges 

utskott”. 

 

Ledamöter och kansli 

Utskottet består av följande 15 ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande, 

Kerstin Robertson (M), Malin Olsson (M), Anders Bengtsson (M), Carina Bardh 

(M), Pernilla Mårtensson (KD), Anna-Karin Yngvesson (KD), Bernt Svensson 

(FP), Ritva Hermanson (MP), Annki Stark (S), Birgitta Dovskog (S) t.o.m. 2014-

03-11 och därefter Torbjörn Lang (S), Hans Toll (S), Mona-Lisa Hagström 

Svensson (S), Tobias Gyllensten (S) och Samuel Godrén (SD).  

 

Utskottet har även 15 ersättare: Boel Lago (C ), Birgit Andersson (M), Anders 

Karlgren (M), Bo Arencrantz (M), Gunnel Svensson (M), Reidar Wångehag 

(KD), Maria Lundblom-Bäckström (KD) t.o.m. 2014-10-27, Åke Wredén (FP), 

Bevan Berthelsen (MP) t.o.m. 2014-02-04 och därefter Lea Pettersson (MP), 

Jeanette Söderström (S), Torbjörn Lang (S) t.o.m. 2014-03-11och därefter Lars 

Ljunggren (S), Ingrid Ivarsson (S), Nils-Göran Lidén (S), Inga Jonasson (V) och 

Anders Gustafsson (SD). 

 

Utskottet har en planeringsgrupp som består av tre ledamöter: Helena 

Stålhammar, ordförande, Kerstin Robertson, 1:e vice ordförande.  2:e vice 

ordförande var Mona-Lisa Hagström Svensson. 

 

Utskottets ledamöter och arbetsuppgifter finns presenterade på landstingets 

hemsida och i en informationsfolder. 

 

Sekreterare i utskottet är Lena Lindgren, kansliavdelningen. 
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Sammanträden 
För att diskutera utskottsgemensamma frågeställningar har överläggningar mellan 

landstingsfullmäktiges presidium och utskottens planeringsgrupper ägt rum, 2014-

04-10 och 2014-09-19. Frågor om bland annat budgetprocess/flerårsplan, 

motioner, ekonomi, tandvård/folkhälsa/medicinsk forskning och 

sjukvårdsspecifika frågor diskuterades vid sammanträdena.  

Planeringsgruppen har också presenterat utskottets underlag för flerårsplan för 

planeringsdelegationen. 

 

Under året har utskottet och planeringsgruppen haft 9 sammanträden vardera. 

 

Fyra av utskottets sammanträden har varit förlagda till Eksjö, ett i Nässjö, de 

övriga i Tranås och Vetlanda. I samband med utskottets studieresor till Uppsala 

och Stockholm samt Linköping hölls också sammanträden. 

Planeringsgruppen har haft tre av sina sammanträden i Eksjö, två i Jönköping 

samt i Bodafors, Sävsjö, Vetlanda och Tranås.  

 

Information/studiebesök 

Vid utskottets sammanträden har information lämnats av ledningen för 

Höglandets sjukvårdsområde och från respektive besökt verksamhet.  

Angelägna frågor har diskuterats, bland annat budget/flerårsplan och berörda 

motioner. Vidare har bland annat informerats om:  

- Primärvården  

- Medicinkliniken 

- Landstingsfastigheter 

- Esther/Barndialogen 

- Kvinnokliniken. 

 

Planeringsgruppen har vid sina sammanträden också träffat verksamhetsledningar 

och övrig personal. De har då fått information om verksamheten samt diskuterat 

aktuella frågor.  

Information har bland annat lämnats av företrädare för: 

- Vårdcentralen i Bodafors 

- Familjecentralerna i Sävsjö och Eksjö 

- Läkemedelsförsörjning i egen regi 

- Folktandvården i Vetlanda 

- Tandsköterskeutbildningen vid Tranås utbildningscentrum. 

      

Studieresor 

Utskottet genomförde en studieresa till Landstinget i Uppsala län och Stockholm 

den 26 och 27 mars.  

Utskottet fick då information av landstingets politiska ledning, Journaler på nätet 

och FOU-verksamheten i Uppsala. I Stockholm besöktes Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) med bland annat information om mest sjuka äldre och arbetet 

med psykiska hälsa. 
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 Vid sammanträdet den 11 juni besökte utskottet Centrum för medicinsk 

bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

 

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier m.m.                             

 Utskottets ledamöter har under året, för utskottets räkning deltagit i ett antal kurs-, 

konferens- och seminarieaktiviteter. Som exempel kan nämnas:  

 - ”Se mig för den jag är” 

 - ”Vi som blev kvar” 

 - ”Jämlikvård på lika villkor” 

 - ”Demokratidagen” 

 - ”Patientsäkerhetsdag” 

 - ”Nationell konferens kring funktionshinder ”  

 - ”Utvecklingskraft” 

- ”Esther strategdag” 

- ”Nationell konferens Barn som anhöriga” 

- ”Höglandets psykiatrivecka”. 

 

                            Rapporter från deltagandet i aktiviteterna har lämnats till utskottet. 

 

 Överläggningar med länets patientföreningar 
 Landstingets tre hälso- och sjukvårdsutskott har ett gemensamt ansvar för att 

kontinuerligt träffa patientorganisationerna på länsnivå. I dessa överläggningar 

som organiseras av Folkhälsa och sjukvård och Qulturum, har Helena Stålhammar 

deltagit från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet.  

 

Ärenden/Yttranden över motioner 

Utskottet har lämnat yttranden över följande motioner:  

* Motion, LJ2013/1522: Rätten att se klart!, från Inga Jonasson, Per-Olof Bladh 

och Mikael Ekvall, V. 

* Motion, LJ2013/904: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika 

stroke, från Inga Jonasson, V. 

* Motion, LJ2014/408: Motion angående självtest vid behandling med 

blodförtunnande läkemedel, från Inga Jonasson, V. 

* Motion, LJ2014/925: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården, från, 

Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson V.  

 

Övriga yttranden 

Utskottet har lämnat: 

- Underlag för flerårsplan 2016-2017. 

 

Stipendier 

Representanter för utskottet har också vid avslutade omvårdnadsutbildningar delat 

ut Landstingets omvårdnadsstipendier, enligt fastställda riktlinjer. 
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Ekonomi 

 Den utskottsspecifika, ekonomiska ramen för Hälso- och sjukvårdsutskottet, 

Höglandet har under 2014 varit 120 000 kronor. Utskottet har förbrukat 69 000 

kronor av dessa. 

 

 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 

 

 

 

Helena Stålhammar 

Ordförande 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

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

 

Plats: Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

i Eksjö 

 
 
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. 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Mona-Lisa Hagström 

Svensson 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 


