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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET 
HÖGLANDET §§ 26-34 
Tid: 2014-03-26, kl 16:30-17:15 

Plats: Landstingets konferenscentrum, Uppsala                

(i samband med studieresa den 26-27 mars) 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M)  

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Malin Olsson (M)  

Anders Bengtsson (M) 

Carina Bardh (M)   

Pernilla Mårtensson (KD)  

Reidar Wångehag (KD) (ers Anna-Karin 

Yngvesson (KD))  

Bernt Svensson (FP) 

Torbjörn Lang (S)  

Hans Toll (S)  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

  

Ej närvarande: Annki Stark (S) 
 

§ 26 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Kerstin Robertson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

 

§ 27 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Konferensinbjudningar 

 

§ 28 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i februari. 

 

§ 29 

Dnr 

LJ 

 
Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att 
undvika stroke  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 
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2013/ 

904 

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. 

 

Motionen anmäldes 2013-08-21 och 2013-09-11 för 

planeringsgruppen respektive utskottet. Efter en kort 

diskussion fick 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 diskuterade 

planeringsgruppen motionens att-satser och gav sekreteraren 

i uppdrag att ta kontakt med en överläkare angående ett 

eventuellt projekt kring förmaksflimmer som gjorts inom 

vårt landsting.  

Vid utskottssammanträdet 2014-02-18 fördes en diskussion 

om bland annat läkemedelsuttag. Ordföranden refererade till 

SBU-rapport (2013) ”Förmaksflimmer, Förekomst och risk 

för stroke.”  

Planeringsgruppen fick på nytt i uppdrag att presentera ett 

förslag till yttrande. 

 

Ett kompletterat förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2014-03-13. Förslaget 

godkändes och planeringsgruppen enades om att motionen 

ska avslås. 
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Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens 

sammanträde. 

 

Beslut 

Utskottet beslutar att motionen avslås. 

§ 30 Sammanträdesplanering  
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

24 april: Information av sjukvårdsledningen om planeringen 

inför sommaren m.m. samt beslut om Underlag till 

flerårsplan 2016-2017.  

11 juni: Besök på Centrum för medicinsk bildvetenskap och 

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

sammanträde. 

11 september: Information om vårdcentralen Bra Liv i 

Tranås. 

9 oktober: Information om Landstingsfastigheter.  

 

Förslag på information vid kommande 

utskottssammanträden: KK, uppföljning av KomHem, IT-

området, nivåstrukturering inom sjukvården. 

 

§ 31 Konferensrapporter 

Bernt Svensson och Anna-Karin Yngvesson har deltagit i 

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

respektive 6 mars i Jönköping. 

Tobias Gyllensten och Malin Olsson har deltagit i ”Vi som 

blev kvar” den 4 respektive 5 mars i Jönköping. 

Malin Olsson, Tobias Gyllensten och Mona-Lisa Hagström 

Svensson har deltagit i ”Jämlikvård på lika villkor” den 21 

mars i Stockholm.  

 

Rapport från konferenserna lämnas. 

 

§ 32 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 
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§ 33 Konferensinbjudningar 

- ”Vad kostar den ojämlika hälsan?, 3 april i Huskvarna. 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

- ”Kan patientens medverkan öka vårdkvaliten?, 24 april i 

Eksjö. 

Helena Stålhammar, Bernt Svensson och Kerstin Robertsson 

anmäler sig genom sekreteraren. 

- ”Utvecklingskraft”, 14-15 maj i Huskvarna. 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

 

§ 34 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 17:15. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Kerstin Robertson  

 
 


