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Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet §§ 30-41
Tid:

2011-03-29, kl 10:00-14:15

Plats:

Konferensrum D, Nässjöklinikerna, Nässjö

Närvarande:

Beslutande ledamöter:
Helena Stålhammar (C), ordförande
Kerstin Robertson (M)
Mona-Lisa Hagström Svensson (S)
Birgit Andersson (M), (ers Malin Olsson (M))
Anders Bengtsson (M)
Carina Nylander (M)
Reidar Wångehag (KD), (ers Pernilla Mårtensson
(KD))
Maria Lundblom Bäckström, (KD) (ers AnnaKarin Yngvesson (KD))
Bernt Svensson (FP)
Annki Stark (S)
Birgitta Dovskog (S)
Hans Toll (S)
Tobias Gyllensten (S)
Samuel Godrén (SD)
Ritva Hermanson (MP)
Övriga närvarande:
Lena Lindgren, sekreterare

§ 30

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Hans Toll att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.

§ 31

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg:
- Ny Motion – Hygiensköterskor i förskolan (LK11-0083)
- Ekonomi
- Konferensinbjudan

§ 32

Reflektion över information/besök vid föregående
sammanträde
Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om
informationen vid sammanträdet i februari.
Planeringsgruppen redogör för sitt besök på den palliativa
vårdenheten vid sammanträdet 2011-03-10.
Ordförande rapporterar också från sammanträde med
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Landstingsfullmäktiges presidium och utskottens
planeringsgrupper.

§ 33

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 Landstingen; Kalmar, Kronoberg och
Östergötlands län. 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 sammanträdet diskuterades motionens fortsatta
beredning, samt hur mycket utskotten ska utreda en motion.
De kom fram till att de ville ha svar på följande frågor:
- Hur ser utvecklingen av bidraget ut, före 2009?
- Omfattningen av bidraget?
Vid sammanträdet 2011-02-24 redogjorde sekreteraren för
en kontakt med verksamhetschefen på ögonkliniken samt
besvarade frågorna. Efter en diskussion fick sekreteraren i
uppdrag att utifrån de besvarade frågorna samt kontakterna
med de andra landstingen skriva ett förslag till yttrande.
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Ett förslag till yttrande delades ut vid planeringsgruppens
sammanträde 2011-03-10. Efter en redaktionell justering
enades planeringsgruppen om att förslaget skulle bifogas
kallelsen till dagens sammanträde.
Förslaget till yttrande diskuteras nu.
Beslut
Utskottet beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget
samt att motionen ska vara besvarad.

§ 34

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
30-31 maj: Studiebesök med ett sammanträde på
universitetssjukhuset i Linköping (US). Vid utskottets
sammanträde 2011-02-24 godkändes planeringsgruppens
önskemål om att få information om: Centrum för medicinsk
bildvetenskap och visualisering (CMIV), cancervården
(RCC), barncancervården, Barn- och ungdomspsykiatrin
och Ronald McDonald huset. Sekreteraren har kontaktat US
för hjälp med planeringen av besöket. Offert på hotell och
transport har inhämtats.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-03-10
bestämdes att utskottet ska hyra två minibussar för
gemensam transport och att övernattning bokas på hotell
Ekoxen.
Mona-Lisa Hagström Svensson föreslår att utskottet även
besöker Barnahuset i Linköping. Sekreteraren undersöker
möjligheten.
15 september: Sammanträdet ska förläggas till Nässjö,
Ev ska verksamhetschefen för kirurgkliniken bjudas in för
information om screening för upptäckt av tarmcancer och
screening av pulsåderbråck
12 oktober: Ev besök av landstingets revisorer för
uppföljning av enkät och rapport efter granskningen av
utskotten

§ 35

Konferensrapport
Anders Bengtsson, Ritva Hermanson och Malin Olsson har
deltagit i konferensen "Jag vill vara normal" med Eric
Donell i Vetlanda den 7 mars,
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Rapport från konferensen lämnas.

§ 36

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild
förteckning.

§ 37

Ny 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 anmäls nu.

§ 38

Ekonomi
Ekonomirapport för tiden 2011-01-01--2011-02-28 lämnas.

§ 39

Konferensinbjudan
- ADHD, autism, Aspergers och Tourettes syndrom, i
Jönköping den 3 maj.
Birgitta Dovskog, Tobias Gyllensten och Ritva Hermansson
anmäler sitt intresse. Inbjudan ska skickas ut med e-post till
ledamöterna.

§ 40

Flerårsplan
Planeringsgruppen fick i uppdrag av utskottet 2011-01-27
att påbörja arbetet med flerårsplanen. Vid utskottets
sammanträde 2011-02-24 redogjorde ordförande för
planeringsgruppens tankar. Därefter gick utskottet
gemensamt igenom förslaget avsnitt för avsnitt, tillägg och
justeringar gjordes.
Planeringsgruppen fortsatte arbetet med flerårsplanen vid
sammanträdet 2011-03-10. Inledningstexten och rubrikerna
i förslaget diskuterades. Vissa kompletteringar gjordes.
Allianspartiernas förslag bifogades kallelsen och
socialdemokraternas förslag delades ut vid morgonens
gruppmöten.
Utskottet bifaller ordförandes förslag att gå igenom

PROTOKOLL

5(8)

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet §§ 30-41
Tid:

2011-03-29, kl 10:00-14:15
förslagen avsnitt för avsnitt.
Den inledande texten godkänns efter en redaktionell
ändring.
Avsnitten med följande rubriker i allianspartiernas förslag
godkänns:
Etik, kvalitet och bemötande
Tillgänglighet och kontinuitet
Folkhälsa
Alternativa behandlingsformer
Folktandvården
I de följande avsnitten görs ändringar enligt nedan:
Medarbetare
- ”Stöd till förändringsarbete och uppmuntran till
deltagande i specialistutbildningar och forskningsarbete.”
Ersattes med socialdemokraternas förslag, samt ett tillägg.
- ”Stöd till förändringsarbete och deltagande i
specialistutbildningar samt forskning ska uppmuntras
liksom andra kompetenshöjande insatser inom alla
yrkesgrupper.”
Primärvården
Socialdemokraterna yrkar på tillägget:
- ”Vårdvalet har påtagligt ändrat förutsättningarna för
landstingets vårdcentraler, som nu är samordnade i Bra Liv.
En tydlig politisk ambition krävs för att säkerställa
konkurrenskraften och behålla patienternas förtroende för
Bra Liv, allt utan att vårdvalets konkurrensneutralitet
åtsidosätts. Utvecklingsarbete och spridande av goda ideér
inom Bra Liv är härvid väsentligt för att nå
samverkansfördelar.”
Allianspartierna är positiva till den sista meningen, men
yrkar avslag på den övriga texten.
Beslut
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att utskottet beslutar enligt allianspartiernas
yrkande, att bifalla den sista meningen i tilläggsyrkandet.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
Den som bifaller allianspartiernas yrkande röstar JA. Den
som bifaller socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar
NEJ.
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Ja röstar följande tio (10) ledamöter: Helena Stålhammar,
Kerstin Robertsson, Birgit Andersson, Anders Bengtsson,
Carina Nylander, Reidar Wångehag, Maria Lundblom
Bäckström, Bernt Svensson, Samuel Godrén och Ritva
Hermansson.
Nej röstar följande fem (5) ledamöter: Mona-Lisa Hagström
Svensson, Annki Stark, Birgitta Dovskog, Hans Toll och
Tobias Gyllensten.
Utskottet bifaller därmed allianspartiernas yrkande.
Socialdemokraterna yrkar följande tillägg:
- ”Låga avgifter är en viktig del i att ge alla länsinnevånare
rätten till hälso- och sjukvård. Därför vill vi att avgiften för
att besöka sjuk- och distriktssköterska tas bort. På sikt bör
primärvården bli avgiftsfri.”
Beslut
Allianspartierna yrkar avslag till socialdemokraternas
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att utskottet beslutar enligt allianspartiernas
yrkande.
Hemsjukvård/palliativ vård
Meningen ”De palliativa vårdenheterna behöver förstärkas
med fler läkartjänster för att säkerställa jourverksamheten
för den palliativa verksamheten på Höglandet och i hela
länet”, har flyttats från inledningstexten till detta avsnitt.
Barn och ungdomar
Avsnittet godkänns efter tillägget ungdomsmottagning i
meningen:
- Landstinget ska arbeta för en familjecentral och
ungdomsmottagning även i Aneby.
Utskottet enas också om att göra följande tillägg, enligt
socialdemokraternas förslag:
- Barn som anhöriga ska särskilt uppmärksammas och få
tillgång till psykosocialt stöd.
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Psykiatri
Efter en diskussion enas utskottet att stryka meningen:
Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatrin.
Den ersätts med en mening från socialdemokraternas
förslag, med en justering, till att lyda:
- Riktlinjer bör utvecklas vid överlämnandet från barn och
ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin med flexibel
åldersgräns under pågående behandling.
Vidare är utskottet överens om att göra följande tillägg
enligt socialdemokraternas förslag:
- Ambitionen med en vuxenpsykiatrisk mottagning per
länsdel i alternativ drift, ligger fast. Om intressenter inte
föreligger, tillförs tillgängliga medel respektive klinik, för
tidsbegränsande insatser, så att resurserna kommer
behövande patienter till godo.
Rehabilitering
Rehabilitering och habilitering är för många en
förutsättning för att upprätthålla möjlig kroppsfunktion och
för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Meningen ändras till:
Rehabilitering och habilitering är för många en
förutsättning för att upprätthålla bästa möjliga
kroppsfunktion. För att kunna leva ett så självständigt liv
som möjligt bör hemrehabilitering prioriteras.
Samverkan
Efter en diskussion enas utskottet om att efter meningen
”Arbeta för en samlad vårdplanering mellan specialist- och
primärvård och kommuner”, lägga till ”Vårdlots är en
modell för samverkan som kan utvecklas.”
Miljö – inne/ute
Socialdemokraterna har sex förslag på tillägg under
avsnittet. Efter en diskussion enas utskottet om att efter
vissa justeringar och kompletteringar göra följande tillägg:
- Kontinuerlig översyn av lokaler efter behov.
- Fastställda planer på om- och tillbyggnad ska följas.
- Landstinget ska arbeta för en effektivare logistik i ett
kundnära perspektiv för att minska påfrestningarna på
miljön.
- Patienterna och personalen ska mötas i en tilltalande och
trygg miljö för att främja ett gott omhändertagande.
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Efter genomgången ställer ordförande frågan om utskottet
kan anta flerårsplanen.
Beslut
Utskottet beslutar att anta flerårsplanen med de justeringar
och tillägg som gjorts under genomgången.
Utskottet ger också ordförande och sekreteraren i uppdrag
att vid behov göra eventuella redaktionella justeringar.

§ 41

Avslutning
Ordförande avslutar sammanträdet kl 14:15.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Helena Stålhammar

Hans Toll

