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Ej närvarande: 

Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Birgit Andersson (M) (ers Kerstin Robertson (M))  

Malin Olsson (M)  

Anders Bengtsson (M) 

Carina Bardh (M)   

Pernilla Mårtensson (KD)  

Anna-Karin Yngvesson (KD)  

Bernt Svensson (FP) 

Annki Stark (S) 

Torbjörn Lang (S)  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Hans Toll (S) 

 

   

§ 45 Studiebesök 

Under förmiddagen görs ett studiebesök på Centrum för 

medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). 

 

§ 46 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Malin Olsson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

 

§ 47 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.  

 

§ 48 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

sammanträdet i april. 

Ordföranden rapporterar från planeringsgruppens 

sammanträde 2014-05-15, med besök på 
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Habiliteringscentrum i Eksjö. 

 

§ 49 

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 

 

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 MPG-

medicin (medicinsk programgrupp medicin) för synpunkter. 

 

Efter en diskussion vill nu utskottet komplettera den 

skrivelse som skickades till MPG-medicin den 7 maj med 

följande frågor: 

- Hur ser ni på möjligheten att genomföra motionens 

intentioner? 

- Hur många patienter behandlas med blodförtunnande 

läkemedel idag, i vårt län?  

- Hur många av dessa kan vara aktuella för att göra självtest? 

- Om man jämför dagens rutiner; tidsåtgång, antal besök hos 

förskrivande läkare. Blir det någon besparing med 

självtester? 

- Finns det alternativ på; mätutrustningar, appar i 

mobiltelefon eller dator? 

- Kan man använda patientjournalen via nätet för att 

kommunicera med patienten? 

- Finns alternativa läkemedel som är skonsammare och inte 

kräver lika tät provtagning?  

- Patientsäkerhetsaspekter? 
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§ 50 Sammanträdesplanering  
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

11 september: Information om vårdcentralen Bra Liv i 

Tranås. 

9 oktober: Information om Landstingsfastigheter. 

Sammanträdet förläggs till Vetlanda. 

5 november: Eventuellt Habiliteringscentrum i Eksjö och 

eventuellt information av sjukvårdsdirektören på 

Höglandssjukhuset. 

11 december: Eventuellt Hälsocentralen i Vrigstad. 

 

§ 51 Konferensrapporter 

Helena Stålhammar, Kerstin Robertson, Tobias Gyllensten 

och Birgit Andersson har deltagit i ”Patientsäkerhetsdag” 

den 24 april i Eksjö. 

Tobias Gyllensten har deltagit i ”Nationell konferens kring 

funktionshinder” den 8-9 maj i Nyköping. 

Malin Olsson har deltagit i ”Utvecklingskraft” den 15 maj i 

Huskvarna.  

 

Rapporter från konferenserna lämnas. 

 

§ 52 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:00. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Malin Olsson  

 
 


