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Plats:

Ulfsparresalen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Närvarande:

Beslutande ledamöter:
Helena Stålhammar (C), ordförande
Kerstin Robertson (M)
Mona-Lisa Hagström Svensson (S)
Malin Olsson (M) §§ 86-89
Anders Bengtsson (M)
Carina Bardh (M)
Pernilla Mårtensson (KD)
Anna-Karin Yngvesson (KD) §§ 86-93
Bernt Svensson (FP)
Birgitta Dovskog (S)
Hans Toll (S)
Tobias Gyllensten (S)
Samuel Godrén (SD)
Ritva Hermanson (MP)
Annki Stark (S)

Ej närvarande:

Övriga närvarande:
Lena Lindgren, sekreterare
Mats Kraft, vårdenhetschef § 88
Torbjörn Halldin, regionansvarig, SOS-Alarm § 89
§ 86

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Birgitta Dovskog att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 87

Framställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg:
- Ekonomirapport
- Påminnelse om konferenser

§ 88

Information om ambulansverksamheten på Höglandet
Mats Kraft informerar om ambulansverksamheten på
Höglandet. Från att ambulansen förr, bara var ett
transportmedel är den nu en rullande akutmottagning,
bemannade med specialistutbildade sjuksköterskor. I varje
ambulans finns en pärm med behandlingsriktlinjer över de
läkemedel som kan ges på plats och eller under transporten
till sjukhuset. Som exempel skickas EKG för bedömning,
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vilket gör att patienten kan transporteras direkt till
Jönköping, en patient med höftfraktur körs direkt till
röntgenavdelning o.s.v.
Statistik visar att antalet ambulanstransporter ökar varje år,
men de har samma resurser. Mats Kraft berättar att de har
fått i uppdrag från sjukvårdsledningen att ta reda på varför.
Utöver de ordinarie ambulanserna i Eksjö finns en
specialutrustad ledningsambulans, den enda i länet och som
är stationerad i Eksjö. Den kan vid behov lånas av
Jönköpings och Värnamo sjukvårdsområden.
Mats Kraft säger att den yngre generationens attityd skiljer
sig från den äldre.
Han informerar vidare med hjälp av en bildpresentation
med följande rubriker:
- Ambulansenheten, Höglandets sjukvårdsområde
- Organisationen
- Personalen, ambulansenheten
- Höglandets sjukvårdsområde
- Antal uppdrag, Höglandets sjukvårdsområde 2004-2011
- Antal km, Höglandets sjukvårdsområde
- Antal prio 1 och 2, 2009-211
- Utbildning
- Historia
- Fordonspark
Ett nationellt mål är att nå 80% av befolkningen inom 20
minuter.
Informationen avslutas med ett besök på ambulansstationen
där tre olika ambulanser och ledningsambulansen visades.

§ 89

Information om SOS Alarm
Torbjörn Halldin informerar om SOS Alarm med hjälp av
en bildpresentation med följande rubriker:
- För ett bra liv i ett attraktivt län
- Hållpunkter
- Tidningsrubriker
- SOS Alarm
- Arbete med kvalitetsgranskning
- SOS Alarm
- Kundstruktur
- Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm
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- Uppdrag, Mission och reviderad strategi för SOS Alarm
- Organisationen baseras på enkelhet, tydlighet och
kundfokus
- SOS Alarm Sverige AB - vårdgivare
-1 2 3
- 112 – ett samtal räcker
- En unik position – SOS Alarms förmåga att skapa en
nationell lägesbild
- Ett 112- samtals väg
- Medicinskt specialist center (MSC)
- Kompetens och utveckling
- SOS Prioritering
- Ambulans uppdrag 2010
- Ambulans uppdrag januari-september 2011
Torbjörn Halldin berättar att enligt en utredning som är
gjord i Stockholms län fattar operatörerna på SOS Alarm
rätt beslut i 87 % av alla ambulanslarm.
Han säger också att vid varje telefonsamtal följer
operatörerna ett frågeschema. De repeterar också sin
information ett flertal gånger under samtalets gång, samt
följer upp så informationen nått fram till den som ringer.

§ 90

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 anmäldes för utskottet 2011-09-15. Utskottet gav
planeringsgruppen i uppdrag att planera för motionens
beredning.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-29
bestämdes att enhetschefen för ambulansverksamheten på
Höglandet, en representant från SOS Alarm och en
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sektionschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen ska bjudas
in till ett utskottssammanträde för att informera. Ett besök
på ambulansstationen i Eksjö ska också göras. Sekreteraren
fick även i uppdrag att ta kontakt med de landsting som
motionen refererar till och som har en ambulansavgift.
Nu lämnas information om ambulansverksamheten på
Höglandet och SOS Alarm. Sekreteraren redovisar bland
annat kontakter med Landstinget Gävleborg och Västra
Götaland. En sammanställning delas också ut.
Efter en diskussion kommer utskottet fram till att de vill
veta om det finns uppgifter på följande:
- Finns det uppgifter på skillnader i operatörens bedömning
vid samtalet och ambulanspersonalens bedömning på plats?
- Finns det uppgifter på om ambulans är rätt transportfordon
eller om patienten kunde åkt på annat sätt?
- Märks någon generationsskillnad i kontakten?

§ 91

Motion – Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén
för patienter på sjukhusen i länet (LK11-0056)
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår PerOlof 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 med fokus på 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
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informationen fördes en diskussion och en fråga ställdes
”Vad menar motionären med kultur i vården för barn och
ungdomar i motionen?”
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 en skriftlig sammanfattning av
informationen, 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 utskottets sammanträde 2011-09-15.
Vid sammanträdet redogjorde ordföranden för sitt samtal
med motionären. Utskottet kommer därefter i sin diskussion
fram till att det är mycket individuellt vad man menar med
kultur.
Efter planeringsgruppens besök 2011-09-29 på lekterapin
och barn- och ungdomsmedicinska kliniken
sammanfattades informationen som lämnats vid besöket
och under tidigare sammanträden. Sekreteraren fick i
uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till
planeringsgruppens sammanträde den 2 november.
Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2011-11-02.
Planeringsgruppen enades om att göra några ändringar och
justeringar i förslaget, samt att utskottet ska föreslå
landstingsfullmäktige att avslå motionen.
Förslaget som var bifogat kallelsen till dagens utskottssammanträde diskuteras nu. Utskottet godkänner
föreliggande förslag till yttrande, men Socialdemokraterna
yrkar att motionen ska vara besvarad. Utskottet för en
diskussion om motionen ska avslås eller vara besvarad.
Ordföranden sammanfattar diskussionen med att motionen
ska avslås.
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Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att utskottet beslutar att motionen ska vara
besvarad.

§ 92

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
redogjorde 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.
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- EU´s rekommendation om cancerscreening 2003.
- SBU Screening för kolorektal cancer, 2000 med rev. 2002.
En kort redogörelse av ovanstående lämnades vid utskottets
sammanträde 2011-05-30.
Ovanstående material bifogades kallelsen till
utskottssammanträdet 2011-09-15. Hans Ravn,
verksamhetschef för kirurgkliniken vid Höglandssjukhuset
medverkade då med information.
Därefter fördes en diskussion om levnadsvanors betydelse
för sjukdomsutveckling, landstingets ekonomi,
kostnadseffektivitet, samt för- och nackdelar med
screeningundersökningar.
Utskottet gav planeringsgruppen i uppdrag att göra en
sammanfattning inför ett yttrande.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28
sammanfattade ledamöterna den information som lämnats
vid tidigare utskottssammanträden. Sekreteraren fick i
uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till
planeringsgruppens sammanträde den 2 november.
Sekreteraren presenterade ett förslag till yttrande vid
planeringsgruppens sammanträde 2011-11-02. Efter en
redaktionell justering enades planeringsgruppen om att
utskottet ska föreslå landstingsfullmäktige att avslå
motionen.
Förslaget som bifogades kallelsen till dagens sammanträde
diskuteras nu. Utskottet godkänner föreliggande förslag till
yttrande. Samuel Godrén yrkar bifall till motionen, övriga
ledamöter yrkar avslag.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att utskottet beslutar att motionen avslås.
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 93

Motion – Hygiensköterskor i förskolan (LK11-0083)
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Ann-Kristine Göransson, Socialdemokraterna
landstingsfullmäktige besluta
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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
koordinatorn för Barndialogen och med Västra Götaland.
Vid sammanträdet med planeringsgruppen 2011-05-17
redogjorde sekreteraren för följande kontakter: Marianne
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 kommer att medverka
med information vid utskottets sammanträde den 12
oktober.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-08-30 fick
sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till
planeringsgruppens sammanträde 2011-09-29.
Ett förslag till yttrande delades då ut. Planeringsgruppen
enades om att avvakta ett ställningstagande till förslaget till
efter informationen vid utskottssammanträdet den 12
oktober.
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Noomi Carlsson och Eva Stillemark medverkade med
information vid utskottets sammanträde 2011-10-12. Efter
informationen förde utskottet en diskussion och kom fram
till följande: Det finns resurser i landstinget, som samverkar
med och är ett stöd för kommunerna, som har ansvaret. Ett
förslag till yttrande tas fram till nästa utskottssammanträde.
Sekreteraren presenterade ett förslag till yttrande för
planeringsgruppen vid sammanträdet 2011-11-02.
Planeringsgruppen godkände föreliggande förslag som
bifogats kallelsen till dagens utskottssammanträde.
Utskottet diskuterar nu förslaget. Ledamöterna kommer
fram till att de vill ha mer information om den mätning av
sjukfrånvaro som gjorts i Västra Götaland och som
motionären refererar till. De vill också veta om det finns
någon jämförbar mätning i vårt län.

§ 94

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 anmäldes för utskottet 2011-09-15.
Planeringsgruppen fick i uppdrag att planera för motionens
beredning.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-29
diskuterades motionens beredning. Sekreteraren fick i
uppdrag att söka information om ridterapi: utbredning,
synsätt, ansvar.
Efter en diskussion vid utskottets sammanträde 2011-10-12
fick sekreteraren i uppdrag att ta kontakt med de
psykiatriska klinikerna i länet för att få deras syn på
motionen och om de ser ridterapi som en rekommenderad
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behandlingsform, samt undersöka om det finns någon
utvärdering om ridterapi?
En sammanställning över de psykiatriska klinikernas syn
delades ut till planeringsgruppen vid sammanträdet 201111-02, samt uppsatserna: Ridterapi 2000 och Vet HUT
2008, enligt referens från psykiatriska kliniken, Värnamo
sjukhus.
Sammanställningen över de psykiatriska klinikernas syn
bifogades kallelsen till dagens utskottssammanträde.
Sekreteraren som haft kontakt med en forskare vid
Linnéuniversitetet redovisar denna, samt delar ut en
skriftlig sammanfattning.
Utskottet diskuterar motionen, svaren från
verksamhetscheferna inom psykiatrin, vad landstinget kan
erbjuda redan idag m.m. Sekreteraren får i uppdrag att
skriva ett förslag till yttrande till utskottets sammanträde
den 14 december.

§ 95

Reflektion över information/besök vid föregående
sammanträde
Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om
informationen vid sammanträdet i oktober.

§ 96

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
14 december: Folktandvården i Sävsjö, information om
ambulansverksamheten i länet, samt information om ett
hälsoprojekt. Förslag till sammanträdesplan 2012 ska
presenteras.

§ 97

Konferensrapporter
Helena Stålhammar m.fl. rapporterar från ”Workshop
medborgardialog” den 31 oktober i Jönköping.

§ 98

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild
förteckning.

§ 99

Ekonomirapport
Ekonomirapport för tiden 2011-01-01--2011-10-31 lämnas.

Sign

PROTOKOLL

11(11)

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 86-101
Tid:

2011-11-16, kl 10:00-15:05

§ 100

Konferenser
Ordföranden påminner om den pågående Psykiatriveckan
på Höglandet, samt om Regional lanseringskonferens i
Jönköpings län. Information om dessa har tidigare skickats
med e-post till ledamöterna.

§ 101

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:05.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Helena Stålhammar

Birgitta Dovskog
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