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Plats: Ögonmottagningens konferensrum, 
Höglandssjukhuset, Eksjö 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Helena Stålhammar (C), ordförande 
Kerstin Robertson (M) 
Mona-Lisa Hagström Svensson (S)  
Anders Karlgren (M) §§ 71-79 (ers Malin Olsson 
(M)) 
Anders Bengtsson (M)  
Carina Bardh (M) 
Pernilla Mårtensson (KD)  
Reidar Wångehag (KD) §§ 71-79 (ers Anna-Karin 
Yngvesson (KD)) 
Bernt Svensson (FP)  
Annki Stark (S) 
Åke Wredén (FP) (ers Birgitta Dovskog (S)) 
Hans Toll (S) §§ 75-85 
Tobias Gyllensten (S)  
Samuel Godrén (SD) 
Ritva Hermanson (MP)  

 Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Doris Johansson, Stellan Sandberg, Inga Fingal, 
Göte Wahlström, landstingets revisorer § 73 
Eva Öhlander, revisionschef § 73 
Anette Karlsson, adm. samordnare § 73 
Noomi Carlsson, sektionschef § 79 
Eva Stillemark, allergikonsulent § 79 

§ 71 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Bernt Svensson att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 72 Framställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg: 
- Ekonomirapport 
- Medborgarkontakter 

§ 73 Besök av landstingets revisorer 
Landstingets revisorer besöker utskottet för följa upp den   
granskning av landstingets utskott och den 
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enkätundersökning som gjordes bland landstings-
fullmäktiges ledamöter 2009. Eva Öhlander informerar om 
de förändringar som gjorts i utskottens arbetsordning.  
 
Revisorerna och utskottets ledamöter diskuterar resultat och 
uppföljning enligt de frågeställningar som medföljde 
kallelsen till dagens sammanträde. 

§ 74 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 förde planeringsgruppen en diskussion och 
ställde bland annat frågan ”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.  
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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.
 
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 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. 
 
Nu gör ordföranden en sammanfattning av vad som 
framkommit under motionens beredning.   

§ 75 
 
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 och en 
sektionschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen ska bjudas 
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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 landstinget i 
Värmland som enligt motionen har infört en 
ambulansavgift. 
Utskottet godkänner ovanstående planering. 

§ 76 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 med Hälsohögskolan, 
Jönköping.  
 
Motionen anmäldes för utskottet 2011-09-15. 
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 vill nu utskottet att sekreteraren tar 
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?  

§ 77 
 
Reflektion över information/besök vid föregående 
sammanträde 
Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 
informationen vid sammanträdet i september. 

Planeringsgruppen redogör för sitt besök på lekterapin vid 
sammanträdet 2011-09-29. 
 
Ordförande rapporterar också från sammanträde med 
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Landstingsfullmäktiges presidium och utskottens 
planeringsgrupper. 

§ 78 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 
16 november: Information om ambulansverksamheten på 
Höglandet med studiebesök och information om SOS-
alarm. 
 
14 december: Folktandvården i Sävsjö, information om 
ambulansverksamheten i länet samt information om ett 
hälsoprojekt. 

§ 79 Information om Barns miljö och hälsa 
Noomi Carlsson inleder med att presentera sig själv, Eva 
Stillemark och folkhälsoavdelningens nya organisation.   
 
De informerar sedan kring barns miljö och hälsa med hjälp 
av en bildpresentation med följande rubriker: 
- Barns miljö och hälsa – vårt gemensamma ansvar 
- Barnmiljöhälsorapporten 2005 
- Nationella resultat 
- Hälsoläget 
- Allergier 
- Inte bara behandling och medicinering 
- Buller 
- Passiv rökning 
- UV-strålning 
- Allt hänger ihop 
- Samverkan 
- Allergironder 
- Barnmiljöronden 
- Vem bör vara med? 
- Checklista! 
- Handlingsplan/Åtgärdsplan 
- Vinster med barnmiljörond 

§ 80  Motion – Hygiensköterskor i förskolan (LK11-0083) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Ann-Kristine Göransson, Socialdemokraterna 
landstingsfullmäktige besluta 
 
att  Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 
hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 
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smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna. 
 
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-
03-29. Planeringsgruppen fick då i uppdrag att ta fram 
förslag på hur motionen ska beredas. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-04-13 delade 
sekreteraren ut material som finns tillgängligt på 
landstingets hemsida/Barndialogen: Hygienmaterial i 
Förskolan, barn 0-6 år, Mindre smitta – Information till 
familjer med barn i förskola, Information till 
förskolepersonal om hur man förhindrar smittspridning, 
m.m. Sekreteraren fick i uppdrag att ta kontakt med Västra 
Götaland och med koordinatorn för Barndialogen. 
 
Vid sammanträdet med planeringsgruppen 2011-05-17 
redogjorde sekreteraren för följande kontakter: Marianne 
Bengtsson, projektledare, Västra Götaland, Linda Frank, 
koordinator för Barndialogen, Noomi Carlsson, 
folkhälsoplanerare och doktorand, Ing-Marie Einemo, 
smittskyddssjuksköterska, Eva Stillemark, allergikonsulent 
och Maria Westlund, miljöinspektör i Jönköpings kommun.  
Projektplan från Västra Götaland, ett utbildningsprogram  
”Friskare barn i förskolan” som hållits i alla tre länsdelarna 
i vårt landsting, samt material för Barnmiljörond i förskolan 
delades också ut.  
Folkhälsoplaneraren och allergikonsulenten ska bjudas in 
till ett av höstens utskottssammanträden. 
 
En kort redogörelse för ovanstående lämnades till utskottet 
vid sammanträdet 2011-05-30. 
Noomi Carlsson och Eva Stillemark kommer att medverka 
med information vid utskottets sammanträde den 12 
oktober. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-08-30 fick 
sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till 
planeringsgruppens sammanträde 2011-09-29. 
Ett förslag till yttrande delades då ut. Planeringsgruppen 
enades om att avvakta ett ställningstagande till förslaget till 
efter informationen vid  utskottssammanträdet den 12 
oktober. 
 
Noomi Carlsson och Eva Stillemark medverkar nu med 
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information. Efter informationen för utskottet en diskussion 
och kommer fram till följande: Det finns resurser i 
landstinget, som samverkar med och är ett stöd för 
kommunerna, som har ansvaret. Ett förslag till yttrande tas 
fram till nästa utskottssammanträde. 

§ 81 Konferensrapporter 
Helena Stålhammar, Tobias Gyllensten och Ritva 
Hersmanson har deltagit i konferensen ”Barnkonventionen” 
den 28 september i Nässjö. 
 

Helena Stålhammar, Mona-Lisa Hagström Svensson och 
Tobias Gyllensten har deltagit i konferensen ”Barn som far 
illa” den 29 september i Jönköping. 
  
Rapport från konferenserna lämnas. 

§ 82 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 
förteckning. 

§ 83 Ekonomirapport 
Ekonomirapport för tiden 2011-01-01--2011-08-31 lämnas. 

§ 84 Medborgarkontakter 
Ordföranden informerar om en träff som hon och 
representanter från de andra utskotten haft med landstingets 
informationsdirektör. En diskussion fördes om ”Hur görs 
utskottet mer känt?” En workshop om detta ska hållas den 
31 oktober, kl 10:00-12:00. 

§ 85 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:30.  

Vid protokollet

Lena Lindgren 
Justeras 

Helena Stålhammar Bernt Svensson  
 
 

 


