
 

  

 

 

PROTOKOLL              1(7) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 52-63 
Tid: 2013-05-29, kl 09:00-15:10 

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

Eksjö 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Malin Olsson (M) §§ 52-58 

Anders Bengtsson (M) 

Carina Bardh (M)   

Pernilla Mårtensson (KD)  

Anna-Karin Yngvesson (KD)  

Maria Lundblom-Bäckström, KD (ers Bernt 

Svensson (FP)) §§ 52-61 

Ann-Katrin Stark (S) 

Birgitta Dovskog (S) §§ 52-60 

Hans Toll (S)  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Lisbeth Geijersson, vårdenhetschef § 52  

Helén Karlsson, sektionschef § 52  

Carlo Mucchiano, överläkare § 52 

Anna Wallén, specialistsjuksköterska § 52 

Leena Tjärnén, verksamhetschef § 60 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

   

§ 52 Information om Smärtmottagningen 

Carlo Mucchiano och hans medarbetare informerar om 

verksamheten med hjälp av en bildpresentation, med 

följande rubriker: 

- Smärtenheten, operations- och intensivvårdskliniken 

- Smärtenheten, Höglandssjukhuset Eksjö 

- Smärtenheten behandlar 

- Beskrivning av patienter som kommer till smärtenheten 

- Arbetssätt på smärtenheten 

- Statistik över besök, remisser m.m. 

- Kunskapsutveckling 

- Exempel på vilande port 
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- Behandling 

- Thoracic EpidurAal for Angina Pectoris (TEDA) 

- Implanterbar pump 

- Påfyllning av implanterbar pump 

 

En avslutande diskussion förs om bland annat samarbete 

mellan sjukhusen och bemanning. 

§ 53 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Tobias Gyllensten att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 54 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Rapport från sammanträde 

§ 55 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i april. 

 

Planeringsgruppen rapporterar från sitt besök på 

vårdcentralen Aroma vid sammanträdet 2013-05-15. 

§ 56 Konferensrapport 
Malin Olsson har deltagit i konferensen ”Temadag om 

hälsoekonomi och politik” i Stockholm den 25 april. 

 

Anders Bengtsson har deltagit i konferensen ”Existentiell 

ohälsa – ett vårdansvar?!” i Jönköping den 23 maj. 

 

Carina Bardh, Anders Bengtsson och Tobias Gyllensten har 

deltagit i konferensen ”Välkommen till en inspirationsdag 

om och med familjeperspektiv i Jönköpings län” i 

Huskvarna den 24 maj. 

 

Rapport från konferenserna lämnas. 
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§ 57 

Dnr: 

LJ 

2012/ 

1476 

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar 
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 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. 

 

Ett svar från informationsavdelningen 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 
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ungdomar. 
 

Svaret från informationsavdelningen bifogades kallelsen till 

utskottssammanträdet 2013-02-20. Ordföranden redogjorde 

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 2013-04-11. Förslaget godkändes och 

bifogades kallelsen till utskottssammanträdet 2013-04-24. 

 

Vid utskottets sammanträde fördes en kort diskussion om 

förslaget och planeringsgruppen fick i uppdrag att eventuellt 

göra justeringar i föreliggande förslag. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-05-15 enades 

gruppen om att inte göra några ändringar, samt att motionen 

ska tas upp igen vid utskottssammanträdet 2013-05-29. 

 

Ordföranden sammanfattar nu motionens beredning och 

utskottets diskussioner. 

 

Beslut 

På ordförandens fråga bifaller utskottet föreliggande förslag 

till yttrande, att motionen avslås. 

§ 58 

Dnr: 

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 
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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 2013-01-23 att ett 

sammanträde mellan landstinget och kommunerna är 

planerat till den 8 februari. 

 

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 vid utskottets sammanträde 2013-

04-24 enas utskottet om att invänta kommunernas beslut, 

samt att planeringsgruppen formulerar ett förslag till 

yttrande.  

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-05-15 enades 

gruppen om att motionen ska tas upp igen vid sammanträdet 

2013-05-29. 

 

Efter en diskussion kommer utskottet fram till att landstinget 

planerar för ett övertagande, därför kan ett förslag till 

yttrande tas fram till utskottets sammanträde i september.  
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§ 59 
 

Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

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

Information om Rehabiliteringsenheten i Nässjö (REN), 

samt 1177.se och sjukvårdsrådgivningen m.m. 

7 november: Eventuellt Vårdcentralen Bra Liv och 

Folktandvården i Mariannelund. 

11 december: Eventuellt Kvinnokliniken och Barn- och 

ungdomar. 

 

Förslag på information vid kommande utskotts-

sammanträden: Uppföljning av KomHem och IT-området, 

nivåstrukturering inom sjukvården samt 

landstingsfastigheter. 

 

För planeringsgruppen planeras: 

21 augusti: Eventuellt Vårdcentralen Bra Liv i Landsbro   

25 september: Eventuellt Metodikum i Eksjö 

§ 60 Information om ögonmottagningen 

Leena Tjärnén informerar om verksamheten med hjälp av en 

bildpresentation med följande rubriker: 

- Dina ögon – vårt uppdrag 

- Vår organisation, ögonmottagningen i Eksjö 

- Remissflöde in 

- Ögonsjukvård för Höglandets invånare 

- Ögonsjukvård för Höglandets invånare, operation 

- www.lj.se/ogonmottagningeneksjo  

 

Informationen avslutas med en rundvandring i 

mottagningens lokaler. 

§ 61 Studieresa 11-12 september 
Information om planeringen lämnas. Utskottet ska göra en 

studieresa med buss till Göteborg. De önskar få information 

om: Transplantationscentrum, barncancervård och 

akutsjukvården för barn, Bergsjöns vårdcentral.  

Önskemål framförs nu om att också få besöka och få 

information om föreningen Maskrosbarn.  

http://www.lj.se/ogonmottagningeneksjo
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§ 61 Rapport från sammanträde 
Ordföranden rapporterar från ett sammanträde med 

Planeringsdelegationen (PD) om utskottets underlag till 

flerårsplan.  

§ 62 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning.  

§ 63 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:10.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Tobias Gyllensten  

 
 


