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PROTOKOLL                1(9) 

Diarienummer 

 

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

Plats: Sal E, landstingets kansli, Jönköping 

Närvarande: Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Birgitta Dovskog (S) 

Birgit Andersson, (M) (ers Malin Olsson (M))   

Anders Bengtsson (M)  

Carina Bardh (M) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD) (ers Pernilla 

Mårtensson (KD)) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Anders Karlgren (M) (ers Bernt Svensson (FP))  

§§ 90-98 

Ann-Katrin Stark (S) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Hans Toll (S)  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Ej närvarande: 

Bernt Svensson (FP) §§ 86-89 

 

Övriga närvarande:  

Boel Andersson Gäre, verksamhetschef, § 88 

Paula Bergman, folkhälsoplanerare, § 89 

Mattias Jonsson, folkhälsosekreterare, § 89  

Lena Lindgren, utskottssekreterare  

§ 86 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Anders Bengtsson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 87 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärende: 

- Konferensinbjudningar 

§ 88 Information om Futurum 
Boel Andersson Gäre informerar om Futurum med hjälp av 

en bildpresentation, med följande rubriker: 

- Det är här det börjar – forskning med ett mål 
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- Sir Cyril Chantler 

- Futurums uppdrag 

- Vision 

- Futurums organisation 

- Landstinget i Jönköpings län 

- Forskningsprofilområden 

- Futurum finansierar 

- Faktaforskning 

- Projekt i samverkan 

- The research journey towards high quality effective and 

safe health 

- “Bridging the Gaps” 

- A model for interactive research “Research with” 

- Systembild över Jönköping Academy 

- För mer information: www.lj.se/futurum 

§ 89 Information om Folkhälsosektionen 
Paula Bergman och Mattias Jonsson informerar om 

folkhälsosektionen med hjälp av en bildpresentation, med 

följande rubriker: 

- Frågor vi ska försöka besvara 

- Definition av folkhälsa 

- Hälsans bestämningsfaktorer 

- Nationella målområden för folkhälsa 

- Folkhälsoavdelningen - t.o.m. 2011 

- Nuvarande organisation 

- Uppdrag inom folkhälsosektionen 

- Läns-/utvecklingsområden 

- Hälsosamma matvanor 

- Integration 

- Sexuell hälsa, www.lj.se/sexochsamlevnad  

- Kultur i vården/Kultur och hälsa 

- Förebyggande arbete med/för äldre 

- Operativ nivå – Arena för samverkan – Styrning 

- 9 st. delmål 

- Länsområde psykisk hälsa 

- Lokalt folkhälsoarbete 

- Folkhälsoarbete, Värnamo kommun (exempel) 

- Implementering av SoS nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder 

- Underlag för bevakning av hälsoläget i länets kommuner 

- Enkätundersökningar 

http://www.lj.se/futurum
http://www.lj.se/sexochsamlevnad
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- Folkhälsoenkät Ung 2011 

- Forts. underlag för bevakning av hälsoläget …. 

- Spindel 

- Uppdrag inom folkhälsosektionen 

- Samverkan med kommunerna och vad görs för att 

utveckla/förbättra detta? 

 

Rekommenderad litteratur: ”Status syndromet” av Michael 

Marmot. 

§ 90 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen i samband med studieresan till Region Skåne i 

september. 

§ 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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

§ 92 Motion – Uppmärksamma celiaki (LJ2012/270) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta: 
 

- Att utreda huruvida landstinget verkar för att det vid 

hälsosamtal, läkarundersökningar och andra lämpliga 

tillfällen undersöks om vårdsökandes symptom kan härledas 

till celiaki. 
 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-03-07 och 

för utskottet 2012-03-21. Utskottet förde en kort diskussion 

och gav planeringsgruppen i uppdrag att planera för 

motionens beredning. 

 

Vid sammanträdet 2012-05-09 kom planeringsgruppen fram 

till att inhämta berörda medicinska programgruppers syn på 

motionen, samt även efterhöra dietisternas syn.  
 

Vid sammanträdet 2012-05-24 informerade chefsdietisten 

om celiaki. Dietisternas och medicinsk programgrupp barns 

syn på motionen redovisades då också.  

Utskottet enades om att invänta svar från samtliga 

medicinska programgrupper före motionen behandlas igen. 
 

En sammanställning av dietisternas och de medicinska 

programgruppernas (barn, - primärvård, - medicin- och - 

psykiatri) svar bifogades kallelserna till planeringsgruppens 

och utskottets sammanträden 2012-08-22 respektive 2012-

09-05. 
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Vid sammanträdet 2012-09-05 förde utskottet en kort 

diskussion och gav planeringsgruppen i uppdrag att skriva 

ett förslag till yttrande. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-10-03 kom de 

fram till att yttrandet ska utgå från svaren från de medicinska 

programgrupperna, samt att motionen ska avslås. 

Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande.  

 

Yttrandet delades ut och diskuterades vid morgonens 

gruppmöten.  

Utskottet för nu en diskussion och godkänner föreliggande 

förslag till yttrande. 

Majoritetspartierna yrkar att motionen ska avslås och 

Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande, 

att avslå motionen. 

§ 93 Ny Motion – Låt patienter använda färdtjänst till vården 

(LJ2012/1252) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Jonas Magnusson, Socialdemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta 
 

Att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att 

ta initiativ till en dialog med primärkommunerna i frågan om 

patienters rättigheter att använda kommunal färdtjänst i syfte 

att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda 

kommunal färdtjänst också vid besök hos vårdgivare.  

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-10-03 och 

anmäls nu för utskottet. 

Efter en kort diskussion får planeringsgruppen i uppdrag att 

planera för motionens beredning. 

§ 94 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

15 november: Information om ambulansverksamheten och 

Psykiatriska kliniken. 

12 december: Strokeenheten och Köket, utskottets ersättare 
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ska bjudas in till sammanträdet. 
 

Förslag inför 2013: 

Vårdcentralen i Aneby 

Vårdcentralerna Bra Liv i Mariannelund och Landsbro 

Förvaltningschefen för vårdcentralerna Bra Liv 

Habiliteringscentrum 

 

Ordföranden uppmanar ledamöterna att lämna synpunkter på 

när utskottets 2-dagarssammanträde 2013 ska förläggas, 

samt lämna förslag på lämpligt/lämpliga studiebesök. 

 

Planeringsgruppen kommer vid sina sammanträden den 31 

oktober och 30 november att besöka Familjecentralerna i 

Tranås och Nässjö.  

§ 95 Konferensrapport 

- Helena Stålhammar, Anders Bengtsson och Tobias 

Gyllensten har deltagit i ”Peppar peppar”, 1 oktober i 

Vetlanda. 

- Tobias Gyllensten och Birgitta Dovskog har deltagit i 

”Djuren har en plats i skola, vård och omsorg”, 2 oktober i 

Huskvarna. 

 

Rapport från konferenserna lämnas. 

§ 96 Konferensinbjudan 

- ”Jämställdhet och kultur i ett attraktivt län”, den 5 

november i Jönköping, alternativt den 8 november i Eksjö 

och den 14 november i Värnamo. 

Anders Bengtsson deltar den 5 november och Ritva 

Hermanson den 8 november.  

 

- ”Utvecklingskraft Cancer”, den 22 november i Linköping. 

Hans Toll anmäler sig till konferensen. 

 

- ”Höglandets psykiatrivecka 2012”, 12-16 november i 

Eksjö. 

Tobias Gyllensten, Kerstin Robertson och Carina Bardh 

anmäler sitt deltagande den 12 november. Mona-Lisa 

Hagström Svensson deltar förmiddag, Malin Olsson och 

Anders Bengtsson på eftermiddagen den 12 november. 

Malin Olsson, Ritva Hermanson och Carina Bardh deltar 
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förmiddagen den 16 november. 

 

Ovanstående ledamöter anmäls till konferenserna av 

sekreteraren. 

§ 97 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild  

förteckning. 

§ 98 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:40.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Anders Bengtsson  

 
 

 

 

 


