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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 25-37 
Tid: 2012-03-21, kl 10:00-15:50 

Plats: Konferensrummet plan 4, Vårdcentralen Bra Liv, 

Vetlanda. 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Birgitta Dovskog (S)   

Malin Olsson (M) §§ 25-31 och § 32 delvis 

Anders Bengtsson (M)  

Carina Bardh (M) 

Reidar Wångehag (KD) (ers Pernilla Mårtensson 

(KD) §§ 25-31 och § 32 delvis 

Anna-Karin Yngvesson (KD) §§ 25-31 och § 32 

delvis 

Bernt Svensson (FP) 

Ann-Katrin Stark (S)  

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Hans Toll (S)  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP)  

 

Övriga:  
Lena Lindgren, utskottssekreterare 

Ulf Grahnat, projektledare § 30  

§ 25 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Samuel Godrén att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 26 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- inställt sammanträde. 

§ 27 Reflektion över information/besök vid föregående 
sammanträde 
Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i februari. 

 

Planeringsgruppen rapporterar från sammanträdet 2012-03-

07, då information lämnades om ögonmottagningen på 
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Höglandssjukhuset i Eksjö.  

§ 28 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 Vårdcentralen Bra Liv i Vetlanda och 

vårdcentralen Bra Liv i Eksjö. Sekreteraren fick i uppdrag 

att ta reda på den övergripande organisationen för dietister i 

landstinget, samt antalet tjänster. 

 

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.  

Statistik över antalet dietisttjänster i landet skulle bifogas 

kallelsen till nästa utskottssammanträde. 

Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen av 

motionens beredning. 
 

Planeringsgruppen diskuterade motionens fortsatta 

beredning vid sammanträdet 2012-02-10. De kom fram till 

att en dietist ska 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 
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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) finns 

landsting som har projekt i kommuner. Utskottet vill få 

exempel på vad det är för projekt?  

Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen av 

motionens beredning. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-03-07 fördes en 

diskussion med utgångspunkt från den framtagna statistiken. 

Statistiken ska bifogas kallelsen till utskottssammanträdet 

2012-03-21. Gruppen kom också 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? 

 

Frågorna är överlämnade till en dietist som kommer att 

medverka vid utskottets sammanträde 2012-05-24.  

Utskottet beslutar nu att avvakta informationen. 

§ 29 Ny Motion – Uppmärksamma celiaki (LJ 2012/270) 

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 som anmäldes för planeringsgruppen 2012-03-07 

anmäls nu för utskottet. 

Utskottet för en kort diskussion om motionen. 
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Planeringsgruppen får i uppdrag att planera för motionens 

beredning. 

§ 30 Lägesrapport om hemsjukvårdens övergång till 

kommunerna 

Ulf Grahnat informerar om KOMHEM – vård, omsorg och 

rehabilitering nära dig med hjälp av en bildpresentation med 

följande rubriker: 

- Välkommen till den nya hemsjukvården 

- Socialstyrelsens slutsatser 

- Tidplan 

- Avsiktsförklaring 

- Arbetsgrupper 

- Särskilda utredningsuppdrag 

För mer information: www.komhem.net  

§ 31 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

3 april: Eventuellt arbete med flerårsplanen. 
 

19 april: Besök på Hjälpmedelscentralen under förmiddagen 

och landstingets kansli, sal C på eftermiddagen då beslut om 

utskottets flerårsplan ska tas. 
 

24 maj: Information av en dietist. Sammanträdet förläggs till 

Tranås eller Aneby. 
 

4-5 september: Förslag på mål för studieresa: Region Skåne, 

Malmö/Lund med information om eventuellt handkirurgi, 

cochleaimplantat, barnhjärtsjukvård och medborgardialog. 

En kontakt är tagen! 

 

18 oktober: Ev Futurum, folkhälsa 

15 november: Ev Psykiatriska kliniken 

12 december: ? 

§ 32 Flerårsplan 2014-2015 
Vid sammanträdet 2012-01-26 gick utskottet igenom 

föregående års yttrande. Vissa ändringar gjordes direkt, 

annat markerades för vidare diskussion, ”Förslag 1”.  

På ordförandens uppmaning lämnade varje ledamot något 

område som de ansåg skulle prioriteras lite extra. Följande 

nämndes: palliativ vård, folkhälsa/egenvård, 

http://www.komhem.net/
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tillgänglighet/närhet, rehabilitering, åtkomst länsresurser, 

tillgänglighet/ekonomi, sjukgymnaster/bassängträning, barn- 

och ungdomspsykiatri, förebyggande vård för hela 

befolkningen, psykiatri och somatik, samverkan: kommun - 

landsting ”KOMHEM”, rekrytering bristyrken, folkhälsa, 

verksamhetsövergripande miljöaspekter och tillgänglighet – 

rekrytering. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-02-10 delades 

”Förslag 1” ut, samt ett förslag till yrkanden från 

Sverigedemokraterna. Planeringsgruppen kom också 

överens om att hela utskottet tillsammans ska fortsätta sitt 

samarbete kring flerårsplanen. 

Med kallelsen till utskottets sammanträde 2012-02-23 följde 

”Förslag 1” samt Sverigedemokraternas förslag till 

yrkanden. 

Vid sammanträdet gick utskottet igenom första delen av 

förslaget och gjorde vissa justeringar, ”Förslag 2”. Efter 

sammanträdet skickades ”Förslag 2” ut till ledamöterna via 

e-post för att diskussionerna i respektive partigrupper ska 

fortsätta. 

 

Planeringsgruppen är överens 2012-03-07 om att respektive 

partigrupp fortsätter diskussionerna inför utskottets 

sammanträde 2012-03-21. Gruppen enas om förlängd tid för 

gruppmöten, kl 08:00-10:00 före sammanträdet. 

 

Utskottet går nu igenom hela förslaget avsnitt för avsnitt. 

Vissa justeringar och tillägg görs som man är överens om. 

Några meningar kursiveras som ledamöterna ska fundera 

vidare över. ”Förslag 3” skickas ut med e-post. 

§ 33 Medborgardialog 
Helena Stålhammar redogör för ett möte 2012-02-27 kring 

medborgardialog/-panel som planeringsgruppen för APU 

kallat utskottens planeringsgrupper till. 

Vid sammanträdet fick alla utskott i uppgift att lämna 

förslag på 4-5 ämnesområden/frågor att ta upp med 

medborgarna. Informationsavdelningen fick också i uppdrag 

att ta fram förslag på en gemensam ”logga” till jackor/västar 
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och ”flaggor” för aktiviteterna. 

Information lämnades även vid landstingsfullmäktiges 

sammanträde 2012-03-13. 

 

En kort diskussion förs och utskottet enas om att bemötande 

kan vara ett frågeområde. Förslag skickas till sekreteraren. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-03-07 fick 

sekreteraren i uppdrag att ta reda på planeringen för 

folkhälsoveckor och psykiatriveckan på Höglandet. 

 

Sekreteraren redogör nu för ett svar från folkhälsoplaneraren 

i Tranås och Nässjö. 

§ 34 Konferensrapporter 
- Birgitta Dovskog har deltagit i ”Psoriasis” den 28 januari i 

Eksjö. 

Rapport från konferensen lämnas. 

§ 35 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 

förteckning. 

§ 36 Inställt sammanträde 

Utskottet enas om att sammanträdet den 3 april ställs in. 

§ 37 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:50.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Samuel Godrén  

 
 


