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Förvaltningsnamn  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige 

Motion – Dietistresurserna bör förstärkas i 
Landstinget i Jönköpings län 
 

Inledning 

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 

 

Beredning 

Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

som framför följande. 

 

Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från 

chefsdietisten inom Jönköpings sjukvårdsområde samt från dietisterna på 

Höglandets och Värnamo sjukvårdsområden. Landstingets statistiker har också 

tagit fram uppgifter om bland annat dietistbemanningen per 100 000 invånare i 

landstingen i Sverige. Uppgifter från intilliggande landsting har också inhämtats. 

 

Utskottet konstaterar att antalet dietister i Landstinget i Jönköpings län är lägre än 

riksgenomsnittet. 

För dietisterna i vårt landsting finns ingen enhetlig organisation. I Jönköpings 

sjukvårdsområde hör dietisterna till den nybildade Rehabiliterings- och 

beteendemedicinska enheten, på Höglandets sjukvårdsområde ingår de i 

Serviceenheten och inom Värnamo sjukvårdsområde ingår dietisterna som en del i 

Medicinkliniken.  
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Dietisterna i Jönköpings sjukvårdsområde servar sjukhusets kliniker, där en del 

verksamheter har ett länsansvar, Barn- och ungdomsenheten samt 

Kvinnohälsovården. Dietisterna inom Höglandets och Värnamo 

sjukvårdsområden däremot servar utöver sjukhusens verksamheter, Barn- och 

Kvinnohälsovården, även samtliga vårdcentraler i respektive sjukvårdsområden.  

För att patienterna ska behandlas så lika som möjligt har länsgemensamma 

behandlingsplaner utarbetats med beskrivning av hur olika patientgrupper ska 

behandlas med utgångspunkt från vetenskap och beprövad erfarenhet.   

 

Dietisten är den yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården som har högst kompetens 

när det gäller nutrition. Det är också dietisterna som ansvarar för förskrivning av 

livsmedel för särskilda näringsändamål som t.ex. näringsdrycker och 

berikningsprodukter. 

 

Ett ökat antal remisser, samt en ökning inom bland annat obesitaskirurgin och 

dialysverksamheten i samtliga tre sjukvårdsområden har lett till en ökad 

efterfrågan på dietisternas tjänster.  

Detta har resulterat i att de främst inom Jönköpings sjukvårdsområde har tvingats 

prioritera vissa diagnoser för barn och vuxna och därmed tvingats utelämna andra, 

för att klara den ökade efterfrågan. Arbetsmiljöverket har dessutom gjort 

inspektioner, eftersom arbetsmiljön också påverkats. 

Ett arbete med kartläggning och analys av behov och arbetsmiljö har nu påbörjats 

för att komma fram till en optimal lösning.  

 

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

 

Plats: Sal E, landstingets kansli, Jönköping 

§ 91 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. 

 

Motionen anmäldes vid utskottets sammanträde 2011-12-14. 

Planeringsgruppen fick i uppdrag att ta fram ett förslag för 

beredning av motionen. 
 

Vid sammanträdet 2012-01-11 enades planeringsgruppen 

om att ta kontakt med Vårdcentralerna Bra Liv i Vetlanda 

och Eksjö, samt ta reda på antal tjänster och den 

övergripande organisationen för dietister i landstinget. 
 

Vid utskottets sammanträde 2012-01-26 redovisades 

planeringsgruppens uppdrag. Sekreteraren redogjorde för 

dietistorganisationen i länet, samt delade ut en 

sammanställning av dietisttjänsterna och deras 

arbetsområden i de tre sjukvårdsområdena. 

Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen av 

motionens beredning. 
 

Efter en diskussion vid sammanträdet 2012-02-10 kom 

planeringsgruppen fram till att en dietist skulle bjudas in till 

ett utskottssammanträde. Sekreteraren fick i uppdrag att ta 

reda på: 

- Historiken kring dietisttjänster inom landstinget.  

- Antal tjänster i jämförbara landsting? 

- Finns liknande kompetens hos annan yrkeskategori? 
 

Vid sammanträdet 2012-02-23 diskuterade utskottet 

skillnader i kompetensområden hos dietister jämfört med 

exempelvis diabetessköterskor och sjuksköterskor/ 

distriktssköterskor vid livsstilsmottagningar och liknande. 
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Ledamöterna ville också jämföra antalet dietisttjänster i vårt 

landsting med landstingen i Halland, Kronoberg, Kalmar 

och Östergötland. 

I statistik från Dietisternas RiksFörbund (DRF) nämns 

landsting som har projekt i kommuner. Utskottet ville få 

exempel på vad det är för projekt?  

Planeringsgruppen fick fortsatt uppdrag för planeringen av 

motionens beredning. 
 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-03-07 fördes en 

diskussion med utgångspunkt från den framtagna statistiken, 

som ska bifogas kallelsen till utskottssammanträdet 2012-

03-21. Gruppen kom fram till att de vill ha information om: 

- Dietistutbildningen (innehåll, längd). 

- Arbetsuppgifter (specialistsjukvård-primärvård - 

förebyggande vård - folkhälsa).  

- Hur fungerar dietistorganisationen i länet (funktion - 

alternativ)? 

- Samverkan inom landstinget (dietist-dietist, dietist-

primärvård - diabetessjuksköterska/distriktssköterska m.fl.). 

- Hur är tillgången på dietister? 

Frågeställningarna skickades till chefsdietisten som 

medverkar vid utskottets sammanträde 2012-05-24.  
 

Efter chefsdietistens information förde utskottet en 

diskussion och kom fram till att organisationen ser olika ut i 

länet. De konstaterade att primärvården i Jönköpings 

sjukvårdsområde inte har tillgång till dietister. 

Utskottet gav sekreteraren i uppdrag att ta kontakt med 

dietisterna på Höglandet och i Värnamo för att få svar på 

följande frågeställningar: 

- Anser de sig vara tillräckligt bemannade? 

- Hur upplever de sin organisationstillhörighet? 

- Har de prioriterade patientgrupper? 

- Finns dietistresurser avdelade för fetmakirurgin?  

- Har i så fall patientgrupper prioriterats bort på grund av 

denna patientkategori (fetmakirurgi)? 

- Framtida behov av dietister? 

Utskottet ville också veta om det finns en efterfrågan av 

dietistresurser bland de patientföreningar som landstinget 

träffar. 

Ordföranden följer upp Jönköpings sjukvårdsområdes 

underlag till utökade dietistresurser, samt Arbetsmiljöverkets 
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utlåtanden om verksamheten. 
 

Svar från dietisterna inom Höglandets och Värnamos 

sjukvårdsområden delades ut till planeringsgruppen vid 

sammanträdet 2012-08-22. Sekreteraren informerade då 

också om att det är två patientföreningar (celiaki- och 

astma/allergiföreningarna) som påtalat behovet av dietister.  

Dietisternas svar bifogades kallelsen till utskotts- 

sammanträdet 2012-09-05.  
 

Vid sammanträdet informerade ordföranden om att enligt 

landstingsdirektören är Arbetsmiljöverkets skrivelse under 

behandling. Utskottet förde sedan en diskussion kring svaren 

från dietisterna i länet, samt om motionens att-satser ska 

anses vara besvarade.  

Planeringsgruppen får i uppdrag att skriva ett förslag till 

yttrande. 
 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-10-03 fördes en 

diskussion. De kom fram till att organisationen och 

uppdraget ser olika ut i länet, samt att en analys av behov 

och arbetsmiljö pågår. 

Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande.  

 

Yttrandet delades ut och diskuterades vid morgonens 

gruppmöten.  

Utskottet för nu en diskussion och kommer fram till att 

beslut om motionen ska fattas idag och att en redaktionell 

justering ska göras, samt tillägget: Utskottet konstaterar att 

antalet dietister i Landstinget i Jönköpings län är lägre än 

riksgenomsnittet.  

 

Majoritetspartierna yrkar att motionen ska vara besvarad. 

Socialdemokraterna yrkar att 1:a att-satsen ska vara 

besvarad och att 2:a att-satsen ska bifallas. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande, 

att motionen ska vara besvarad. 

Vid protokollet 
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Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Anders Bengtsson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 



 

PROTOKOLL 
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Planeringsdelegationen §§ 161-177 
Tid: 2012-12-04 09:00-12:30 
 
Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 166 
Dnr 
LK11- 
0725 

Motion – Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget 
i Jönköpings län  
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.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 
och föreslår att motionen är besvarad.  
Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall 
till andra att-satsen i motionen. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsens besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt  
Justeras 
 

Håkan Jansson   
 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


