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Plats: Ögonmottagningens konferensrum, 
Höglandssjukhuset Eksjö 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Helena Stålhammar (C), ordförande 
Kerstin Robertson (M) 
Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa Hagström 
Svensson (S))  
Malin Olsson (M) 
Anders Bengtsson (M)  
Carina Bardh (M) §§1-3, §§ 5-11 
Pernilla Mårtensson (KD)  
Birgit Andersson (M) (ers Anna-Karin Yngvesson 
(KD))  
Bernt Svensson (FP) 
Ann-Katrin Stark (S)  
Birgitta Dovskog (S) 
Hans Toll (S)  
Tobias Gyllensten (S)  
Samuel Godrén (SD) 
Ritva Hermanson (MP)  

  
Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör § 3  

§ 1 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Ann-Katrin Stark att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 2  
 
Framställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs.  

§ 3 Information av sjukvårdsledningen 
Christina Karlsson informerar med hjälp av ett bildspel med 
följande rubriker: 
- Landstingets vision 
- Höglandets sjukvårdsområde verksamhetsidé 
- Detta vill jag fokusera på 
- Höglandets sjukvårdsområde 
- Glädjeämnen och stoltheter 
- Hur jobbar vi för att komma i balans? 
- Statistik: tillgänglighet, besök, undersökning, behandling, 
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besök på akutmottagningen, lärande och förnyelse, ekonomi 
- Kvalitetsersättning 2011 
- Uppdrag att skapa ett föredöme inom svensk psykiatri 
- Ett 14 punktsprogram 

§ 4 Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län 
 (LK11-0480) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna  
landstingsfullmäktige besluta 
 
Att Jönköpings läns landsting tillsätter en utredning för att 
undersöka hur ambulanserna används i länet avseende 
medicinsk motiverade transporter eller ej. 
 
Att det i denna utredning också ingår att så undersöka vilka 
konsekvenser ett eventuellt införande av en ambulansavgift 
skulle medföra. 
 
Motionen anmäldes för utskottet 2011-09-15. Utskottet gav 
planeringsgruppen i uppdrag att planera för motionens 
beredning. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-29 
bestämdes att enhetschefen för ambulansverksamheten på 
Höglandet, en representant från SOS Alarm Sverige AB och 
en sektionschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen ska 
bjudas in till ett utskottssammanträde, för att informera. Ett 
besök på ambulansstationen i Eksjö ska också göras. 
Sekreteraren fick även i uppdrag att ta kontakt med de 
landsting som motionen refererar till och som har infört en 
ambulansavgift. 

Vid utskottets sammanträde 2011-11-16 lämnades 
information om ambulansverksamheten på Höglandet och 
SOS Alarm Sverige AB. Sekreteraren redovisade bland 
annat kontakter med Landstinget Gävleborg och Västra 
Götaland. En skriftlig sammanställning delades också ut. 
Efter en diskussion kom utskottet fram till att de vill veta 
om det finns uppgifter på följande: 
- Finns det uppgifter på skillnader i operatörens bedömning 
vid samtalet och ambulanspersonalens bedömning på plats? 
- Finns det uppgifter på om ambulans är rätt transportfordon 
eller om patienten kunde åkt på annat sätt? 
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- Märks någon generationsskillnad i kontakten? 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-12-01 delade 
sekreteraren ut svar på ovanstående frågor. 
 
Vid utskottets sammanträde 2011-12-14 lämnade Daniel 
Lilja information om ambulanssituationen i länet. 
Utskottet förde därefter en diskussion om den information 
som lämnats vid utskottets sammanträden. Ledamöterna 
kom fram till att motionen ska avslås och gav sekreteraren i 
uppdrag att skriva ett förslag till ett yttrande. 
 
Ett förslag till yttrande delades ut vid planeringsgruppens 
sammanträde 2012-01-11. Planeringsgruppen enades om att 
förslaget skulle bifogas kallelsen till dagens 
utskottssammanträde. 
 
Efter en kort diskussion godkänner utskottet föreliggande 
förslag till yttrande. 
  
Beslut 
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen och samtliga 
övriga ledamöter yrkar avslag på motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet avslår motionen. 
 
Samuel Godrén reserverar sig för eget yrkande.  

§ 5 Motion – Ridterapi – en terapiform inom psykiatrin 
(LK11-0501) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 
 
att möjligheten att erbjuda patienter inom psykiatrin djur- 
och naturbaserad rehabilitering utreds, 
 
att en försöksverksamhet med ridterapi startas i samverkan 
mellan psykiatrin och naturbruksgymnasierna i länet, 
 
att försöket utvärderas i samarbete, förslagsvis med 
Hälsohögskolan, Jönköping.  
 
Motionen anmäldes för utskottet 2011-09-15. 
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Planeringsgruppen fick i uppdrag att planera för motionens 
beredning. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-29 
diskuterades motionens beredning. Sekreteraren fick i 
uppdrag att söka information om ridterapi: utbredning, 
synsätt, ansvar. 
Efter en diskussion vid utskottets sammanträde 2011-10-12 
fick sekreteraren också i uppdrag att ta kontakt med de 
psykiatriska klinikerna i länet för att få deras syn på 
motionen och om de ser ridterapi som en rekommenderad 
behandlingsform, samt undersöka om det finns någon 
utvärdering om ridterapi? 
 
En sammanställning över verksamhetschefernas synpunkter 
delades ut till planeringsgruppen vid sammanträdet 2011-
11-02, samt uppsatserna: Ridterapi 2000 och Vet HUT 
2008, enligt referens från psykiatriska kliniken, Värnamo 
sjukhus. 
 
Sammanställningen över verksamhetschefernas synpunkter 
bifogades också kallelsen till utskottssammanträdet 2011-
11-16. Sekreteraren som haft kontakt med en forskare vid 
Linnéuniversitetet redogjorde för denna, samt delade ut en 
skriftlig sammanfattning.  
Utskottet diskuterade motionen, svaren från 
verksamhetscheferna inom psykiatrin, vad landstinget kan 
erbjuda redan idag m.m. Sekreteraren fick därefter i 
uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till utskottets 
sammanträde i december. 
 
På grund av en omfattande dagordning för sammanträdet 
den 14 december beslutade planeringsgruppen 2011-12-01 
att motionen tas upp vid sammanträdet i januari 2012. 
Sekreteraren fick också i uppdrag att lämna motionen till 
folkhälsoplanerare för synpunkter. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-01-11 
presenterar sekreteraren ett förslag till yttrande. Från Inga 
Jonasson har sekreteraren fått två uppsatser ”Stora 
lantbruksdjurs påverkan på klienter inom kriminalvården” 
och ”Stora djurs påverkan på klienter” från Göteborgs 
universitet, samt namn och telefonnummer till en person 
som går en utbildning till ridterapeut i Malmö. Efter en kort 
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diskussion får sekreteraren i uppdrag att ta kontakt med 
personen som går utbildningen. 
Planeringsgruppen enas också om att förslaget till yttrande 
ska bifogas kallelsen till utskottssammanträdet 2012-01-26. 
 
Med kallelsen till dagens sammanträde medföljde förslaget 
till yttrande samt ett svar från två folkhälsoplanerare där de 
ger sin syn på motionen.  
 
Sekreteraren redogör för ett samtal med en person som går 
en utbildning till ridterapeut vid Malmö högskola. 
Utskottet diskuterar nu motionen och förslaget till yttrande. 
 
Beslut 
Majoritetspartierna yrkar följande tillägg på sidan två i 
förslaget: Utskottet är positivt till alternativa 
behandlingsformer med godkänd evidens. Dessa kan med 
fördel utföras av entreprenörer. 
I övrigt yrkas avslag på motionen. 
 
Socialdemokraterna yrkar bifall till första att-satsen med 
tillägget att utredningen begränsas till ridterapi. För att-
satserna två och tre yrkas avslag. 
Socialdemokraterna yrkar också avslag på 
majoritetspartiernas tillägg i texten. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas 
yrkanden.  
 
Socialdemokraterna reserverar sig för egna yrkanden.  

§ 6 Motion – Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget 
i Jönköpings län (LK11-0725) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
 
att en genomlysning av dietistverksamheten i Landstinget i 
Jönköpings län med fokus på tillgänglighet, arbetsmiljö och 
patientsäkerhet genomförs snarast, 
 
att målsättningen skall vara att dietistbemanning i 
Landstinget i Jönköpings län skall ligga på 
riksgenomsnittet. 
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Motionen anmäldes vid utskottets sammanträde 2011-12-
14. Planeringsgruppen fick då i uppdrag att ta fram ett 
förslag för beredning av motionen. 
 
Vid sammanträdet 2012-01-11 enades planeringsgruppen 
om att Mona-Lisa Hagström Svensson tar kontakt med 
Vårdcentralen Bra Liv i Vetlanda och Kerstin Robertson 
med Vårdcentralen Bra Liv i Eksjö. Sekreteraren får i 
uppdrag att ta reda på den övergripande organisationen för 
dietister i landstinget, samt antalet tjänster. 
 
Kerstin Robertson redovisar kontakter med Eksjö 
vårdcentral. Sekreteraren redogör för dietistorganisationen i 
länet, samt delar ut en sammanställning av dietisttjänsterna 
och deras arbetsområden i de tre sjukvårdsområdena. 
Statistik över antalet dietisttjänster i landet bifogas kallelsen 
till nästa sammanträde. 
Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen av 
motionens beredning. 

§ 7 Reflektion över information/besök vid föregående 
sammanträde 
Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 
informationen vid sammanträdet i december 2011. 

Kerstin Robertson rapporterar från planeringsgruppens 
sammanträde 2012-01-11, då information lämnades om 
Nikaro rehab, Eksjö. Skriftlig information finns för 
cirkulation under sammanträdet. 

§ 8 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 
23 februari: Information om sjukresor, studiebesök på 
beställningscentralen, fortsatt arbete med flerårsplanen 
21 mars: Ev. Lägesrapport inför hemsjukvårdens övergång 
till kommunerna. Information av dietist, fortsatt arbete med 
flerårsplanen. Sammanträdet förläggs till Nässjö eller 
Vetlanda.  
3 april (reservtid): 
19 april: Ev. Besök på Hjälpmedelcentralen, fortsatt arbete 
med flerårsplanen 
24 maj: 
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4-5 september: Förslag på mål för studieresa: Region 
Skåne, Malmö/Lund med information om ev handkirurgi, 
cochleaimplantat, barnhjärtsjukvård och medborgardialog. 

§ 9 Konferensinbjudningar 
- Seniorliv i världsklass, 8-9 februari i Stockholm. 
Malin Olsson deltar den 8 februari och anmäler sig genom 
sekreteraren. 

- Att genomföra barnets rättigheter – så här gör vi!, 20 mars 
i Jönköping. 
Helena Stålhammar, Anders Bengtsson, Tobias Gyllensten, 
Birgit Andersson, Hans Toll och Carina Bardh anmäler sig 
genom sekreteraren. 

- 2012 års Barnrättsdagar ”Om någon ändå sett mig”, 17-18 
april i Örebro. 
 
Ritva Hermanson, Kerstin Robertson och Malin Olsson 
efterfrågar konferensinbjudan till Elmia Äldre i Jönköping 
den 21-23 mars. Sekreteraren skickar program med e-post. 

§ 10 Flerårsplan 2014-2015 
Utskottet går igenom föregående års yttrande. Vissa 
ändringar och justeringar görs direkt annat markeras för 
vidare diskussion, ”Förslag 1”.  
På ordförandens uppmaning lämnar varje ledamot något 
område som bör prioriteras lite extra:  
- Palliativ vård 
- Folkhälsa/egenvård 
- Tillgänglighet/närhet 
- Rehabilitering 
- Åtkomst länsresurser 
- Tillgänglighet/ekonomi 
- Sjukgymnaster/bassängträning 
- Barn och ungdomspsykiatri 
-     -             ”           - 
- Förebyggande vård för hela befolkningen, psykiatri och 
somatik 
- Samverkan: kommun - landsting ”Komhem” 
- Rekrytering bristyrken 
- Folkhälsa 
- Verksamhetsövergripande miljöaspekter 
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- Tillgänglighet – rekrytering 
 
”Förslag 1” bifogas kallelsen till nästa sammanträde. 

§ 11 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:40.  

Vid protokollet

Lena Lindgren 

Justeras 

Helena Stålhammar Ann-Katrin Stark 

 
 
 

 


