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Plats: Konferensrummet, Folktandvården, Sävsjö 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Helena Stålhammar (C), ordförande 
Kerstin Robertson (M) 
Mona-Lisa Hagström Svensson (S)  
Birgit Andersson (M) (ers Malin Olsson (M)) 
Anders Bengtsson (M)  
Carina Bardh (M) 
Pernilla Mårtensson (KD)  
Anna-Karin Yngvesson (KD) §§ 102-108      
Bernt Svensson (FP) 
Annki Stark (S)  
Birgitta Dovskog (S) 
Hans Toll (S) §§ 102-106 
Torbjörn Lang (S) §§ 107-116 (ers Hans Toll (S)) 
Tobias Gyllensten (S)  
Samuel Godrén (SD) 
Torbjörn Lang (S) §§ 102-106 (ers Ritva 
Hermanson (MP))  

  
Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Gunilla Fredriksson, verksamhetschef § 104 
Daniel Lilja, landstingets beredskapschef och 
sektionschef § 107  
Pernilla Mårtensson, distriktssköterska/hälsocoach 
§ 108 
Helén Arvidsson, kommunal samordnare § 108   

§ 102 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Carina Bardh att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 103 Framställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg: 
- Ny motion: Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i 
Jönköpings län (LK11-0725)  

§ 104 Information om Folktandvården i Sävsjö 
Gunilla Fredriksson informerar om klinikens verksamhet. 
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Hon berättar bland annat följande. Sommaren 2010 flyttade 
de in i sina nyrenoverade lokaler. De är 21 anställda 
fördelade på tandläkare (5), tandhygienister (3) och 
tandsköterskor. Kliniken har 12 behandlingsrum och de 
arbetar i team. 
5 000 vuxna patienter finns inom upptagningsområdet och 
2 500 barn. Barntandvården fungerar bra och det preventiva 
arbetet i skolorna prioriteras. De har däremot långa 
väntetider för revisionsbehandlingar.  
 
Det råder tandläkarbrist i hela landet, vilket försvårar 
möjligheten att rekrytera till mindre orter som Sävsjö. 
Genom att erbjuda en trainee-anställning har de lyckats 
anställa två tandläkare. En helg under hösten, då de hade 
full verksamhet bjöd de in tandläkarstudenter som är 
färdigutbildade till våren. 25 kom och tre av dem kommer 
tillbaka under påsklovet. En del utlandsrekryteringar görs 
också, främst från Polen som har en utbildning likvärdig 
den svenska.  

§ 105 Sammanträdesplan 2012 
Ett förslag till sammanträdesplan presenteras och godkänns. 

§ 106 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 
26 januari: Arbete med flerårsplanen, sammanträdet 
förläggs till Eksjö 
23 februari: Ev. Information om sjukresor, studiebesök på 
beställningscentralen, fortsatt arbete med flerårsplanen 
21 mars: Ev. Besök på Hjälpmedelcentralen, fortsatt arbete 
med flerårsplanen  
3 april, (reservtid): 

Förslag på mål för studieresa: Region Skåne - Malmö/Lund, 
Vad är de ”världsledande” på? (Bernt Svensson tar 
kontakter angående detta.) 

§ 107 
 
Information om ambulanssituationen i länet  
Daniel Lilja inleder med att beskriva hur hanteringen av ”en 
allvarlig händelse” går till t.ex. en bussolycka med många 
skadade. Inom landstinget berörs ambulans, akutsjukvården 
och vårdcentraler med flera. Landstinget har ett nära 
samarbete med SOS Alarm, räddningstjänsten, polis och 
länsstyrelsen. 
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Han informerar vidare med hjälp av en bildpresentation 
med följande rubriker: 
- Tillgängliga ambulanser 
- Antal uppdrag 2004-2010  (en ökning från ca 25 000-34 000) 
- Antal passningar 2004-2010 
- Antal prio 1 
- Framme hos patienten 
- Totalt antal ärenden per central 
- 2776 fler ärenden till SOS Alarm 2011 jämfört med 2010 
- Turbulens runt SOS Alarm 
- Uppföljningar av vård Jönköping 
- Styrning av planerade ambulanstransporter 
- Vad gör vi för att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp? 
- Återkomst av puls 
- Mekanisk hjärtkompression 
- Dialogpunkter 

§ 108 
 
Information om hälsocoachprojektet 
Pernilla Mårtensson och Helén Arvidsson informerar om 
projektet med hjälp av ett bildspel, med följande rubriker: 
- Regeringsuppdrag kring försöksverksamhet med 
hälsocoacher 2010-2013 
- Bakgrund till uppdraget 
- Syftet med uppdraget 
- Deltagande aktörer 
- Inklusionskriterier 
- Exklusionskriterier 
- Landstingets uppgift 
- Kommunens uppgifter 
- Definiera mötesplatser 
- Utvärdering 
- Datainsamling vid vårdcentralen 
- Dokumentation 
- Grupp A/Grupp B 
- Rekryteringsförfarande 
- Bortfall 
- Processutvärdering 
- Organisationsskiss 

§ 109 
 
Motion – Ambulanssituationen i Jönköpings län  
(LK11-0480)  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna  
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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 
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 de landsting som 
motionen refererar till och som har infört en 
ambulansavgift. 

Vid utskottets sammanträde 2011-11-16 lämnades 
information om ambulansverksamheten på Höglandet och 
SOS Alarm. Sekreteraren redovisade bland annat kontakter 
med Landstinget Gävleborg och Västra Götaland. En 
sammanställning delades också ut. 
Efter en diskussion kom utskottet fram till att de vill veta 
om det finns uppgifter på följande: 
- Finns det uppgifter på skillnader i operatörens bedömning 
vid samtalet och ambulanspersonalens bedömning på plats? 
- Finns det uppgifter på om ambulans är rätt transportfordon 
eller om patienten kunde åkt på annat sätt? 
- Märks någon generationsskillnad i kontakten? 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-12-01 delade 
sekreteraren ut svar på ovanstående frågor. 
 
Daniel Lilja lämnar information om ambulanssituationen i 
länet enligt § 107.  
Utskottet för en diskussion om den information som 
lämnats idag och vid tidigare sammanträden. Ledamöterna 
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kommer fram till att motionens ska avslås och ger 
sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag till ett yttrande.   

§ 110 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-
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 
koordinatorn för Barndialogen och med Västra Götaland. 
 
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. 
Folkhälsoplaneraren och allergikonsulenten kommer att 
medverka med information vid utskottets sammanträde den 
12 oktober. 
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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. 
 
Folkhälsoplaneraren och allergikonsulenten medverkade 
med information vid utskottets sammanträde 2011-10-12. 
Efter informationen förde utskottet en diskussion och kom 
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. 

Vid sammanträdet med planeringsgruppen 2011-11-02 
presenterade sekreteraren ett förslag till yttrande, som 
godkändes. Förslaget bifogades kallelsen till utskottets 
sammanträde 2011-11-16. 
 
Utskottet diskuterade förslaget vid sammanträdet 2011-11-
16 och ledamöterna kom fram till att de vill ha mer 
information om den mätning av sjukfrånvaro som gjorts i 
Västra Götaland. De vill också veta om det finns någon 
jämförbar mätning i vårt län.  
 
Sekreteraren har haft en ny kontakt med projektansvarig i 
Västra Götaland som refererar till den rapport som finns 
tillgänglig på hemsidan. Sekreteraren har också fått besked 
om att det inte förekommer några mätningar i länet, som 
lämnas till landstinget.  
 
Beslut 
Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 
 
Allianspartierna yrkar på avslag för motionen och 
socialdemokraterna yrkar bifall. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande, att 
motionen ska avslås. 
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§ 111 Reflektion över information/besök vid föregående 
sammanträde 
Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 
informationen vid sammanträdet i november. 
 
Ordförande rapporterar från planeringsgruppens 
sammanträde 2011-12-01, då information lämnades om 
infertilitetsutredningar på Kvinnokliniken, 
Höglandssjukhuset. 

§ 112 Konferensinbjudningar 
- Sammanhållen vård och omsorg om sjuka äldre – ett 
gemensamt uppdrag, Stockholm den 31 januari. 
Helena Stålhammar deltar på uppdrag från 
Landstingsstyrelsen. 
 
- Elmia Äldre 2012, Jönköping den 21-23 mars 
Intresseanmälningar skickas med e-post till sekreteraren, 
senast den 9 januari. Planeringsgruppen behandlar 
anmälningar vid sammanträdet den 11 januari. 

- Äldreriksdagen 2012, Stockholm den 19-20 april 
Konferensen tas upp vid ett sammanträde längre fram, 
eftersom något program ännu inte finns framtaget. 

§ 113 Konferensrapporter 
Tobias Gyllensten, Kerstin Robertson och Anna-Karin 
Yngvesson har deltagit i konferensen ”Hur kunde hon?” 
den 24 november respektive 1 december i Eksjö/Jönköping. 
 
Rapport från konferensen lämnas. 

§ 114 
 
Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 
förteckning. 

§ 115 Ny 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 
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patientsäkerhet genomförs snarast 
 
att målsättningen skall vara att dietistbemanning i 
Landstinget i Jönköpings län skall ligga på 
riksgenomsnittet. 
 
Motionen anmäls nu. Planeringsgruppen får i uppdrag att ta 
fram ett förslag för motionens beredning. 

§ 116 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 16:10.  

Vid protokollet

Lena Lindgren 

Justeras 

Helena Stålhammar Carina Bardh 

 
 
 

 


