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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 
§§ 99-114 
Tid: 2012-11-15, kl 10:00-16:00 

Plats: Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

Eksjö 

Närvarande: Beslutande:  

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Birgitta Dovskog (S) 

Malin Olsson (M) §§ 99-111  

Anders Bengtsson (M)  

Carina Bardh (M) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Reidar Wångehag (KD) (ers Anna-Karin 

Yngvesson (KD)) §§ 99-106 

Bernt Svensson (FP)  

Ann-Katrin Stark (S) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Hans Toll (S) §§ 99-111 

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Daniel Lilja, sektionschef, § 104 

Wilhelm Alstermark, verksamhetschef, § 104 

Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef, § 106 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

  

§ 99 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Mona-Lisa Hagström Svensson att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 100 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Konferensinbjudningar 

- Uppvaktning 

- Flerårsplan 

§ 101 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i oktober. 
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§ 102 Återremiss 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. 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet lämnade ett 

yttrande 2011-12-14 med förslag att avslå motionen. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-02-28 och 

föreslog landstingsfullmäktige besluta i enlighet med 

utskottets förslag - att avslå motionen. 
 

Vid sammanträdet i landstingsfullmäktige 2012-03-13 

fattades beslutet att återremittera motionen med följande 

motivering: 

Motionssvaret ska kompletteras med synpunkter från 

kommunerna. Motionen tar dessutom upp frågan om 

arbetslinjen när en minskning av infektioner sker på 

förskolorna. Hur detta påverkar samhällsekonomin. I svaret 

på motionen finns inte detta behandlat. 
 

Vid utskottets sammanträde 2012-05-24 diskuterades 

återremissen, sjukfrånvarostatistik, skrivelse till 

kommunerna m.m. Planeringsgruppen fick i uppdrag att 

fortsätta planeringen. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-08-22  

presenterade sekreteraren ett förslag på brev som efter en 

redaktionell justering skickades till cheferna för barn- och 

utbildningsförvaltningarna i länets 13 kommuner, med 

önskemål om svar senast den 31 oktober. 
 

Svar har inkommit från följande kommuner: Habo, 

Vaggeryd, Gislaved, Eksjö, Värnamo, Aneby och Nässjö. 

Svaren bifogades kallelsen till dagens sammanträde. 

Utskottet diskuterar nu svaren och enas om att avge ett 

yttrande.  

Sekreteraren får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande.   
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§ 103 Motion – Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar 

(LJ2012/1476) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena 

Skaring Thorsén, Folkpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
 

Att  landstinget undersöker möjligheten att skapa en 

sjukvårdsapp för ungdomar med upplysningar om egenvård 

och hur man tar kontakt med vården. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen vid sammanträdet 

2012-10-31 och anmäls nu för utskottet. 

Ledamöterna diskuterar motionen och kommer fram till att 

motionen tar upp ett aktuellt område, samt enas om att avge 

ett yttrande. Sekreteraren får i uppdrag att skriva ett förslag 

till yttrande, där motionen bifalls. 

§ 104 Information om ambulansverksamheten 

Daniel Lilja och Wilhelm Alstermark informerar med hjälp 

av ett bildspel med följande rubriker: 

- Lättvårdsambulans 

- Tillgängliga ambulansresurser 

- Antal ambulansuppdrag 

- Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2011 

- Lättvårdsambulans - vad är det? (VG och Kronoberg) 

- Erfarenheter från VG  

- Vad vill ambulanssjukvården i Jönköpings län? 

§ 105 Motion – Försök med lättvårdsambulans (LJ2012/456) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta: 

- Att landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet 

med lättvårdsambulanser i länet. 

Motionen anmäldes 2012-04-19 för utskottet som förde en 

kort diskussion. Planeringsgruppen fick i uppdrag att planera 

för motionens beredning. 
 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-05-09 fick 

sekreteraren i uppdrag att ta reda på om andra landsting har 

eller har haft lättvårdsambulanser. Vad de menar med 

lättvårdsambulans, hur den används och eventuellt varför 
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den togs bort. Motionen skulle också lämnas till medicinsk 

programgrupp (MPG) ambulans och akutmottagning för att 

få deras synpunkter. Planeringsgruppen ville också att 

utskottet skulle få information om ambulansverksamheten, 

vid ett sammanträde. 

 

Vid utskottets sammanträde 2012-05-24 enades ledamöterna 

om att invänta svar från MPG ambulans och akut-

mottagning.   

Sekreteraren meddelade att information kommer att lämnas 

av Daniel Lilja, enhetschef Folkhälsa och sjukvård och 

Wilhelm Alstermark, verksamhetschef, akutkliniken 

Länssjukhuset Ryhov vid utskottssammanträdet 2012-11-15. 

Landstingen i Kronoberg, Dalarna, Södra Älvsborg, Västra 

Götaland samt Läkartransporter i Göteborg är några som har 

infört lättvårdsambulanser, enligt sina hemsidor. Lättvårds-

ambulanserna används främst för överflyttningar och 

”förstärkta” sjuktransporter. 
 

Vid sammanträdet 2012-10-31 enades planeringsgruppen 

om att avvakta kontakter med andra landsting, tills vidare. 
 

Utskottet har nu fått information om ambulansverksamheten 

samt fått skriftligt svar med synpunkter från MPG ambulans 

och akutmottagning.  

Efter en diskussion kommer ledamöterna fram till att 

ambulanssjukvården behöver uppmärksammas. Utskottet är 

överens om att en utredning behövs och att ett yttrande ska 

avges. 

Sekreteraren får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande, 

där motionen ska vara besvarad. 

§ 106 Information om Psykiatriska kliniken på Höglandet 
Bo-Kenneth Knutsson informerar om verksamheten med 

hjälp av en bildpresentation med följande rubriker: 

- Den mångfasetterade disciplinen 

- Verksamhet vid klinikens enheter 

- Befolkningsunderlag och resurser 

- Vårdproduktion 2011 (2010) 

- Vuxenpsykiatrisk vårdkonsumtion 2011 (2010) 

- Bemanning vid klinikens enheter 

- Psykiatriska kliniken Ryhovs sjukhus 

- Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
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§ 107 Uppvaktning 

Ordföranden framför utskottets gratulationer och överlämnar 

en blomma till Bernt Svensson som fyllt jämna år. 

§ 108 Sammanträdesplanering 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

12 december: Information om Strokeenheten och Köket, 

Höglandssjukhuset Eksjö. Utskottets ersättare är inbjudna att 

delta i sammanträdet. 
 

Förslag inför 2013: 

Vårdcentralen i Aneby 

Vårdcentralen Bra Liv i Mariannelund 

Rehabiliteringsenheten i Nässjö  

Smärtenheten 

Fetmakirurgin 

§ 109 Sammanträdesplan 2013 

Hälso- och sjukvårdsutskottet sammanträder följande datum 

2013: 23/1, 20/2, 27/3, 24/4, 29/5, 11--12/9, 9/10, 7/11 och 

11/12. 

§ 110 Flerårsplan 

Ordföranden föreslår att utskottet arbetar med flerårsplanen 

på samma sätt som föregående år. Ledamöterna uppmanas 

också att komma med förslag på angelägna områden som 

bör uppmärksammas. 

§ 111 Konferensrapporter 

- Pernilla Mårtensson har deltagit i ”Dialog på riktigt”, den 

18 oktober i Malmö. 

- Anders Bengtsson och Ritva Hermanson har deltagit i 

”Jämställdhet och kultur i ett attraktivt län” den 5 november 

i Jönköping. 

- Tobias Gyllensten, Kerstin Robertson, Carina Bardh, 

Mona-Lisa Hagström Svensson, Malin Olsson, Anders 

Bengtsson, Helena Stålhammar och Birgitta Dovskog har 

deltagit i ”Höglandets psykiatrivecka” den 12 november 

(hela eller del av dagen) Höglandssjukhuset i Eksjö och 

Nässjö. 
 

Rapport från konferenserna lämnas. 
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§ 112 Konferensinbjudan 
Föreläsningsserie Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: 

- Arbeta med människor med Aspergers syndrom och andra 

NFP, 12 december i Jönköping. 

- Hur kan vi skapa möjligheter?, 17 januari 2013 i 

Jönköping. 

- Det regionala perspektivet, 21 februari 2013 i Jönköping. 

Bernt Svensson anmäler sig för deltagande i föreläsningen 

den 21 februari. 
 

- Seminarium om flickor och läkemedel, 20 november i 

Jönköping. 

Tobias Gyllensten och Mona-Lisa Hagström Svensson 

anmäler sig seminariet. 
 

Inbjudningarna skickas med e-post till frånvarande 

ledamöter. Anmälan görs genom sekreteraren. 

§ 113 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild  

förteckning. 

§ 114 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 16:00.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Mona-Lisa Hagström 

Svensson 

 

 
 

 

 

 


