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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET 
HÖGLANDET §§ 35-44 
Tid: 2014-04-24, kl 10:00-11:40 

Plats: Ulfsparresalen, Höglandssjukhuset Eksjö 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M)  

Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa Hagström 

Svensson (S)) 

Anders Karlgren (M) (ers 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)  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Lea Petersson (MP) (ers Ritva Hermanson (MP)) 

 

Övriga:  

Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör § 37 

Susanne Nilsson, personalchef § 37 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

   

§ 35 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Hans Toll att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 

 

§ 36 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.  

 

§ 37 Information från sjukvårdsledningen 

Christina Karlsson redogör för situationen på kirurgkliniken. 

Därefter lämnar Christina Karlsson och Susanne Nilsson 

information om personal- och verksamhetsplaneringen inför 

sommaren. Avstämningar kommer att ske fortlöpande under 

hela sommaren mellan de tre sjukvårdsområdena. 

De betonar också vikten av rätt kompetens för rätt uppgift.  
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§ 38 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

studiebesöken i Uppsala och Stockholm samt sammanträdet 

i mars. 

Ordföranden rapporterar från planeringsgruppens 

sammanträde 2014-04-10 med information om 

Läkemedelsförsörjningen i egen regi. 

 

§ 39 

Dnr 

LJ 

2014/ 

408 

 
Ny 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 som anmäldes för planeringsgruppen 2014-04-10 

anmäls nu för utskottet. 

Efter en kort diskussion får sekreteraren i uppdrag att lämna 

motionen till MPG-medicin (medicinsk programgrupp 

medicin) för synpunkter. 

 

§ 40 Sammanträdesplanering  
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

11 juni: Besök på Centrum för medicinsk bildvetenskap och 

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

sammanträde.  

Ordföranden och sekreteraren får i uppdrag att eventuellt 

lägga till fler informationspunkter vid besöket i Linköping. 

11 september: Information om vårdcentralen Bra Liv i 

Tranås. 

9 oktober: Information om Landstingsfastigheter. 

Sammanträdet förläggs till Vetlanda. 
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§ 41 Konferensinbjudningar 

- Etiskt forum ”Etik om kulturmöten i vården”, 21 maj i 

Jönköping och 22 maj i Eksjö och Värnamo. 

Lea Petersson anmäler sig genom sekreteraren till den 22 

maj i Eksjö. 

- Nationell konferens ”Vägen framåt”, 10 juni i Stockholm. 

- Nationell konferens ”Barn som anhöriga”, 6-7 oktober i 

Jönköping. 

Helena Stålhammar anmäler sig till konferensen genom 

sekreteraren. 

 

§ 42 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

 

§ 43 

Dnr 

LJ 

2014/ 

88 

Underlag för Flerårsplan 2016-2017 

Vid utskottssammanträdet 2014-01-23 inleddes arbetet med 

underlag för 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 

förslaget.  

Planeringsgruppens förslag, samt förslag till 

ändringsyrkanden från Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna bifogades kallelsen till 

utskottssammanträdet 2014-02-18. Vid sammanträdet 

gjordes återigen en genomgång av förslaget, avsnitt för 

avsnitt. Ledamöterna enades om att göra vissa justeringar, 

samt att ta bort några satser. 

Därefter var utskottet överens om att kompletteringsförslag 

från majoritetspartierna, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna ska lämnas till sekreteraren senast den 

26 mars. 

Inkomna förslag från majoritetspartierna och 

Socialdemokraterna bifogades kallelsen till dagens 

sammanträde. 
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Beslut 

Hans Toll meddelar att Socialdemokraterna tillstyrker 

majoritetspartiernas förslag med undantag för tillägget under 

rubriken Psykiatri: 

- Inför vårdval inom den öppna vuxenpsykiatrin. 

 

Anna-Karin Yngvesson yrkar bifall till majoritetspartiernas 

förslag till underlag för flerårsplan samt avslag för 

Socialdemokraternas förslag. 

 

Efter en kort diskussion enas utskottet om att det finns två 

förslag till underlag för flerårsplan; ett från 

majoritetspartierna och ett från Socialdemokraterna. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

utskottet bifaller majoritetspartiernas förslag till underlag för 

flerårsplan 2016-2017. 

 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna 

förslag. 

 

Utskottet ger ordföranden och sekreteraren i uppdrag att vid 

behov göra redaktionella justeringar. 

§ 44 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 11:40. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Hans Toll  

 
 


