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Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 54-70
Tid:

2011-09-15, kl 10:00-15:45

Plats:

Kirurgklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset,
Eksjö
Beslutande ledamöter:
Helena Stålhammar (C), ordförande
Kerstin Robertson (M)
Mona-Lisa Hagström Svensson (S)
Malin Olsson (M) §§ 54-55
Anders Karlgren (M) §§ 54-55 (ers Bernt Svensson
(FP)) och §§ 56-70 (ers Malin Olsson (M))
Birgit Andersson (M) (ers Anders Bengtsson (M))
Carina Bardh (M)
Pernilla Mårtensson (KD)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Annki Stark (S)
Birgitta Dovskog (S)
Hans Toll (S) §§ 54-55
Tobias Gyllensten (S)
Samuel Godrén (SD)
Ritva Hermanson (MP)

Närvarande:

Övriga närvarande:
Lena Lindgren, sekreterare
Hans Ravn, verksamhetschef §§ 54-55
§ 54

Information om screeningundersökningar
Hans Ravn inleder med att berätta att det är tredje året de
arbetar med screening av bukaortan på män i åldrarna 65,
70 och 75 år.
Han informerar med hjälp av ett bildspel som har följande
rubriker:
- Screening av Bukaortaaneurysm, Jönköpings län
- En tickande bomb
- Ultraljudsundersökning
- Aortaaneurysm, bakgrundsfakta
- Jönköpings län
- Plan
- Aorta > 30 mm
- Hur har det gått?
- Extra undersökningar
- Framtiden
- Kvinnor och Aortascreening?
- Metod
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- Preliminär konklusion kvinnor
- Konklusion män
Screening för tarmcancer
- Målgrupp?
- Patientnytta
- Plan
- Hb test i faeces (FIT) 1.
- Hemocult test (FIT) 2.
- Positiv hemocult
- Komplikationer & biverkningar
- Koloskopi?
- Colorektal screening
- Sjukvårdens struktur & organisation
Hans Ravn säger att de förväntade effekterna av ett program
för colorektal screening är små, trots Eu´s
rekommendationer. Sverige har ett offentligt finansierat
sjukvårdssystem som delvis skiljer sig från övriga EUländer och därför behöver vi göra noggranna
kostnadsberäkningar utifrån svenska förhållanden och
värdera screening mot andra åtgärder inom cancervården.

§ 55

Information om och besök på kirurgkliniken
Hans Ravn informerar kortfattat om kliniken.
Bland annat berättar han att de i dagarna inför en ny metod
att behandla varicer (åderbråck på benen) utan operation.
Det är en evidensbaserad metod där de med hjälp av
ultraljud injicerar ett skum i bråcken. Patienten får äta,
dricka och leva normalt både före behandlingen och direkt
efter. Det behövs ingen sjukskrivning.
Som avslutning tar Hans Ravn med utskottet på en
rundvandring på kliniken.

§ 56

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Pernilla Mårtensson att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 57

Framställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg:
- Ny Motion – Ridterapi – en terapiform inom psykiatrin
(LK11-0501)
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- Information om utskotten

§ 58

Motion – Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer
(LK11-0011)
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna
landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från
Gotland och Stockholm att snarast skapa förutsättningar för
att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos
personer mellan 60-69 år.
Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2011-01-14 och
för utskottet vid sammanträdet 2011-01-27. Utskottet gav
planeringsgruppen i uppdrag att ta fram förslag på hur
motionen ska beredas.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-02-11 kom de
fram till följande:
De vill ha statistik över undersökningar och resultat samt att
en representant från vårt landsting ska bjudas in till ett
utskottssammanträde för information.
Vid utskottets sammanträde 2011-03-29 fördes en kort
diskussion och ledamöterna enades om att
verksamhetschefen för kirurgkliniken på Höglandssjukhuset
ska bjudas in till ett sammanträde under hösten.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-05-17 redogör
sekreteraren muntligt och skriftligt för kontakter med
Stockholm och Gotland som gör screeningundersökningar
sedan 2008 respektive 2009. Följande artiklar och
handlingar delades ut:
- ”Första året med screening för kolorektal cancer i
Stockholm”, ur Läkartidningen nr 26-28 2010.
- ”Screening för tidig upptäckt av tjock- och
ändtarmscancer” ur Vårdguiden, Stockholms läns landsting,
2010-02-05.
- ”Allmänna kontroller utreds noggrant inför nya riktlinjer”
ur Dagens Medicin, bilaga Cancer, 2011-03-23.
- EU´s rekommendation om cancerscreening 2003.
- SBU Screening för kolorektal cancer, 2000 med rev. 2002.
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En kort redogörelse av ovanstående lämnades vid utskottets
sammanträde 2011-05-30.
Samma material som planeringsgruppen fått bifogades
kallelsen till dagens sammanträde.
Hans Ravn, verksamhetschef för kirurgkliniken vid
Höglandssjukhuset medverkar nu med information, enligt
ovan.
En diskussion förs om levnadsvanors betydelse för
sjukdomsutveckling, landstingets ekonomi,
kostnadseffektivitet, för- och nackdelar med screeningundersökning. Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att
göra en sammanfattning inför ett yttrande.

§ 59

Motion – Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén
för patienter på sjukhusen i länet (LK11-0056)
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson
Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta
att alla patienter på länets sjukhus får tillgång till Internet
att ett utvecklingsarbete startas för att använda IT som ett
redskap i arbetet med kultur-i-vården
att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken
att barn och ungdomar prioriteras
Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2011-02-11 och
för utskottet vid sammanträdet 2011-02-24.
Efter en diskussion enades utskottet om att de vill få besked
om förekomst, tillgänglighet, barn och ungdomar enligt
motionens att-satser.
Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen
av motionens beredning.
IT-planeringschefen och IT-centrums sektionschef på
Höglandet medverkade med information vid
planeringsgruppens sammanträde 2011-05-17. Efter
informationen förde planeringsgruppen en diskussion och
ställde bland annat frågan ”Vad menar motionären med
kultur i vården för barn och ungdomar i motionen?” Helena
Stålhammar kontaktar motionären.
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Vid utskottets sammanträde 2011-05-30 redovisade
sekreteraren kontakter med sjukhusbiblioteken om datorer,
bokvagnar, talböcker och musik, samt med Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken och Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) om barns- och
ungdomars tillgång till datorer, efterfrågan m.m.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-08-30 delade
sekreteraren ut ovanstående information skriftligt, samt en
artikel från DN om Landstinget i Västernorrland som har
infört möjligheter för patienter i sluten vård att ”surfa på
nätet”.
Samma information bifogades kallelsen till dagens
sammanträde.
Ordföranden redogör för sitt samtal med motionären.
Utskottet kommer därefter i sin diskussion fram till att det
är mycket individuellt vad man menar med kultur.

§ 60

Motion – Hygiensköterskor i förskolan (LK11-0083)
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Ann-Kristine Göransson, Socialdemokraterna
landstingsfullmäktige besluta
att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som
hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av
smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 201103-29. Planeringsgruppen fick då i uppdrag att ta fram
förslag på hur motionen ska beredas.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-04-13 delade
sekreteraren ut material som finns tillgängligt på
landstingets hemsida/Barndialogen: Hygienmaterial i
Förskolan, barn 0-6 år, Mindre smitta – Information till
familjer med barn i förskola, Information till
förskolepersonal om hur man förhindrar smittspridning,
m.m. Sekreteraren fick i uppdrag att ta kontakt med Västra
Götaland och med koordinatorn för Barndialogen.
Vid sammanträdet med planeringsgruppen 2011-05-17
redogjorde sekreteraren för följande kontakter: Marianne
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Bengtsson, projektledare, Västra Götaland, Linda Frank,
koordinator för Barndialogen, Noomi Carlsson,
folkhälsoplanerare och doktorand, Ing-Marie Einemo,
smittskyddssjuksköterska, Eva Stillemark, allergikonsulent
och Maria Westlund, miljöinspektör i Jönköpings kommun.
Projektplan från Västra Götaland. Ett utbildningsprogram
”Friskare barn i förskolan” som hållits i alla tre länsdelarna
i vårt landsting, samt material för Barnmiljörond i förskolan
delades också ut.
Folkhälsoplaneraren och allergikonsulenten ska bjudas in
till ett av höstens utskottssammanträden.
En kort redogörelse för ovanstående lämnades till utskottet
vid sammanträdet 2011-05-30.
Noomi Carlsson och Eva Stillemark medverkar med
information vid utskottets sammanträde den 12 oktober.

§ 61

Återremiss - Motion – Höj glasögonbidraget för
barnens bästa (LK10-0305)
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Svante Olson, Vänsterpartiet och Birgitta Blomquist,
Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta
att landstingsfullmäktige beslutar om en grundlig utredning
om villkoren för glasögonbidrag till barn med följande
utgångspunkter: storleken på bidraget, åldersgräns samt
behov relaterat till synfel
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet lämnade ett
yttrande 2011-03-29 med förslag att motionen är besvarad.
Vid planeringsdelegationens behandling 2011-05-17 yrkade
Anna-Carin Magnusson, S bifall till att motionen
återremitteras med motiveringen att motionens att-sats inte
har besvarats fullt ut.
Mia Frisk, KD föreslog med stöd av Rune Backlund, C att
motionen avslås med motivering att den årliga översyn av
avgifter som sker i budgeten också innefattar att bidraget till
glasögon prövas. Någon prövning i särskild ordning behövs
ej. Därför föreslås landstingsstyrelsen besluta att avslå
motionen. Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsens
sammanträde 2011-05-24.
Vid landstingsstyrelsens behandling 2011-05-24 yrkade
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Anna-Carin Magnusson, S på återremiss av ärendet med
motiveringen att motionens att-sats inte besvarats vad gäller
behoven vid synfel. Peranders Johansson, M ordförande
förslog att motionen återremitteras till planeringsdelegationen för ett förtydligande.
Landstingstyrelsen beslutar
att återremittera motionen till planeringsdelegationen.
Vid planeringsdelegationens sammanträde 2011-06-14
beslutade planeringsdelegationen att föreslå
landstingsstyrelsen att besluta
att motionen återremitteras till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet.
Efter en diskussion vid planeringsgruppens sammanträde
2011-08-30 fick sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag
till yttrande, där utskottet ska föreslå landstingsfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Ett förslag till yttrande delas nu ut. Utskottet för en
diskussion om att motionens rubrik inte stämmer överens
med att-satsen.
Beslut
Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande.

§ 62

Ny Motion – Ambulanssituationen i Jönköpings län
(LK11-0480)
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna
landstingsfullmäktige besluta
att Jönköpings läns landsting tillsätter en utredning för att
undersöka hur ambulanserna används i länet avseende
medicinsk motiverade transporter eller ej
att det i denna utredning också ingår att så undersöka vilka
konsekvenser ett eventuellt införande av en ambulansavgift
skulle medföra.
Motionen anmäls nu. Utskottet ger planeringsgruppen i
uppdrag att planera för motionens beredning.
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§ 63

Reflektion över information/besök vid föregående
sammanträde
Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om
studieresan i maj.

§ 64

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
12 oktober: Besök av landstingets revisorer för uppföljning
av enkät och rapport efter granskningen av utskotten,
kl 10:00-12:00 samt information av Noomi Carlsson,
folkhälsoplanerare och doktorand och Eva Stillemark,
allergikonsulent angående motionen om Hygiensköterskor i
förskolan, kl 13:30-14:30.
16 november: Eventuellt information om
ambulansverksamheten.
Eventuellt förläggs sammanträdet till Nässjö.
14 december: Eventuellt Tandvården i Sävsjö och eventuellt
information om ett hälsoprojektet.

§ 65

Konferensinbjudan
- Seminarium kring Barnkonventionen den 27 eller 28
september i Värnamo, Nässjö alternativt Jönköping.
Helena Stålhammar, Tobias Gyllensten och Ritva
Hermanson anmäler sig till den 28/9, fm.
- Etikforum ”Barn som far illa” den 29 september i
Jönköping.
Helena Stålhammar, Mona-Lisa Hagström Svensson och
Tobias Gyllensten anmäler sig.
- Mötesdagar om anhörigfrågor, 15/9, 20/10, 3/11
alternativt 24/11 i Umeå, Malmö, Borås eller Stockholm.
Malin Olsson anmäler sig till den 3 november.
- Strategidag ESTHER, 13/10 i Nässjö.
Helena Stålhammar anmäler sig.
- Etikforum ”Hur kunde hon?” 17/11, 24/11 eller 1/12 i
Värnamo, Eksjö och Jönköping.
Till att delta den 24 november anmäler sig Mona-Lisa
Hagström Svensson, Tobias Gyllensten och Kerstin
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Robertson. Anna-Karin Yngvesson anmäler sig till den
1 december.
Förhandsinformation om konferenser 2012:
- Nätverkskonferens, 8-9/2 i Göteborg
- REHSAM konferens, 8/5 i Stockholm

§ 66

Konferensrapporter
Helena Stålhammar har deltagit i konferensen
Nätverksgruppmöte i Nätverket Hälsa och Demokrati den
26 maj i Stockholm.
Ritva Hermanson, Malin Olsson och Anders Bengtsson har
deltagit i konferensen ”Vem är normal?” den 9 juni,
Jönköping.
Rapport från konferenserna lämnas.

§ 67

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild
förteckning.

§ 68

Ny Motion – Ridterapi – en terapiform inom psykiatrin
(LK11-0501)
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Inga Jonasson Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta
att möjligheten att erbjuda patienter inom psykiatrin djuroch naturbaserad rehabilitering utreds.
att en försöksverksamhet med ridterapi startas i samverkan
mellan psykiatrin och naturbruksgymnasierna i länet.
att försöket utvärderas i samarbete med Hälsohögskolan,
Jönköping.
Motionen anmäls nu. Planeringsgruppen får i uppdrag att
planera för motionens beredning.

§ 69

Information om utskotten
Sekreteraren delar ut en nytryckt informationsfolder om
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet.
Helena Stålhammar berättar att ordförandena i de tre Hälso-
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och sjukvårdsutskotten ska träffa kommunikationsdirektör
Christina Jörhall angående information om utskotten,
utåtriktad verksamhet, landstingets policy m.m.

§ 70

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:45.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Helena Stålhammar

Pernilla Mårtensson

