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PROTOKOLL 1(6) 

     

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet §§ 12-24 

Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 

Plats: Konferensrum i Regionens hus och Sal C 

landstingets kansli, Jönköping 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta Dovskog (S)) 

Malin Olsson (M) 

Anders Bengtsson (M)  

Carina Bardh (M) 

Anders Karlgren (M) (ers Pernilla Mårtensson 

(KD)) §§ 12-16, § 17 delvis 

Anna-Karin Yngvesson (KD) §§ 12-16, § 17 delvis 

Bernt Svensson (FP) 

Ann-Katrin Stark (S)  

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Torbjörn Laang (S) (ers Hans Toll (S))  

Tobias Gyllensten (S)  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP)  

 

Övriga:  

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

Marie Gustavsson, utredare § 12 
Anna-Karin Malm, serviceresechef § 12 

Mikael Kopp, kvalitetscontroller § 12  

§ 12 Information om sjukresor och besök på 
Beställningscentralen 
Marie Gustavsson inleder med en presentation av regelverket 

för sjukresor, med hjälp av ett bildspel med följande rubriker: 

- Vem omfattas av reglerna? 

- Vart får man åka? 

- Ansvar att ta sig till och från vårdbesök 

- Vem har rätt till sjuktaxi? 

- Bedömning av om taxi får användas 

- Exempel på resor som inte är sjukresor 

- Linken 

- Egenavgifter 

- Milersättning inom länet 

- Återkommande 

- Andra regeländringar från 1 januari 

- Följeslagare 
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- Remisser 

- Statistik 

- Mer information 

 

Anna-Karin Malm och Mikael Kopp informerar om 

serviceresor med hjälp av en bildpresentation, med följande 

rubriker: 

- Vad är serviceresor? 

- Produktion? 

- Mål och resultat 2011 

- Kundbarometern: JLT – Övriga deltagare 

                                JLT – perioden 2007-2010 

- Boomerang: synpunkter kund – trafikutövare 2008-2011 

- Boomerang 2011: per restyp 

- Antalet tillstånd per 2009-12-31 

- Antalet resor senaste 12 månaderna, 2007-2011 

- Samkörda km och ”tomkm” 

- Servicenivå färdtjänst 

- Servicenivå sjukresor 

- Länsfärdtjänst 2010-2011 

- Antalet och snittlängd per restyp 2010-2011 

- Serviceresor 2011 

- Avvikelse trafikutövare 

- Summering kommuner och landsting 2011 

- Närtrafik och kompletteringstrafik, inkl Öasvängen 

- Närtrafik Huskvarna 

- Jämförelse mellan Skåne – Jönköping 2010 

- Serviceresor – framtid 

 

Informationen avslutas med ett besök på 

Beställningscentralen. 

§ 13 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Tobias Gyllensten att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

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

tillägg av ärenden: 

- Medborgardialog 

- Ekonomi 

- Årsredovisning 2011 
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§ 15 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 då i uppdrag att ta fram ett förslag 

för beredning av motionen. 
 

Vid sammanträdet 2012-01-11 enades planeringsgruppen 

om att Mona-Lisa Hagström Svensson tar kontakt med 

Vårdcentralen Bra Liv i Vetlanda och Kerstin Robertson 

med Vårdcentralen Bra Liv i Eksjö. Sekreteraren får i 

uppdrag att ta reda på den övergripande organisationen för 

dietister i landstinget, samt antalet tjänster. 

 

Vid utskottets sammanträde 2012-01-26 redovisade Kerstin 

Robertson sin kontakt med Eksjö vårdcentral. 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 bifogas kallelsen 

till nästa sammanträde. 

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? 

 

Utskottet för nu en diskussion om skillnader i 

kompetensområden hos dietister jämfört med exempelvis 
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diabetessköterskor och sjuksköterskor/distriktssköterskor på 

livsstilsmottagningar och liknande. Ledamöterna vill också 

jämföra antalet dietisttjänster i vårt landsting med 

landstingen i Halland, Kronoberg, Kalmar och Östergötland. 

I statistik från Dietisternas RiksFörbund 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. 

§ 16 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

21 mars: Lägesrapport inför hemsjukvårdens övergång till 

kommunerna och fortsatt arbete med flerårsplanen. 

Sammanträdet förläggs till Vetlanda.  
 

3 april: Arbete med flerårsplanen, gruppmöten före 

sammanträdet kl 09:00-11:00. Sammanträdet förläggs till 

Eksjö eller Nässjö. 
 

19 april: Ev. Besök på Hjälpmedelscentralen, fortsatt arbete 

med flerårsplanen. 
 

24 maj: Ev Information av en dietist. Sammanträdet förläggs 

till Nässjö. 
 

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

Malmö/Lund med information om ev handkirurgi, 

cochleaimplantat, barnhjärtsjukvård och medborgardialog. 
 

Planering inför hösten: Futurum 
 

För planeringsgruppens sammanträden planeras: 

7 mars: Ögonmottagningen 

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

föregående års yttrande. Vissa ändringar och justeringar 

gjordes direkt, annat markerades för vidare diskussion, 

”Förslag 1”.  

På ordförandens uppmaning lämnade varje ledamot något 

område som bör prioriteras lite extra:  

- Palliativ vård 

- Folkhälsa/egenvård 

- Tillgänglighet/närhet 
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- 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 

- 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 dagens sammanträde följde ”Förslag 1” 

samt Sverigedemokraternas förslag till yrkanden. 

Utskottet går nu igenom förslaget och gör vissa justeringar. 

”Förslag 2” ska skickas ut till ledamöterna via e-post för att 

diskussionerna i respektive partigrupp kan fortsätta. 

§ 18 Konferensinbjudningar 
- Kick off för projektet Kultur och Äldre, 29 mars, 

Jönköping. 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

 

- ”Fira med Qulturum”, 23 mars respektive 11 maj i 

Jönköping. 

Tobias Gyllensten och Anders Bengtsson anmäler sig för 

deltagande den 23 mars i Jönköping. Helena Stålhammar 

anmäler deltagande den 11 maj, via videolänk från Eksjö. 

 

- Äldreriksdagen 19-20 april i Stockholm. 

Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren. 

§ 19 Konferensrapporter 
- Helena Stålhammar har deltagit i ”Sammanhållen vård och 

omsorg om sjuka äldre - ett gemensamt uppdrag”, 
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31 januari, Stockholm (www.skl.se.webb/aldre).  

- Helena Stålhammar och Kerstin Robertsson har deltagit i 

Nätverkskonferens 2012, ”Tillsammans gör vi skillnad”,  

8-9-februari, Göteborg. 

- Malin Olsson har deltagit i ”Seniorliv i världsklass”,  

8 februari, Stockholm. 

Rapport från konferenserna lämnas. 

§ 20 Medborgardialog 
Ordföranden lämnar information om ett sammanträde den  

27 februari med samtliga utskotts planeringsgrupper kring 

medborgardialog. 

§ 21 Ekonomi 
Ekonomiskt resultat för 2011 lämnas. 

Utskottets budget för 2012 är fastställd till 117 000 kronor. 

§ 22 Årsredovisning 2011 
Utskottets årsredovisning för 2011 delas ut. 

§ 23 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 

förteckning. 

§ 24 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 16:00.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Tobias Gyllensten  

 
 

http://www.skl.se.webb/aldre

