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Handlingar i ärendet:  

Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige  

Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2012-10-18 

Motion från Kristina Winberg, Sverigedemokraterna 

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-12-18 



 

MISSIV  

2012-12-18 LJ2012/270 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

  Landstingsfullmäktige 

Motion – Uppmärksamma celiaki 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Kristina Winberg, 

Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige besluta  

 

att utreda huruvida Landstinget verkar för att det vid hälsosamtal, 

läkarundersökningar och andra lämpliga tillfällen undersöks om vårdsökandes 

symptom kan härledas till celiaki.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-12-18 och föreslår att motionen är 

avslås.  

 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att motionen avslås  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 

 

 

 



 

YTTRANDE  

2012-10-18 LJ2012/270 
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Förvaltningsnamn  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige 

Motion – Uppmärksamma celiaki 
 

Inledning 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Kristina Winberg, 

Sverigedemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 

 

att  utreda huruvida landstinget verkar för att det vid hälsosamtal, 

läkarundersökningar och andra lämpliga tillfällen undersöks om vårdsökandes 

symptom kan härledas till celiaki. 

 

Beredning 

Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

som framför följande. 

 

Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från följande 

medicinska programgrupper (MPG): barn, psykiatri, primärvård, medicin och 

kirurgi samt från dietisterna på Länssjukhuset Ryhov.  

 

1-3 % av Sveriges befolkning lider av en glutenintolerans (celiaki). Eftersom den 

enda behandling som finns är en glutenfri kost får alla som fått diagnosen 

kostrådgivning av en dietist.  

 

I svaren från de medicinska programgrupperna framgår att det finns en stor 

medvetenhet om celiaki och de ibland mycket vaga symtom som sjukdomen ger. 

För att kunna ställa en diagnos tas ett blodprov (transglutaminasantikroppar) och 

om detta test är positivt går man vidare i utredningen med en tunntarmsbiopsi. 

 

När det gäller barn följs varje individs tillväxtkurva på barn- respektive 

skolhälsovården. Tillväxtkurvan är det viktigaste instrumentet för att fånga en 

avvikelse som kan misstänkas bero på celiaki.  



 

YTTRANDE  

2012-10-18 LJ2012/270 

 
 

 

Patienter med lindrig till måttlig depression behandlas främst inom primärvården 

enligt en överenskommelse mellan primärvården och psykiatrin.  

I enlighet med de utarbetade riktlinjerna i Faktadokumentet kring diagnosen 

depression görs alltid initialt en noggrann utredning där en grundläggande 

kroppsundersökning och provtagning ingår.  

 

Ett Faktadokument om celiaki är under framtagande.  

 

Motionären nämner också hälsosamtal som ett tillfälle för vården att undersöka 

om vårdsökandes symtom kan bero på celiaki. Hälsosamtal genomförs oftast av 

distriktssköterskor och har som syfte att påvisa ett samband mellan 

livsstil/levnadsvanor och ohälsa. 

 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att  avslå motionen. 

  

Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 

 

 

 

Helena Stålhammar 

Ordförande 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 

 

 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 
§§ 86-98 
Tid: 2012-10-18, kl 10:00-14:40 
 

 

Plats: Sal E, landstingets kansli, Jönköping 

§ 92 Motion – Uppmärksamma celiaki (LJ2012/270) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta: 
 

- Att utreda huruvida landstinget verkar för att det vid 

hälsosamtal, läkarundersökningar och andra lämpliga 

tillfällen undersöks om vårdsökandes symptom kan härledas 

till celiaki. 
 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-03-07 och 

för utskottet 2012-03-21. Utskottet förde en kort diskussion 

och gav planeringsgruppen i uppdrag att planera för 

motionens beredning. 

 

Vid sammanträdet 2012-05-09 kom planeringsgruppen fram 

till att inhämta berörda medicinska programgruppers syn på 

motionen, samt även efterhöra dietisternas syn.  
 

Vid sammanträdet 2012-05-24 informerade chefsdietisten 

om celiaki. Dietisternas och medicinsk programgrupp barns 

syn på motionen redovisades då också.  

Utskottet enades om att invänta svar från samtliga 

medicinska programgrupper före motionen behandlas igen. 
 

En sammanställning av dietisternas och de medicinska 

programgruppernas (barn, - primärvård, - medicin- och - 

psykiatri) svar bifogades kallelserna till planeringsgruppens 

och utskottets sammanträden 2012-08-22 respektive 2012-

09-05. 

Vid sammanträdet 2012-09-05 förde utskottet en kort 

diskussion och gav planeringsgruppen i uppdrag att skriva 

ett förslag till yttrande. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-10-03 kom de 

fram till att yttrandet ska utgå från svaren från de medicinska 

programgrupperna, samt att motionen ska avslås. 

Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande.  

 

Yttrandet delades ut och diskuterades vid morgonens 

gruppmöten.  

Utskottet för nu en diskussion och godkänner föreliggande 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 
§§ 86-98 
Tid: 2012-10-18, kl 10:00-14:40 
 

 

förslag till yttrande. 

Majoritetspartierna yrkar att motionen ska avslås och 

Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande, 

att avslå motionen. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Anders Bengtsson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 209-232 

Tid: 2012-12-18, kl 13:00-16:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 217 b 

Dnr 

LJ2012

/270 

Motion – Uppmärksamma celiaki 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att utreda huruvida Landstinget verkar för att det vid 

hälsosamtal, läkarundersökningar och andra lämpliga 

tillfällen undersöks om vårdsökandes symptom kan härledas 

till celiaki.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Malin Wengholm 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 




