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Diarienummer 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET 
HÖGLANDET §§ 76-86 

Tid: 2014-11-05, kl 10:00-14:50 

Plats: Konferensrum D, Höglandssjukhuset i Nässjö 
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Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertsson (M) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S)  

Malin Olsson (M)  

Anders Bengtsson (M) 

Birgit Andersson (M) (ers Carina Bardh (M))  

Pernilla Mårtensson (KD)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Bernt Svensson (FP) 

Annki Stark (S) 

Torbjörn Lang (S)  

Hans Toll (S) §§ 76-78 

Tobias Gyllensten (S) 

Samuel Godrén (SD)  

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga närvarande:  

Nicoline Vackerberg, verksamhetsutvecklare § 77 

Anna Carlbom, Esther samordnare § 77 

Anna Jonsson, koordinator Barndialogen § 78 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

 

 

   

§ 76 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Anna-Karin Yngvesson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet.  

 

§ 77 Information om Esther 

Nicoline Vackerberg och Anna Carlbom informerar om 

Esther och svarar på ledamöternas frågor.  

Vid Informationen visas en bildpresentation med följande 

rubriker: 

- Esther nätverk för vårdsamverkan på Höglandet 

- Välkommen till Esther nätverk 

- Höglandet 

- Aktuell utmaning 
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- Vad är bäst för Esther? 

- Vem är Esther? 

- Ledningssystem 

- Hur samarbetar man inom länet? 

- Varför samverkan? 

- Kontaktsjuksköterska – äldressk? 

- Vision – Värderingar – Principer 

- Vision Esther 

- Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest 

sjuka äldre 

- Kännetecknande för nätverken 

- Coach 

- Coachen ska medverka till att förutsättningar skapas för … 

- Framgångsfaktorer 

- Hur ska Esther klara sig? 

- Förutsättningar 

- Utmaningar 

- Utbildningsbehov 

- Estherdagen (31 mars) 

§ 78 Information om Barndialogen 

Anna Jonsson informerar om Barndialogen och svarar på 

ledamöternas frågor.  

Vid Informationen visas en bildpresentation som har 

följande rubriker: 

- Barndialogen i Jönköpings län 

- Att beskriva 

- Barnahus 

- Barns hälsa och vård – ett komplext system? 

- Barndialogen 

- Barndialogens mål 

- Barndialogens hemsida 

- Ledningssystem Barn Jönköpings län 

- Handlingsplan 

- Aktörpyramiden 

- Barnstrategigruppens uppdrag och möjlighet 

- Barndialogens arbetssätt är att … 

- Framgångsfaktorer för implementering av 

barnkonventionen 
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- Handlingsplan för barnkonventionen 

- Hälsosamtalet 

- Erbjuds ca 15 400 elevhälsosamtal/år i Jönköpings län 

- Processbild 

- Sammanställning på klassnivå 

- Sammanställning av hälsosamtal i Jönköpings län 

- Nationella mätningar psykisk hälsa 

- Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och 

stöd till barn 

- Målet 

- Lärandeseminarier under 2013 

- 1177.se – stöd till barn som anhöriga, psykisk ohälsa/hälsa 

- Tidig upptäckt tillsammans, samverkan mellan 

barnhälsovård och förskolor i Jönköpings län 

- Mål alla barn i behov, ska få rätt stöd i rätt tid med rätt 

insats 

- Syftet med Tidig upptäckt tillsammans 

- Barnperspektiv – Barnets eget perspektiv 

§ 79 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med tillägg av 

följande ärenden:  

- Konferensinbjudan 

- Årsredovisning 2014 

 

§ 80 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

sammanträdet i oktober. 

Ordföranden rapporterar från planeringsgruppens 

sammanträde på Tranås utbildningscentrum (TUC), den 23 

oktober. 

 

§ 81 

Dnr 

LJ 

2014/ 

408 

 
Motion: Motion angående självtest vid behandling med 
blodförtunnande läkemedel  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
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Att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda 

möjligheterna till ökad självtestning och egenvård vid 

behandling med blodförtunnande läkemedel för utvalda 

patienter. 

 

Att utredningen omfattar kostnader och konsekvenser för 

införande av en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning 

för mätning i hemmet för dessa patienter. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen och utskottet 

2014-04-10 respektive 2014-04-24. 

Utskottet kom då fram till att motionen ska lämnas till 

medicinsk programgrupp medicin (MPG medicin) för 

synpunkter. 

 

Vid utskottssammanträdet 2014-06-11 kom ledamöterna 

fram till att de vill komplettera den skrivelse som skickats 

till MPG medicin den 7 maj, med ett antal frågor. 

 

Svaret från MPG medicin diskuterades kort vid utskottets 

sammanträde 2014-09-11. Ledamöterna gav 

planeringsgruppen i uppdrag att fortsätta diskussionen för att 

eventuellt ta fram ett förslag till yttrande. 

 

Planeringsgruppen förde en diskussion vid sammanträdet 

2014-09-17 och kom fram till att ett yttrande över motionen 

ska utgå från MPG medicins svar. 

Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande 

till planeringsgruppen. 

 

Utskottets ledamöter diskuterade motionen vid 

sammanträdet 2014-10-09 och kom fram till att ett förslag 

till yttrande där motionen avslås ska tas fram till nästa 

sammanträde. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2014-10-23 

godkänner gruppen ett förslag till yttrande där motionen 

avslås. Förslaget ska bifogas kallelsen till utskottets 

sammanträde 2014-11-05. Till detta vill de också ha fått svar 

på följande frågor: 

- Kommer man att byta ut Waran till något av de nya 

läkemedelen inom NOAK, för patienter som behandlas med 
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detta? Vilka regler gäller? 

- Finns det möjlighet för till exempel patienter i 

yrkesverksam ålder att få byta från Waran till något av de 

nya läkemedlen (NOAK) om de önskar?  

- Vilket av läkemedelen ges till ”nya patienter”? 

 

Förslaget till yttrande och svaren på frågorna bifogades 

kallelsen till dagens sammanträde. 

Efter att motionen har diskuterats vid morgonens 

gruppmöten yrkar Mona-Lisa Hagström Svensson nu bifall 

till motionen.  

 

Efter en kort diskussion enas ledamöterna om att yttrandet 

ska kompletteras med något tillägg utifrån MPG medicins 

svar på de ovanstående frågorna. 

Ordföranden får i uppdrag att tillsammans med sekreteraren 

komplettera yttrandet. 

 

Malin Olsson och Kerstin Robertsson anser att ett beslut ska 

tas idag och yrkar avslag på motionen. 

 

På ordförandens fråga om utskottet ska fatta beslut om 

motionen idag svarar samtliga ledamöter ja. 

 

Beslut 

Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden 

Mona-Lisa Hagström Svenssons yrkande att bifalla 

motionen och  

Malin Olssons och Kerstin Robertssons yrkande att avslå 

motionen.  

 

Proposition ställs på ovanstående yrkanden och ordföranden 

finner att utskottet bifaller Malin Olssons och Kerstin 

Robertssons yrkande att avslå motionen. 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 

Efter de överenskomna kompletteringarna ska yttrandet 

skickas med e-post till samtliga ledamöter för godkännande. 
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§ 82 

Dnr 

LJ 

2014/ 

925 

 
Motion – Förbättrat kommunikationsstöd i 
förlossningsvården  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-

Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson Vänsterpartiet, 

landstingsfullmäktige besluta 

 

att  medarbetarna inom förlossningsvården får ta del av 

Binders med fleras forskning om orsakerna till skillnader i 

upplevelser kring förlossningar 

 

att  landstinget erbjuder doulor som stöd i mödravård, 

förlossningsvård och spädbarnsvård 

 

att  landstinget tar fram ett program för att erbjuda kvinnor 

med utländsk bakgrund en god förståelse för den svenska 

förlossnings- och mödravården 

 

att  landstinget utbildar flerspråkiga doulor. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen och för utskottet 

2014-08-20 respektive 2014-09-11. 

Vid sammanträdet kom utskottets ledamöter fram till att 

motionen ska lämnas till medicinsk programgrupp 

kvinnosjukvård och kvinnohälsa (MPG KK) för att få deras 

synpunkter, samt få svar på några frågor.  

Planeringsgruppen fick i uppdrag att eventuellt komplettera 

med ytterligare frågor.  

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2014-09-17 kom 

gruppen fram till att ett brev med begäran om synpunkter på 

motionen, samt frågeställningar ska skickas till både MPG 

KK och MPG Barn. 

 

Efter en kort diskussion vid sammanträdet 2014-10-09 kom 

utskottets ledamöter fram till att de vill avvakta svaren från 

MPG grupperna. 

 

Svar från MPG barn och MPG KK bifogades kallelsen till 

dagens sammanträde. 

Efter en diskussion får planeringsgruppen i uppdrag att ta 

fram ett förslag till yttrande, som utgår från de medicinska 
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programgruppernas svar. 

§ 83 Sammanträdesplanering  
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

11 december: Information om Kvinnokliniken i Eksjö.  

 

§ 84 Konferensinbjudningar  

- Seniordialogen ”Bästa möjliga liv hela livet!”, den 12 

november 2014. 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

 

§ 85 Årsredovisning 2014 

Ett förslag till årsredovisning 2014 för Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Höglandet kommer att tas fram till nästa 

sammanträde. 

 

§ 86 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:50. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Anna-Karin Yngvesson  

 
 


