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PROTOKOLL              1(7) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 38-51 
Tid: 2013-04-24, kl 10:00-15:00 

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

Eksjö 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Bo Arencrantz, (M) (ers Mona-Lisa Hagström 

Svensson (S) 

Anders Karlgren (M) (ers Malin Olsson (M)  

Anders Bengtsson (M) 

Carina Bardh (M)   

Pernilla Mårtensson (KD)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) §§ 38-49 

Bernt Svensson (FP)  

Ann-Katrin Stark (S) 

Birgitta Dovskog (S) 

Hans Toll (S) §§ 38-44 

Tobias Gyllensten (S) §§ 38-49 

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Ulf Grahnat, verksamhetschef § 40 

Jan-Olof Svärd, överläkare § 49 

Hans Ravn, verksamhetschef § 50 

Jesper Du Rietz, bitr verksamhetschef §§ 49-50 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

   

§ 38 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Samuel Godrén att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 39 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Föregående sammanträdesprotokoll 

§ 40 Information om Habiliteringscentrum 
Ulf Grahnat informerar om Habiliteringscentrums nya 

ledningsstruktur, uppdrag och utmaningar. En 

bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Habiliteringscentrum 
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- Utmaningar 

- Ny ledningsstruktur 

- Tidiga intensiva insatser  

- Nyckeltal 2011 – Vuxenhabilitering länsnivå 

- Nyckeltal 2011 – Barn- och ungdomshabilitering länsnivå 

§ 41 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i mars. 

§ 42 Sammanträdesplanering 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

29 maj: Eventuellt information om Smärtenheten och 

Ögonmottagningen. 

9 oktober: Information från sjukvårdsledningen (kl 10:00). 

Eventuellt information om Rehabiliteringsenheten i Nässjö 

(REN) och Kundcenter med 1177. 

 

Förslag på information vid kommande utskotts-

sammanträden: Vårdcentralen Bra Liv i Mariannelund, 

Tandvården, Barn- och ungdomar (mottagning, 

barndialogen, modellområdesarbetet), uppföljning av 

KomHem och IT-området samt Kvinnokliniken 

(förlossningsvården). 

§ 43 
 
Studieresa till Göteborg 
Vid utskottets sammanträde 2013-03-27 fick 

planeringsgruppen i uppdrag att planera för en studieresa till 

Göteborg vid två-dagars sammanträdet den 11--12 

september. Utskottet ska ha ett sammanträde under resan. 

Ett program från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings 

besök i Västra Götaland i maj 2011 delades ut till 

planeringsgruppen 2013-04-11.  

Offerter från bussbolag tas in. 

 

Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen. 

§ 44 

LJ 

2012/ 

1476 

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena 

Skaring Thorsén, Folkpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
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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 för utskottet 2012-11-15. 

Ledamöterna diskuterade motionen och kom fram till att 

motionen tar upp ett aktuellt område, samt att de ser positivt 

på denna. 

Vid utskottssammanträdet 2012-12-12 föreslog 

Socialdemokraterna att det i utskottets yttrande ska framgå 

att samarbetet med 1177 är viktigt. 

Efter en diskussion kom utskottet fram till att avvakta med 

ett yttrande och gav planeringsgruppen i uppdrag att ta reda 

på vad som finns i andra landsting. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-01-09 

konstaterades att det finns några olika nationella appar 

tillgängliga för nedladdning på hemsidor i bland annat 

Kalmar, Östergötland, Västra Götaland och Halland. 

Samtliga är kopplade till 1177. Planeringsgruppen enades 

om att de ville få besked om vilken information till 

ungdomar som planeras finnas tillgänglig på 1177 i vårt län. 

De ville även få informationsavdelningens syn på motionen. 

 

Vid sammanträdet 2013-01-23 enades utskottet om att 

avvakta svaret från informationsavdelningen. 
 

Ett svar bifogades kallelsen till planeringsgruppens 

sammanträde 2013-02-14. En diskussion fördes och gruppen 

kom fram till att ungdomar ska tillfrågas. Planeringsgruppen 

ska besöka var sin gymnasieskola och prata med elever, 

samt ställa följande frågor: 

- Hur tar man kontakt med vården? 

- Hur vill ni ha information om hälso- och sjukvård? 

- Var hämtar ni information om hälso- och sjukvård och 

tandvård? 

I samband med den planerade kampanjveckan kring 

Medborgarpanel kan ovanstående frågor också ställas till 

ungdomar. 
 

Svaret från informationsavdelningen bifogades kallelsen till 

utskottssammanträdet 2013-02-20. Ordföranden redogjorde 
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då också för planeringsgruppens planering. 

Utskottet diskuterade informationsavdelningens svar och 

godkände planeringsgruppens plan att inhämta synpunkter 

från ungdomar. 
 

Vid utskottets sammanträde 2013-03-27 rapporterade 

ledamöterna i planeringsgruppen från sina möten med 

ungdomar. Efter en diskussion gav utskottet 

planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till 

yttrande, där motionen ska avslås. 

 

Ett förslag till yttrande presenterades vid planeringsgruppens 

sammanträde. Förslaget godkändes och bifogades kallelsen 

till dagens utskottssammanträde. 

 

Efter en kort diskussion får planeringsgruppen i uppdrag att 

eventuellt göra justeringar i föreliggande förslag. 

§ 45 

LJ 

2012/ 

1252 

Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Jonas Magnusson, Socialdemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta 

 

Att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att 

ta initiativ till en dialog med primärkommunerna i frågan om 

patienters rättigheter att använda kommunal färdtjänst i syfte 

att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda 

kommunal färdtjänst också vid besök hos vårdgivare. 

 

Motionen anmäldes 2012-10-03 och 2012-10-18 för 

planeringsgruppen respektive utskottet. 

Efter en kort diskussion i utskottet fick planeringsgruppen i 

uppdrag att planera för motionens beredning. 

 

Vid sammanträdet 2012-10-31 enades planeringsgruppen 

om att avvakta med motionen till sammanträdet 2012-11-30. 

Vid detta konstaterades att det pågår en dialog mellan 

landstinget och kommunerna, samt att motionen ska tas upp 

igen vid planeringsgruppens sammanträden 2013-01-09 och 

2013-01-23. Ordföranden meddelade att ett sammanträde 

mellan landstinget och kommunerna är planerat till den 8 

februari. 
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Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-02-14 

informerade ordföranden om att landstinget kommer att ta 

över ansvaret för färdtjänsten från den 1 januari 2014, enligt 

en överenskommelse med de 13 kommunerna. Det innebär 

bland annat ett gemensamt regelverk och enhetliga avgifter. 

Ett formellt beslut om förändringarna kommer att tas i 

respektive kommun- och landstingsfullmäktige. 

 

Utskottet diskuterar motionens att-sats vid sammanträdet 

2013-02-20 och kommer fram till att avvakta ett beslut i 

landstingsfullmäktige. 

 

Efter en kort diskussion enas utskottet om att invänta 

kommunernas beslut, samt att planeringsgruppen formulerar 

ett förslag till yttrande. 

§ 46 Konferensrapport 

Anders Bengtsson och Tobias Gyllensten har deltagit i 

konferensen ”Tillsammans för Barn som anhöriga” i 

Jönköping den 9 april. 

Rapport från konferensen lämnas. 

§ 47 Konferensinbjudningar 
- ”QOM UT!”, Pridefestival, 17-19 maj, Jönköping. 

- ”Existentiell ohälsa – ett vårdansvar?!”, 23 maj , 

Jönköping. 

- ”Välkommen till en inspirationsdag om och med 

familjeperspektiv i Jönköpings län”, 24 maj, Huskvarna. 

- Ung med funktionsnedsättning, 29 maj i Jönköping. 

 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

§ 48 Föregående sammanträdesprotokoll 
Utskottet kommer överens om att göra ett tillägg i 

föregående sammanträdesprotokoll i § 28 Flerårsplan 2015-

2016. 

§ 49 Information om Obesitaskirurgin  
Jan-Olof Svärd informerar om verksamheten med hjälp av 

en bildpresentation som har följande rubriker: 
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- Obesitaskirurgi 

- In > Ut = Obesitas 

- SBU-rapport 2002 

- SBU-rapport 2002 fortsättning 

- Mortalitet (dödlighet) 

- SOS (Swedish Obesity Study 2005)  

- Kirurgi 

- New England Journal of Medicine 2007 

- Bäst metod? 

- SOS 

- Komplikationer 

- GBY länet 

- Komplikationer 

- SBU 

- Generella riskfaktorer för ohälsa 

- Framtid? 

- Bunkeflostudien 

- Idrottsmedicinskt vårmöte 2013 i Jönköping 

- Barn- och ungdomars vikt, hälsa och motion, men ibland 

också operation 

§ 50 Information om Hybridsalen 
Hans Ravn informerar om Hybridsalen med hjälp av en 

bildpresentation som har följande rubriker: 

- Kommer ni ihåg när vi träffades senast? – Det var 2008! 

- Vi pratade om 

- 2008 - Läget på kirurgkliniken  

- Hybrid: 

- Idén till hybridsalen 

- Den nya ”brandbilen” har kommit 

- Hybridsalen – Ett faktum – En verklighet 

- Hybridsalen – Sal 10 

- Sidovinst till hybridsalen 

- Framtid 

- Mål 

- Varför blev det så bra? 

- Hur har det gått? 

- Hur använder vi salen idag? 

- Yes we can! 
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§ 51 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:00.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 Justeras 

 

Helena Stålhammar Samuel Godrén  

 
 


