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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 13-25 
Tid: 2014-02-18, kl 10:00-15:05 

Plats: Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

Eksjö 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M)  

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Malin Olsson (M) §§ 13-20 

Anders Bengtsson (M) 

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

Pernilla Mårtensson (KD)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) §§ 13-24 

Bernt Svensson (FP) 

Annki Stark (S) 

Jeanette Söderström (S) (ers Birgitta Dovskog (S)) 

§§ 13-20 

Torbjörn Lang (S) (ers Hans Toll (S))  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Bo Arencrantz (M) (ers Ritva Hermanson (MP)) 

 

Övriga:  

Pierre Cherfan, verksamhetschef § 24 

Jan Sverker, vårdutvecklare § 24 

Camilla Strid, vårdutvecklare § 24 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

   

§ 13 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Bernt Svensson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 14 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Ekonomi 

§ 15 Flerårsplan 2016-2017 

Vid utskottssammanträdet 2014-01-23 inleddes arbetet med 

underlag till flerårsplan 2016-2017.  

Utskottet gick då igenom yttrandet, avsnitt för avsnitt. Vissa 

satser togs bort, andra markerades för en fortsatt diskussion. 

Planeringsgruppen fick i uppdrag att arbeta vidare med 
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förslaget.  

Förslag till ändringsyrkande har lämnats av Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna. 

Planeringsgruppens förslag bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde.  

En genomgång görs nu igen av förslaget, avsnitt för avsnitt. 

Ledamöterna enas om att göra vissa justeringar och att ta 

bort några satser. 

Utskottet enas sedan om att kompletteringsförslag från 

majoritetspartierna, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna ska lämnas till sekreteraren senast den 

26 mars. 

§ 16 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i januari. 

§ 17 
 
Motion: Rätten att se klart! (LJ2013/1522) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 

landstingsfullmäktige besluta 

 

att  en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för 

barn och unga genomförs snarast med inriktningen  

 

att  bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och 

unga mellan 11-19 år. 

 

Motionen anmäldes för utskottet 2013-11-07. Efter en kort 

diskussion fick planeringsgruppen i uppdrag att skriva till 

medicinsk programgrupp (MPG) ögon för att inhämta deras 

synpunkter.  

Den tidigare motionen i frågan (Höj glasögonbidraget för 

barnens bästa, LK10-0305) togs fram.   

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-11-20 delades 

Motion: Höj glasögonbidraget för barnens bästa, LK10-0305 

med utskottets yttrande, samt arbetsmaterial ut. Ett förslag 

på brev till MPG ögon med frågeställningar presenterades.  
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Svar från MPG ögon bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2014-01-08. Sekreteraren 

fick i uppdrag att ta reda på bidragen i landstingen; 

Östergötland, Kalmar, Blekinge och Halland. 

 

Svar från MPG ögon, bidragen i landstingen i Östergötlands, 

Kalmar, Blekinge och Kronobergs län, samt region Halland 

bifogades kallelsen till utskottets sammanträde 2014-01-23. 

Ledamöterna gick igenom informationen och gav 

planeringsgruppen i uppdrag att skriva ett förslag till 

yttrande.  

 

Ett förslag till yttrande lämnades till planeringsgruppen vid 

sammanträdet 2014-02-10. Efter en justering bifogades 

förslaget kallelsen till dagens utskottssammanträde. 

 

Beslut 
Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande. 

Majoritetspartierna yrkar att motionen ska avslås.  

Efter en stunds ajournering av sammanträdet yrkar 

Socialdemokraterna att första att-satsen ska vara besvarad 

och att andra att-satsen ska bifallas. 

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att motionen ska avslås. 

 

Socialdemokraterna reserverar sig för eget yrkande.  

§ 18 
 
Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att 
undvika stroke (LJ2013/904) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 

 

att  ta fram en strategi för att finna 

obehandlade/underbehandlade patienter med 

förmaksflimmer i primärvården i syfte att ge adekvat 

behandling för att undvika stroke. 

 

att  arbeta vidare med ett strukturerat omhändertagande, i 

form av bland annat psykologiskt stöd och information, till 

personer som diagnostiserats med förmaksflimmer. 
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Motionen anmäldes 2013-08-21 och 2013-09-11 för 

planeringsgruppen respektive utskottet. Efter en kort 

diskussion får planeringsgruppen i uppdrag att skriva till 

berörda medicinska programgrupper. 

 

Motion och brev med frågeställningar skickades till MPG 

primärvård, medicin och geriatrik. 

Svar från de medicinska programgrupperna bifogades 

handlingarna till utskottets sammanträde 2013-12-11. 

Ledamöterna diskuterade informationen och gav 

planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till 

yttrande.  

Ett förslag till yttrande lämnades till planeringsgruppen 

2014-01-08. Vid sammanträdet 2014-02-10 diskuterar 

planeringsgruppen motionens att-satser och ger sekreteraren 

i uppdrag att ta kontakt med en överläkare angående ett 

eventuellt projekt kring förmaksflimmer som gjorts inom 

vårt landsting. Ett svar bifogades kallelsen. 

 

Utskottet för en diskussion om bland annat läkemedelsuttag. 

Ordföranden refererar till SBU-rapport (2013) 

”Förmaksflimmer, Förekomst och risk för stroke.”  

Planeringsgruppen får på nytt i uppdrag att presentera ett 

förslag till yttrande. 

§ 19 Årsredovisning 2013 

Ett förslag till årsredovisning 2013, Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Höglandet bifogades kallelsen till dagens 

sammanträde. 

Utskottet godkänner föreliggande förslag. 

§ 20 Konferensinbjudningar 

- ”Se mig för den jag är”, Mässa och äldrekonferens, 5-6- 

mars i Jönköping. 

Bernt Svensson och Anna-Karin Yngvesson anmäler sig 

genom sekreteraren. 

- Jämlikvård på lika villkor, 21 mars i Stockholm. 

Malin Olsson och Tobias Gyllensten anmäler sig genom 

sekreteraren.  

- Demokratidagen, 3 april i Stockholm.  
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Mona-Lisa Hagström Svensson anmäler sig genom 

sekreteraren. 

§ 21 Sammanträdesplanering  

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

26-27 mars: Studiebesök i Uppsala och Stockholm.  

Program för eftermiddagen den 26 mars har lämnats av 

Landstinget i Uppsala län och SKL (Sveriges Kommuner 

och Landsting) har lämnat ett preliminärt program för den 

27 mars.  

24 april: Beslut om Underlag till flerårsplan, eventuellt 

nformation om Landstingsfastigheter då utskottet önskar 

information om: organisation, teknik, miljö, energi, 

hyressättning, samt entreprenörer. 

11 juni: Besök på Centrum för medicinsk bildvetenskap och 

visualisering (CMIV) i Linköping, kl 10:00-11:30, samt ett 

utskottssammanträde under eftermiddagen.  

11 september: Vårdcentralen Bra Liv i Tranås 

§ 22 
 

Ekonomi 
Utskottets budget för 2014 är 120 000 kronor. 

§ 23 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 24 Information om Medicinkliniken 

Pierre Cherfan, Jan Sverker och Camilla Strid informerar om 

verksamheten med hjälp av en bildpresentation med följande 

rubriker: 

- Höglandets sjukhusområde 

- Medicinkliniken 

- Anställda 

- Kvalitetspolicy 

- Ledningsorganisation, Medicinkliniken, 

Höglandssjukhuset 

- Systemkarta, medicinkliniken 

- Teamet är grunden för vårt arbete liksom patientens behov 

- Esther 

- Hus nummer 36 – helt nytt 2012 
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- Våra utmaningar 

- Svensk Standard SS-EN 15224:2012 

- Införa ett ledningssystem för kvalitet  

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 

Frågor besvaras och en kort diskussion förs kring 

”utmaningen” att rekrytera läkare och sjuksköterskor till 

kliniken. 

Informationen avslutas med en rundvandring på kliniken. 

§ 25 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:05.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Bernt Svensson  

 
 


