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§ 15

Information om modellområdesarbete ”Psykisk hälsa
barn och unga”
Ulf Grahnat inleder med att berätta att av de 70 sökande till
projektet blev Jönköpings- och Eksjö kommuner uttagna.
Totalt finns det 14 modellområden i landet.
Projektet är ett samarbete mellan landstinget och
kommunen. En styrgrupp arbetar med att ta fram ett måloch samverkansdokument med en handlingsplan. Till sin
hjälp har de en lokal ledningsgrupp i Eksjö respektive
Jönköping. De har även olika referensgrupper där personer
med anknytning till verksamheten ingår, representanter från
forskning och utveckling, elevråd på skolor,
föräldragrupper på familjecentraler med mera.
Bakgrunden till arbetet är bland annat resultatet av den
folkhälsoundersökning som gjordes 2009. I den kan utläsas
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att många, främst ungdomar skattar sin psykiska hälsa som
dålig. Ungdomar i gymnasieåldern utgör en majoritet och
det är främst flickorna som mår dåligt. Resultat är lika inom
alla OECD-länderna, men försämringen är störst i Sverige.
Det är främst två omständigheter som bidrar:
- hög ungdomsarbetslöshet
- mycket stor valfrihet; redan i tidiga år får barn börja välja
bland annat skola med speciell inriktning o.s.v.
En bildpresentation med följande rubriker visas:
- Psykisk hälsa barn och unga
- Två miljoner barn
- Pussel
- Vad har vi gjort och vad händer nu?
- Vision (fyra grundläggande principer om barns rättigheter
ur FN´s barnkonvention)
- Målgrupp
- Aktörer
- Strategiska förbättringsområden
- Vad ska vi göra?
Ulf Grahnat avslutar med, att det handlar mycket om att
skapa rutiner eftersom, det är oklart, vem som gör vad.
Landstinget har inte beslutat om vem som är första
vårdinstans när barn/ungdomar mår dåligt.
Det finns ingen enhetlighet i landet!
Mer information finns på www.modelljoek.se

§ 16

Information om SKL-projekt ”Multisjuka äldre”
Marianne Zätterqvist inleder med en kort presentation av de
större utvecklings- och organisationsförändringar som
påverkat vården i landet och i vårt landsting.
Höglandet var först med sitt Esther-projekt som startade
1997. Det är ett nätverk som arbetar för att göra det bästa
för patienten "Esther" i hela vårdkedjan; primärvård, öppenoch slutenvård och kommunen. Marianne berättar att Esther
har fått många efterföljare och hennes ”släktträd” är stort.
I november 2009 inbjöd Sveriges kommuner och landsting
(SKL) till projektet Multisjuka äldre. Marianne Zätterqvist
från Landstinget i Jönköpings län och socialchefen i Eksjö
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kommun deltog. Projektet startades för att motverka
kvalitetsbrister i vården av de multisjuka äldre samt
kartlägga samverkan mellan primärvården, öppen- och
slutenvård samt kommunerna.
Målgruppen är:
- 75 år och äldre
- haft tre eller fler vårdtillfällen på sjukhus inom en
begränsad period
- har flera diagnosgrupper
- bor i eget ordinärt boende
Personerna som uppfyllde kraven fick ett brev med en
förfrågan om deltagande. De som tackade ja fick genomgå
en omfattande intervju och lämna sitt medgivande till att
materialet fick användas i studien. En närstående fick också
besvara en enkät via telefon.
Totalt deltar 21 personer - fördelat på sju personer i var och
en av de medverkande kommunerna; Eksjö, Sävsjö och
Tranås.
Personerna följs under en 18 månaders period. En
genomgång av varje persons läkemedel har gjorts och
kontinuiteten följs, där man utgår från varje individ.
En journalgranskning har gjorts och varje insats har
kostnadsberäknats. Även anhörigas insatser har tagits med
för att få en bild av hur den kommunala hemtjänsten
fungerar för personen.
Analysarbetet har påbörjats och resultatet beräknas vara
klart under hösten.

§ 17

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Anders Bengtsson att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 18

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg:
- Årsredovisning 2010 Hälso- och sjukvårdsutskottet
Höglandet
- Förslag till studiebesök
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Reflektion över information/besök vid föregående
sammanträde
Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om
informationen vid sammanträdet i januari.
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
Motionen som remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet
Höglandet anmäldes vid planeringsgruppens sammanträde
2010-08-30 och för utskottet vid sammanträdet 2010-09-09.
Utskottet diskuterade motionen och kom fram till att de
ville veta hur stora bidragen är i grannlandstingen Kalmar,
Kronoberg och Östergötland. En ortoptist skulle också
bjudas in.
Vid utskottets sammanträde 2010-10-13 medverkade en
ortoptist med information och sekreteraren rapporterade
om bidragen i Kalmar, Kronoberg och Östergötlands läns
landsting. Utskottet diskuterade uppgifterna och beslutade
att överlåta den fortsatta beredningen av motionen till det
”nya” Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet.
Motionen tillsammans med bidragsuppgifterna bifogades
kallelsen till sammanträdet 2011-01-27. Anteckningar från
ortoptistens information finns i protokollet från utskottets
sammanträde 2010-10-13.
Vid utskottssammanträdet den 27 januari diskuteras
motionens fortsatta beredning, samt hur mycket utskotten
ska utreda en motion.
Följande frågor vill de ha svar på:
- Hur ser utvecklingen av bidraget ut, före 2009?
- Omfattningen av bidraget?
Sekreteraren har haft kontakt med verksamhetschefen på
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ögonkliniken och besvarar nu frågorna. Efter en diskussion
får sekreteraren i uppdrag att utifrån de besvarade frågorna
samt kontakterna med andra landsting skriva ett förslag till
yttrande.

§ 21

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 ett
förslag på hur motionen ska beredas.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-02-11 kom de
fram till att följande uppgifter tas fram:
- Statistik över hur många undersökningar som görs i
Stockholm och på Gotland.
- Hur många tumörer de har funnit?
En representant från vårt landsting (kirurgläkare) ska bjudas
in till ett utskottssammanträde för information.
Utskottet för nu en kort diskussion och enas om att
verksamhetschefen för kirurgkliniken ska bjudas in till ett
sammanträde i höst.
§ 22

Ny 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
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att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken
att barn och ungdomar prioriteras
Motionen anmäldes 2011-02-11 för planeringsgruppen och
nu för utskottet.
Efter en diskussion enas utskottet om att de vill få besked
om förekomst, tillgänglighet och barn och ungdomar enligt
motionens att-satser.
Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen av
motionens beredning.

§ 23

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
29/3 Flerårsplanen med mera
30-31 maj: Utskottet vill göra studiebesök på
universitetssjukhuset i Linköping. De önskar få information
om följande: Centrum för medicinsk bildvetenskap och
visualisering (CMIV), cancervården och barncancervården,
barn- och ungdomspsykiatrin, Ronald McDonald huset.
Offert på hotell och transport inhämtas.

§ 24

Konferensinbjudningar
Påminnelse om
- ”Esther behöver oss!”, den 31 mars i Eksjö
Mona-Lisa Hagström Svensson och Kerstin Robertson
anmäler sig.
- ”Jag vill vara normal”, den 7 mars i Vetlanda
Anders Bengtsson, Helena Stålhammar, Ritva Hermanson
och Malin Olsson anmäler sig!

§ 25

Konferensrapport
Helena Stålhammar har deltagit i konferensen ”Utveckling
av ersättningssystem för resultat av förebyggande insatser i
primärvård” den 16 februari i Stockholm.
Rapport från konferensen lämnas.

§ 26

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild
förteckning.
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§ 27

Årsredovisning 2010 Hälso- och sjukvårdsutskottet
Höglandet
Årsredovisning 2010 Hälso- och sjukvårdsutskottet
Höglandet (2010-01-01--2010-10-31) delas ut.

§ 28

Förslag till studiebesök
Birgitta Dovskog föreslår att utskottet gör ett studiebesök
på ”Knuten” i Nässjö.
Utskottet kommer fram till att eventuellt göra besöket i
samband med höstens första utskottssammanträde den 15
september som då också ska förläggas till Nässjö.

§ 29

Flerårsplan
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-02-11 utgick
gruppen från föregående års yttrande. Justeringar gjordes
enligt det förslag som bifogats kallelsen till dagens
sammanträde.
Ordförande redogör nu kort för planeringsgruppens tankar.
Därefter går utskottet gemensamt igenom avsnitt för avsnitt,
tillägg och ändringar görs.
Sekreteraren skickar det reviderade förslaget till
ledamöterna via mail. Planeringsgruppen fortsätter arbetet
med flerårsplanen vid nästa sammanträde.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Helena Stålhammar

Anders Bengtsson

