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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 52-69  
Tid: 2012-05-24, kl 10:00-15:15 

Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Bra Liv, Tranås  

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Anders Karlgren (M) (ers Kerstin Robertson (M)) 

§§ 56-69 

Inga Jonasson V (ers Birgitta Dovskog (S))   

Anders Bengtsson (M)  

Bo Arencrantz (M) (ers Carina Bardh (M)) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Anna-Karin Yngvesson (KD)  

Bernt Svensson (FP) 

Torbjörn Laang (S) (ers Ann-Katrin Stark (S)) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Hans Toll (S) § 52 delvis, §§ 53-69 

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Ej närvarande: 

Malin Olsson (M) 

 

Övriga närvarande:  

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

Anna Neymark Wolgast, chefsdietist § 52 

  

§ 52 Information av dietist 

Med anledning av Motion: Dietistresurserna bör förstärkas i 

Landstinget i Jönköpings län (LK11-0725) medverkar nu 

chefsdietist Anna Neymark Wolgast. I bilaga till kallelsen 

till dagens sammanträde, bifogades den skriftliga 

sammanställning av svar hon lämnat, på de frågeställningar 

som utskottet ställt till dietisterna.  

Anna Neymark Wolgast kompletterar nu den skriftliga 

informationen med en bildpresentation, med följande 

rubriker: 

- Dietisternas tillhörighet 

- Nutritionskompetens i vården 

- Dietisternas arbetsuppgifter 

- Diagnoser som dietisten arbetar med  
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- Bakgrund – nutrition 

- Hälsoekonomiska aspekter 

- Dietistmottagningens patienter 

- Remisser och kontakter, dietistmottagningen länssjukhuset 

Ryhov  

- Bemanning dietistmottagningen Ryhov 

- Varför ökar antalet remisser 

- Arbetsmiljö och patientsäkerhet, dietistmottagningen 

Ryhov 

- Prioriterade diagnoser, barn 

- Prioriterade diagnoser, vuxna 

- Övriga som prioriteras 

- Lägre prioriterade/bortvalda diagnoser 

- Arbetsmiljön, Ryhov 

- Nytillskott av personal för att klara behovet av 

dietistinsatser 

- Höglandet och södra sjukvårdsområdet 

 

Anna Neymark Wolgast berättar att Arbetsmiljöverket har 

gjort inspektioner på dietistmottagningen på Ryhov, samt att 

dietistmottagningen begärt en utökning av antalet 

dietisttjänster i kommande budget, efter att ha gjort en 

konsekvensanalys.  

Eftersom utskottet även har bett Anna Neymark Wolgast ge 

dietisternas syn på Motion: Uppmärksamma celiaki (LJ 

2012/270) informerar hon kort om denna.  

Ca 1-3 % av Sveriges befolkning har celiaki. Hon berättar 

att ett blodprov kan tas på patienten som ger en indikation, 

men att det krävs en tunntarmsbiopsi för att fastställa 

diagnosen. Behandlingen är glutenfri kost. 

§ 53 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Ritva Hermanson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 54    Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Stipendieutdelning 

- Medborgardialog 
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- Vårdcentralen Bra Liv i Vetlanda 

- Kraftsamling kirurgi 

- Konferensinbjudan 

- Uppdatering av informationsfolder 

§ 55 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i april. 

§ 56 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. 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. 

Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen av 

motionens beredning. 
 

Planeringsgruppen diskuterade motionens fortsatta 

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

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 fortsatt 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? 

Frågeställningarna skickades till chefsdietisten som ska 

medverka vid utskottets sammanträde 2012-05-24.  

 

Svaren på ovanstående frågor bifogades kallelsen till dagens 

sammanträde. 

Chefsdietisten har medverkat med in formation, enligt ovan. 

Utskottet för en diskussion och kommer fram till att 

organisationen ser olika ut i länet. De konstaterar att 

primärvården i Jönköpings sjukvårdsområde inte har tillgång 

till någon dietist. 



 

PROTOKOLL 5(9) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 52-69  
Tid: 2012-05-24, kl 10:00-15:15 
 

 

 Sign 

 

Utskottet ger 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? 

De vill också veta om det finns en efterfrågan av 

dietistresurser bland patientföreningarna som landstinget 

träffar. 

 

Helena Stålhammar följer upp Jönköpings sjukvårdsområdes 

underlag till utökade dietistresurser, samt Arbetsmiljöverkets 

utlåtanden om verksamheten. 

§ 57 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 anmäldes för planeringsgruppen 2012-03-07 och 

för utskottet 2012-03-21. En kort diskussion fördes och 

planeringsgruppen fick i uppdrag att planera för motionens 

beredning. 

 

Då planeringsgruppen inte haft något sammanträde där 

motionen diskuterats tar utskottet upp en diskussion vid 

sammanträdet 2012-04-19. De kom då överens om att en 

dietist ska tillfrågas. Planeringsgruppen fick i uppdrag att 

formulera eventuella frågeställningar samt fortsätta 

planeringen. 

 

Vid sammanträdet 2012-05-09 kom planeringsgruppen fram 

till att inhämta berörda medicinska programgruppers syn på 

motionen, samt även efterhöra dietisternas syn.  



 

PROTOKOLL 6(9) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 52-69  
Tid: 2012-05-24, kl 10:00-15:15 
 

 

 Sign 

 

 

Sekreteraren har tagit kontakt med medicinsk programgrupp 

barn, - primärvård, - medicin, - kirurgi, - psykiatri samt med 

chefsdietisten för att få deras syn på motionen.  

 

Chefsdietisten har medverkat med in formation, enligt ovan. 

Sekreteraren redovisar svar från Medicinsk programgrupp 

barn och dietisterna.  

Utskottet enas om att invänta svar från samtliga medicinska 

programgrupper före motionen behandlas igen. 

§ 58 Motion – Försök med lättvårdsambulans (LJ2012/456) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta: 

- Att landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet 

med lättvårdsambulanser i länet. 

Motionen anmäldes 2012-04-19 för utskottet som förde en 

kort diskussion. Planeringsgruppen fick i uppdrag att planera 

för motionens beredning. 

 

Efter en diskussion 2012-05-09 kommer planeringsgruppen 

fram till att ge sekreteraren i uppdrag att ta reda på om det 

finns något landsting som har eller har haft  

lättvårdsambulanser. Vad de menar med lättvårdsambulans, 

hur den används och eventuellt varför den togs bort. 

Motionen har också lämnats till medicinsk programgrupp 

ambulans och akutmottagning för att få deras syn på 

motionen. 

 

Utskottet enas om att invänta svar från den medicinska 

programgruppen. 

§ 59 Återremiss Motion – Hygiensjuksköterskor 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. 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet lämnade ett 

yttrande 2011-12-14 med förslag att avslå motionen. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-02-28 och 

föreslog landstingsfullmäktige besluta i enlighet med 

utskottets förslag - att avslå motionen. 

 

Vid sammanträdet i landstingsfullmäktige 2012-03-13 

fattades beslutet att återremittera motionen med följande 

motivering: 

Motionssvaret ska kompletteras med synpunkter från 

kommunerna. Motionen tar dessutom upp frågan om 

arbetslinjen när en minskning av infektioner sker på 

förskolorna. Hur detta påverkar samhällsekonomin. I svaret 

på motionen finns inte detta behandlat. 

 

Utskottet diskuterar nu återremissen, sjukfrånvarostatistik, 

skrivelse till kommunerna m.m. Planeringsgruppen får i 

uppdrag att fortsätta planeringen.  

§ 60 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

4-5 september: Förslag på studieresa till Region Skåne, 

Malmö/Lund för information om eventuellt handkirurgi, 

cochleaimplantat, barnhjärtsjukvård och medborgardialog. 

Sekreteraren meddelar att det nu är en tjänsteman som håller 

i planeringen av besöket. 

 

18 oktober: Ev Futurum, folkhälsa 

15 november: Ev Psykiatriska kliniken i Eksjö 

12 december: Ev Strokeenheten, köket, hybridsalen 

§ 61  Konferensrapporter 
- Ritva Hermanson har deltagit i ”Kick off för projektet 

Kultur och äldre”, den 29 mars i Jönköping. 

- Tobias Gyllensten och Malin Olsson har deltagit i 

”Utvecklingskraft” den 9 maj i Huskvarna. 

- Anders Bengtsson har deltagit i ”Regional E-

utvecklingsdag” den 10 maj i Jönköping. 

- Helena Stålhammar och Tobias Gyllensten har deltagit i 

”Palliation Sydöst 2012” den 23 maj i Jönköping. 
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Rapporter från konferenserna lämnas. 

§ 62  Anmälningsärenden 
 Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild  

 förteckning. 

§ 63  Ändrad tid för stipendieutdelning 
Enligt planering skulle avslutningarna i Vetlanda och Sävsjö 

äga rum den 14 juni kl 11:00 respektive kl 13:00. Nu har 

tiden på Lärcentrum i Vetlanda ändrats till kl 13:00. Det 

innebär att den infaller samtidigt med avslutningen i Sävsjö. 

Därför behövs ytterligare en ”stipendieutdelare”. 

 

Helena Stålhammar delar ut stipendiet i Vetlanda och Anna-

Karin Yngvesson i Sävsjö. 

§ 64  Medborgardialog 
 I v 38 är det ”foklhälsovecka” i Eksjö. Anne Wilderoth  

 som är folkhälsoplanerare där, har meddelat att de även i år 

 kommer att arrangera ledarledda promenader för  

 allmänheten under onsdagen. Hon inbjuder utskottets 

 ledamöter att hålla i en av promenaderna.  

 Det finns även möjlighet att vara promenadledare i 

 Mariannelund. För den fortsatta planeringen behöver Anne  

 Wilderoth ett svar från utskottet senast den 17 augusti. 

 Utskottet diskuterar nu också möjligheten att finnas  

 tillgängliga ”på stan” för medborgarna någon gång under  

 hälsoveckan. 
 

Hans Toll och Anna-Karin Yngvesson anmäler sig som 

promenadledare i Mariannelund, onsdagen den 19 september 

kl 10:00. Helena Stålhammar och ev Kerstin Robertson 

anmäler sig som promenadledare i Eksjö, samma tid. 

 

Sekreteraren meddelar att ordensband och beachflaggs med 

tillbehör nu är beställda.   

§ 65  Vårdcentralen Bra Liv i Vetlanda 
Inga Jonasson vill göra utskottets ledamöter medvetna om 

problemen med läkarbemanningen vid Vårdcentralen Bra 
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Liv i Vetlanda. Vid rekrytering av läkare kan 

vårdcentralerna Bra Liv och de privata vårdcentralerna inte 

konkurrera på lika villkor, om bland annat lönen.  

§ 66  Kraftsamling kirurgi 
Inga Jonasson berättar att underlaget för kirurgiutredningen 

som är framtaget av tjänstemän, finns tillgängligt på 

landstingets intranät under kraftsamling. 

Kirurgklinikerna i Värnamo och Höglandet har haft 

möjlighet att lämna synpunkter på utredningen.  

§ 67  Konferensinbjudan 
Förhandsinformation lämnas om konferensen ”Djuren har en 

plats i vård, skola och omsorg” den 2 oktober i Huskvarna. 

§ 68  Uppdatering av utskottets informationsfolder 
En uppdatering av utskottets informations folder kommer att 

ske.   

§ 69  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:15.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Ritva Hermanson  

 
 


