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Plats: Konferensrummet på Barnahus i Linköping i 
samband med utskottets två-dagars studiebesök på 
Universitetssjukhuset (US) i Linköping 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Helena Stålhammar (C), ordförande 
Kerstin Robertson (M) 
Mona-Lisa Hagström Svensson (S)  
Malin Olsson (M) 
Anders Bengtsson (M)  
Carina Nylander (M) 
Pernilla Mårtensson (KD)  
Anna-Karin Yngvesson (KD)  
Bernt Svensson (FP) 
Birgitta Dovskog (S) 
Emma Henning (S) (ers Hans Toll (S)) 
Tobias Gyllensten (S)  
Samuel Godrén (SD) 
Ritva Hermanson (MP)  

Ej närvarande: Annki Stark (S) 
 
Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 

§ 42 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Carina Nylander att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 43 Framställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg: 
- Protestlista. 

§ 44 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 
smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna. 
 
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-



 

PROTOKOLL 2(6)

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 42-53 

 Tid: 2011-05-30, kl 16:00-17:15 
 

 

  

 

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 följande material som finns tillgängligt på 
landstingets intranät/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, utbildningsprogram  
”Friskare barn i förskolan” som hållits i alla tre länsdelarna 
i vårt landsting, samt material för Barnmiljörond i förskolan 
delades också ut. Noomi Carlsson, folkhälsoplanerare och 
doktorand och Eva Stillermark, allergikonsulent ska bjudas 
in till ett av höstens utskottssammanträden. 
 
En kort redogörelse av ovanstående lämnas nu till utskottet. 

§ 45 Motion – Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer 
(LK11-0011) 
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna 
landstingsfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från 
Gotland och Stockholm att snarast skapa förutsättningar för 
att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos 
personer mellan 60-69 år. 
 
Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2011-01-14 och 
för utskottet vid sammanträdet 2011-01-27. Utskottet gav 
planeringsgruppen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
motionen ska beredas. 
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Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-02-11 kom de 
fram till att följande uppgifter ska tas fram: 
- Statistik över hur många undersökningar som görs i 
Stockholm och på Gotland.  
- Hur många tumörer de har funnit? 
En representant från vårt landsting (kirurgläkare) ska bjudas 
in till ett utskottssammanträde för information. 
 
Vid utskottets sammanträde 2011-03-29 fördes en kort 
diskussion och ledamöterna enades om att 
verksamhetschefen för kirurgkliniken på Höglandet ska 
bjudas in till ett sammanträde i höst. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-05-17 redogör 
sekreteraren muntligt och skriftligt för kontakter med 
Stockholm och Gotland som gör screeningundersökningar 
sedan 2008 respektive 2009. Följande artiklar och 
handlingar delades ut:  
- ”Första året med screening för kolorektal cancer i 
Stockholm”, ur Läkartidningen nr 26-28 2010.  
- ”Screening för tidig upptäckt av tjock- och 
ändtarmscancer” ur Vårdguiden, Stockholms läns landsting, 
2010-02-05. 
- ”Allmänna kontroller utreds noggrant inför nya riktlinjer” 
ur Dagens Medicin, bilaga Cancer, 2011-03-23. 
- EU´s rekommendation om cancerscreening 2003. 
- SBU Screening för kolorektal cancer, 2000 med rev. 2002. 
 
En kort redogörelse av ovanstående lämnas nu. Samma 
material som planeringsgruppen fått bifogas kallelsen till 
nästa utskottssammanträde, den 15 september, då även 
verksamhetschefen för kirurgkliniken vid 
Höglandssjukhuset medverkar med information. 

§ 46 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 
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att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken 
 
att barn och ungdomar prioriteras 

Motionen anmäldes 2011-02-11 för planeringsgruppen och  
för utskottet vid sammanträdet 2011-02-24. 
Efter en diskussion enades utskottet om att de vill få besked 
om förekomst, tillgänglighet, barn och ungdomar enligt 
motionens att-satser. 
Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen 
av motionens beredning. 
 
Motionen skickades till IT-planeringschefen och IT-
centrums sektionschef på Höglandet. De medverkade med 
information vid planeringsgruppens sammanträde 2011-05-
17. Efter informationen förde planeringsgruppen en 
diskussion och ställde frågan ”Vad menar motionären med 
kultur i vården”? Helena Stålhammar kontaktar Inga 
Jonasson och sekreteraren tar kontakt med 
sjukhusbiblioteken om datorer, bokvagnar, talböcker och 
musik, samt med Barn- och ungdomsmedicinska kliniken 
och Barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) kliniken om 
barns- och ungdomars tillgång till datorer, efterfrågan m.m. 
 
En kort redogörelse av ovanstående lämnas nu.     

§ 47 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 
15 september: Hans Ravn, verksamhetschef för 
kirurgkliniken Höglandssjukhuset, medverkar med 
information om kirurgkliniken och screening för tidig 
upptäckt av tarmcancer m.m. 
 
12 oktober: Ev besök av landstingets revisorer för  
uppföljning av enkät och rapport efter granskningen av 
utskotten, kl 10:00-12:00. 
Ev Noomi Carlsson, folkhälsoplanerare och doktorand och 
Eva Stillermark, allergikonsulent med information 
angående motionen om Hygiensköterskor i förskolan,  
kl 13:30-14:30. 
 
16 november: Eventuellt förläggs sammanträdet till Nässjö. 
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§ 48 Reflektion över information/besök vid föregående 
sammanträde 
Planeringsgruppen redogör för sitt besök på vårdcentralen 
Bra Liv i Nässjö vid sammanträdet 2011-04-13. 
De informerar också om mötet med IT-planeringschefen 
och sektionschefen för IT-centrum på Höglandet vid 
sammanträdet 2011-05-17. 

§ 49 Konferensinbjudan 
- Vem är normal?, den 9 juni i Jönköping. 
Anders Bengtsson anmäler sitt intresse direkt. Övriga 
intresserade lämnar besked senast den 1 juni till 
sekreteraren.  
 
- Förhandsinformation om Elmia Äldre 2012, ”Jag vill 
känna att jag lever”, den 21-22 mars 2012 i Jönköping. 

§ 50 Konferensrapporter 
Helena Stålhammar, Mona-Lisa Hagström Svensson och 
Kerstin Robertson  har deltagit i konferensen ”Esther 
behöver oss”, i Eksjö den 31 mars. 
Information finns på www.lj.esther  

Helena Stålhammar och Mona-Lisa Hagström Svensson  
har deltagit i föreläsningen om ”Rus, upplevelser och 
beroendeutveckling”, i Jönköping den 27 april.  
 
Birgitta Dovskog, Tobias Gyllensten, Ritva Hermanson, 
Anders Bengtsson och Bernt Svensson har deltagit i 
konferensen ”ADHD, autism, Aspergers och Tourettes 
syndrom – vad är vad?”, i Jönköping den 3 maj. 
 
Rapport från konferenserna lämnas. 

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

§ 52 Protestlista 
Anders Bengtsson berättar att han tagit emot en protestlista 
från föräldrar mot nedläggning av Barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningen i Vetlanda. Listan har  
lämnats till Landstingets kansli, där den har diarieförts. 
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§ 53 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 17:15.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Helena Stålhammar Carina Nylander 
 

 
 

 


