
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET 
HÖGLANDET §§ 65-75 
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Plats: Konferensrummet, plan 4, Vårdcentralen Bra Liv i 
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Ej närvarande:  

 

Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertsson (M) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S)  

Anders Karlgren (M) (ers Malin Olsson (M)  

Anders Bengtsson (M) 

Carina Bardh (M)   

Reidar Wångehag (KD) (ers Pernilla Mårtensson 

(KD))  

Maria Lundblom Bäckström (KD) (ers Anna-Karin 

Yngvesson (KD)) 

Bernt Svensson (FP) 

Annki Stark (S) 

Torbjörn Lang (S)  

Hans Toll (S) 

Tobias Gyllensten (S)  

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga närvarande:  

Erik Pålsson, fastighetsdirektör § 74 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

 

 

 Samuel Godrén, (SD) 

 

§ 65 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Anders Bengtsson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet.  

 

§ 66 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med tillägg av 

följande ärende:  

- Arbetsterapins dag  

 

§ 67 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

sammanträdet i september. 
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Mona-Lisa Hagström Svensson och Kerstin Robertsson 

rapporterar från planeringsgruppens sammanträde på 

Familjecentralen i Eksjö, den 17 september. 

§ 68 

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 

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 diskuterar nu motionen och kommer 

fram till att ett förslag till yttrande där motionen avslås ska 

tas fram till nästa sammanträde. 
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§ 69 

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 kommer utskottets ledamöter fram 

till att de vill avvakta svaren från MPG grupperna. 

 

§ 70 Sammanträdesplanering  
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

5 november: Information om Esther och Barndialogen. 

Eventuellt information om uppföljning av KOMHEM. 

Sammanträdet ska vara i Nässjö. 
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11 december: Information om Kvinnokliniken i Eksjö. 

Eftersom det är utskottets sista sammanträde har 

planeringsgruppen bestämt att sammanträdet ska avslutas 

med en gemensam lunch på restaurang Vita Amandi i 

Nässjö. 

§ 71 
 
Konferensrapporter 
Helena Stålhammar, Mona-Lisa Hagström Svensson och 

Tobias Gyllensten har deltagit i Nationell konferens ”Barn 

som anhöriga”, 6-7- oktober i Jönköping.  

 

Carina Bardh har deltagit i ”Esther strategidag” 7 oktober i 

Nässjö. 

 

Rapport från konferenserna lämnas. 

 

§ 72 Konferensinbjudningar  

- Höglandets psykiatrivecka, den 10-14 november 2014, 

”När livet är upp och ner”. 

 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

 

§ 73 Arbetsterapins dag 

Ordföranden påminner ledamöterna om den inbjudan som 

skickats till dem via e-post om ”Arbetsterapins dag” som 

firas med en lunch, den 17 oktober på Höglandssjukhuset i 

Eksjö.  

 

§ 74 Information om Landstingsfastigheter 

Erik Pålsson svarar på frågor och informerar om 

verksamheten med hjälp av en bildpresentation som har 

följande rubriker: 

- Landstingsfastigheter 

- Uppdrag 

- Anläggningar (Ryhov, Eksjö, Värnamo och SPIRA) 

- Viktiga nyckeltal 

- Landstingsfastigheters organisation 

- Stab 

- Förvaltningsområde norr, söder och öster 

- Byggavdelning 
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- Fastighetsteknisk avdelning 

- Utvecklingsavdelning 

- Hållbarhetsprogrammet – Energieffektivisering 

- Akviferlager Ryhov 

- Forskningsfond byggnader 

- Nationellt, nuläget 

- Program för teknisk standard (PTS) 

- PTS Forums medlemmar 

- Vad är PTS? 

- Vad ger PTS? 

- Ett gemensamt PTS – ett steg mot nationellt program 

- RFP ”bygger på” typrum 

- Tekniska krav 

- PTS Forum = samverkan och benchmarking 

- Den goda vårdavdelningen - Högteknologiska vårdlokaler 

- Forskningssamverkan inom PTS 

- Kommande forskningsprojekt, Jönköping 

- Jönköping 

- Så samspelar fastigheter och vård 

- Vårdrelaterade nyckeltal 

- Vårdproduktion förhållande till lokalvolymer 

- Lokalkategorier och definitioner 

- Värnamo sjukhus 

- Vårdavdelning nuläge – planerat 

- Mottagning nuläge – planerat 

- Investeringar Eksjö 

- Generalplan 2000 

- Höglandssjukhuset 

- Preliminär tidplan 

- Situationsplan Parkering 

- 2013 års verksamhet i 1976 års lokaler (Värnamo sjukhus) 

- Strategisk planering 

- Vad planeras nu? (Jönköping, Värnamo, Eksjö och Övriga) 

- Nannykund, Eksjö 

- Förslag på investeringar i övriga landet 

- Projekteringslista 
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§ 75 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 12:50. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Anders Bengtsson  

 
 


