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      Landstingsfullmäktige  

 

 

Motion - Använd IT-tekniken för att förbättra 
kvalitén för patienter på sjukhuset i länet   
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-Olof Bladh, Mikael 
Ekvall och Inga Jonasson, samtliga Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
 
att alla patienter på länets sjukhus får tillgång till Internet, 
 
att ett utvecklingsarbete startas för att använda IT som ett redskap i arbetet med 
kultur-i-vården, 
 
att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken, 
 
att barn och ungdomar prioriteras. 
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet  Höglandet för 
yttrande.  
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-01-24.  
 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad  
 
LANDSTINGSSTYRELSEN 
 
 
 
Maria Frisk      Agneta Jansmyr 
Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande Landstingsdirektör  
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      Landstingsfullmäktige 

 

 

Motion - Använd IT tekniken för att förbättra 
kvalitén för patienter på sjukhusen i länet  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-Olof Bladh, Mikael 
Ekvall och Inga Jonasson samtliga Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 
 
att alla patienter på länets sjukhus får tillgång till Internet, 
att ett utvecklingsarbete startas för att använda IT som ett redskap i arbetet med 
kultur-i-vården, 
att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken, 
att barn och ungdomar prioriteras. 
 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 
som framför följande. 
 
Under utskottets beredning av motionen har information inhämtats från IT-
planeringschefen och sektionschefen för IT-centrum på Höglandet. Kontakt har 
tagits med chefen för länets sjukhusbibliotek och vårdenhetschefen på Barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). Vidare har ett besök gjorts på lekterapin, 
hos vårdenhetschefen och den administrativa utvecklaren på Barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken.  
 
Tiden som patienter tillbringar på sjukhus har kortats mycket under senare år, 
eftersom många undersökningar och behandlingar kan ske genom dagvård. Det 
innebär att så fort patientens tillstånd tillåter skrivs han/hon ut för återhämtning i 
hemmet eller annat boende. 
 
Vid alla ny- och ombyggnationer inom landstinget installeras IT-teknik.  
Tekniken finns, men är därför inte fullt utbyggd och ett utvecklingsarbete pågår. 
Arbetet med att isolera hälso- och sjukvårdens nätverk är klart, men det är ännu 
inte aktiverat. På sikt kommer väggkontakten som sitter i vårdrumspanelen att 
”känna av” om det är en privat dator eller en ”landstingsdator”.  
Hur det ska finansieras är däremot inte klart. 
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Redan nu använder patienter egna datorer med modemuppkoppling och telefoner 
med internetuppkoppling och det finns gästnätverk på vissa platser. En regel 
kommer att vara att där det är tillåtet med mobiltelefoner är det också tillåtet med 
datorer. 
 
Dialyspatienter t.ex. har sedan länge tillgång till internet under sin behandlingstid. 
Barn och ungdomar i slutenvård som går i skolan har också tillgång till datorer 
under skoldagen. Inom Barn- och ungdomsmedicinska kliniken finns datorer att 
låna med undantag från neonatalavdelningen, där det också råder mobiltelefon 
förbud p.g.a. den högteknologiska utrustningen. Kliniken är på väg att införa 
särskilda gästkonton med tidsbegränsning. 
Inom psykiatrin kan i vissa fall en viktig del av behandlingen vara att ”lära sig 
vara i nuet” och då avstå/begränsa dator- och telefonanvändningen. 
 
På sjukhusbiblioteken i Värnamo och på Ryhov finns en ”publik” dator med 
gästkonto tillgänglig för besökare. Andra tjänster som alla tre sjukhusbiblioteken 
tillhandahåller är ”Ring så kommer vi” som innebär råd, stöd och/eller hjälp att 
välja litteratur till patienter och närstående. Dessutom finns tal- och CD-böcker 
och musik (CD-skivor och olika musikkollektioner med ett 10-tal CD-skivor) att 
låna. Vad man menar med kultur är dessutom mycket individuellt. 
 
Ett bredare utbud av kultur genom den snabba IT-utvecklingen ger större 
möjlighet för individuella önskemål och behov. 
 

Förslag till beslut  
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad.  

  
Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 
 
 
 
 
Helena Stålhammar 
Ordförande 

Lena Lindgren 
Utskottssekreterare 

 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 86-101 

 Tid: 2011-11-16, kl 10:00-15:05 
 

 

Plats: Ulfsparresalen, Höglandssjukhuset, Eksjö 

§ 91 Motion – Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén 
för patienter på sjukhusen i länet (LK11-0056)  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson 
Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 
 
att alla patienter på länets sjukhus får tillgång till Internet 
 
att ett utvecklingsarbete startas för att använda IT som ett 
redskap i arbetet med kultur-i-vården 
 
att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken 
 
att barn och ungdomar prioriteras 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2011-02-11 och  
för utskottet vid sammanträdet 2011-02-24. 
Efter en diskussion enades utskottet om att de vill få 
besked om förekomst, tillgänglighet med fokus på barn och 
ungdomar enligt motionens att-satser. 
Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen 
av motionens beredning. 

IT-planeringschefen och IT-centrums sektionschef på 
Höglandet medverkade med information vid 
planeringsgruppens sammanträde 2011-05-17. Efter 
informationen fördes en diskussion och en fråga ställdes 
”Vad menar motionären med kultur i vården för barn och 
ungdomar i motionen?” 
Vid utskottets sammanträde 2011-05-30 redovisade 
sekreteraren kontakter med sjukhusbiblioteken om datorer, 
bokvagnar, talböcker och musik, samt med Barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken och Barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) om barns- och 
ungdomars tillgång till datorer, efterfrågan m.m.  

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-08-30 delade 
sekreteraren ut en skriftlig sammanfattning av 
informationen, samt en artikel från DN om Landstinget i 
Västernorrland som har infört möjligheter för patienter i 
sluten vård att ”surfa på nätet”. Samma information 
bifogades kallelsen till utskottets sammanträde 2011-09-15.



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 86-101 

 Tid: 2011-11-16, kl 10:00-15:05 
 

 

Vid sammanträdet redogjorde ordföranden för sitt samtal 
med motionären. Utskottet kommer därefter i sin diskussion 
fram till att det är mycket individuellt vad man menar med 
kultur. 

Efter planeringsgruppens besök 2011-09-29 på lekterapin 
och barn- och ungdomsmedicinska kliniken 
sammanfattades informationen som lämnats vid besöket 
och under tidigare sammanträden. Sekreteraren fick i 
uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till 
planeringsgruppens sammanträde den 2 november. 
 
Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 
planeringsgruppens sammanträde 2011-11-02.   
Planeringsgruppen enades om att göra några ändringar och 
justeringar i förslaget, samt att utskottet ska föreslå 
landstingsfullmäktige att avslå motionen.  
 
Förslaget som var bifogat kallelsen till dagens utskotts-
sammanträde diskuteras nu. Utskottet godkänner 
föreliggande förslag till yttrande, men Socialdemokraterna 
yrkar att motionen ska vara besvarad. Utskottet för en 
diskussion om motionen ska avslås eller vara besvarad. 
Ordföranden sammanfattar diskussionen med att motionen 
ska avslås. 
 
 
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet beslutar att motionen ska vara 
besvarad. 

Vid protokollet

Lena Lindgren 
Justeras 

Helena Stålhammar Birgitta Dovskog 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
Lena Lindgren 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Landstingsstyrelsen §§ 1-24 

 Tid: 2012-01-24, kl 13:00-16:15 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 9 
Dnr 
LK11-
0056  

Motion – Använd IT-tekniken för att förbättra kvalitén 
för patienter på sjukhuset i länet 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-
Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, samtliga 
Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
 
att alla patienter på länets sjukhus får tillgång till internet, 
 
att ett utvecklingsarbete startas för att använda IT som ett 
redskap i arbetet med kultur-i-vården, 
 
att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken, 
 
att barn och ungdomar prioriteras. 
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet  
Höglandet för yttrande.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Maria Frisk   Carina Ödebrink  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Landstingsstyrelsen §§ 1-24 

 Tid: 2012-01-24, kl 13:00-16:15 
 

 

 
 
 
Lena Sandqvist 




