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Plats: Aulan och Kvinnoklinikens konferensrum, 
Höglandssjukhuset, Eksjö 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Helena Stålhammar (C) ordförande 
Kerstin Robertson (M) 
Mona-Lisa Hagström Svensson (S)  
Malin Olsson (M) 
Anders Bengtsson (M)  
Carina Nylander (M) 
Pernilla Mårtensson (KD)  
Anna-Karin Yngvesson (KD)  
Bernt Svensson (FP) 
Annki Stark (S)  
Birgitta Dovskog (S) 
Hans Toll (S) §§ 1-13 
Tobias Gyllensten (S)  
Samuel Godrén (SD) 
Ritva Hermanson (MP)  
  

 Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör § 13  
Catrin Fernholm, stabs- och planeringschef § 13 
Kristina Laurelii, ekonomichef § 13 
Bo Edlund, personalchef § 13 

§ 1 Öppnande 
Ordförande Helena Stålhammar hälsar ledamöterna 
välkomna till utskottets första sammanträde i 
mandatperioden. Ledamöterna presenterar sig. 

§ 2 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Malin Olsson att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg: 
- Utskottets budget 2011 
- Rapport från studiebesök 
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§ 4 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 
Med hjälp av en bildpresentation informerar ordförande om 
utskottets arbete under följande rubriker: 
- Ansvar, uppgifter och arbetssätt 
- Utskottets huvuduppgifter 
- Utskottets uppgifter 
- Initiera ärenden till fullmäktige, årligen till LF redovisa 
aktuella frågor, nya rön, erfarenheter och annat som är 
intressant för landstingets roll och verksamhet 
- Särskilda uppgifter 
- Ledamöter i utskottet 
- Tjänstgöring 
- Sammanträden 
- Planeringsgruppen 
 
Sekreteraren delar ut följande information: 
Landstingsfullmäktiges utskott (utdrag ur Arbetsordning för 
Landstingsfullmäktige i Jönköpings län, 2010-2014) 
Granskning av fullmäktiges utskott (Revisionsrapport) 
Inkallelseordning 2011-2014 (LF beslut, nov 2010) 
Telefon- och maillista till utskottets ordinarie ledamöter 
samt ersättare (en reviderad lista bifogas kallelsen till nästa 
sammanträde) 
 
En diskussion förs om vilka rutiner som ska gälla när en 
ordinarie ledamot är förhindrad att närvara vid ett 
utskottssammanträde. 
 
Beslut 
Ledamoten tar själv kontakt med sitt partis 1:e ersättare för 
rapport med mera, samt meddelar sekreteraren. 
  
Om ersättaren har förhinder meddelas sekreteraren som 
sedan ansvarar för inkallandet av ersättare enligt partiernas 
inkallelseordning alternativt enligt Inkallelseordning 2011-
2014, fastställd av LF, november 2010. 
 
 
Ett förslag framförs om att planeringsgruppen ska fundera 
över om ersättarna ska bjudas in för information om 
utskottets arbete. 
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§ 5 
 
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 dagens sammanträde. Anteckningar från 
ortoptistens information finns i protokollet från utskottets 
sammanträde 2010-10-13. 
 
Utskottet diskuterar nu motionens fortsatta beredning, samt 
hur mycket utskotten ska utreda en motion.  
De kommer fram till att de vill ha svar på följande frågor: 
- Hur ser utvecklingen av bidraget ut, före 2009? 
- Omfattningen av bidraget? 

§ 6 Ny Motion – Screening för att tidigt upptäcka 
tarmcancer (LK11-0011) 
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna 
landstingsfullmäktige besluta 
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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 
bifogades kallelsen till dagens sammanträde. 
 
Efter en kort diskussion enas utskottet om att ge  
planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 
motionen ska beredas.  

§ 7 
 
Flerårsplan 
Ordförande informerar om flerårsplanen. Hon berättar att 
utskottet tidigare arbetat gemensamt i hela utskottet, i små 
grupper samt i partigrupperna. Utskottet uttrycker ett 
önskemål om att arbeta på samma sätt. 
 
En sammanställning av överläggningar med 
patientföreningar 2010 delas ut. 

§ 8 
 
Reflektion över information/besök vid föregående 
sammanträde 
Planeringsgruppen rapporterar från sitt besök på 
Habiliteringscentrum i Eksjö 2010-02-14. 

§ 9 
 
Sammanträdesplanering 
En reviderad sammanträdesplan för 2011 delas ut. Efter 
diskussion enas utskottet om följande ändringar: 
- två-dagars sammanträdet planeras till den 30-31 maj 
Det innebär att tiden den 18-19 april stryks! 
- 12 oktober (ej den 13/10) 
 
En ny reviderad sammanträdesplan bifogas kallelsen till 
nästa sammanträde! 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 
24/2 - Information om: Modellområdesarbete ”Psykisk 
hälsa barn och unga”, Ulf Granath och SKL-projekt 
”Multisjuka äldre”, Marianne Zätterqvist, 
Arbete med flerårsplanen, med mera 
 
29/3 Arbete med flerårsplanen, med mera, ev bjuds en 
läkare från kirurgkliniken in 
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30-31 maj Ev studiebesök på Universitetssjukhuset i 
Linköping  

§ 10  
 
Konferensinbjudningar 
- ”Kan integrativmedicinska inslag göra någon nytta i 
rehabiliteringssjukvården?”, 11 februari i Stockholm 
 
Eventuellt deltar Malin Olsson och Ritva Hermansson. De 
meddelar sekreteraren snarast.  
 
- ”Utveckling av ersättningssystem för resultat av 
förebyggande insatser i primärvård”, den 16 februari i 
Stockholm. 
 
Helena Stålhammar anmäler sig genom sekreteraren. 
 
- ”Esther behöver oss!”, den 31 mars i Eksjö  
 
Malin Olsson anmäler sig genom sekreteraren. 

§ 11 
 
Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 
förteckning. 

§ 12 
 
Rapport från studiebesök 
Birgitta Dovskog rapporterar från ett studiebesök på 
”Knuten” i Nässjö. Birgitta anser att utskottet bör göra ett 
studiebesök där.  

§ 13 
 
Information om Höglandets sjukvårdsområde 
Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör, Catrine Fernholm, 
stabs- och planeringschef, Kristina Laurelii, ekonomichef 
och Bo Edlund, personalchef presenterar sig, 
sjukvårdsområdet och sitt arbete med hjälp av en 
bildpresentation med följande rubriker: 
- Höglandets sjukvårdsområde 
- Utvecklingsområden för Bra folkhälsa och God vård 
- Detta vill jag att vi fokuserar på 
- Glädjeämnen och stoltheter 
- Uppföljning nyckeltal 2010 
- Tillbakablick 2010 
- Projektsammanställning 
- Ekonomiskt resultat 2010 
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- Kvalitetsersättning 2010 
- Utmaningar 2011 
- Medarbetarskap – våra utmaningar 2011 och framåt 
- Det här är vi 
- Det här vill vi utöka 
- Detta arbetar vi särskilt med 
 
Efter presentationen fick utskottets ledamöter tillfälle att 
individuellt och i små grupper ställa frågor och samtala med 
dem. 

§ 14 
 
Utskottets budget 2011 
Utskottets budget för 2011 är fastställd till 115 000 kronor.  

Vid protokollet    

Lena Lindgren 

Justeras 

Helena Stålhammar Malin Olsson 
 
 
 


