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Plats: Konferensrum Humlen, Östra sjukhuset Göteborg 

Närvarande: Beslutande: 
Urban Blomberg, ordförande (M)  
Eva Lundemo (C)  
Annika Nordin (S)  
Magnus Lagerqvist (S) 
Raila Wasenius (V) ersätter Inga Jonasson (V) 
Marie Jonasson (S) ersätter Jonas Magnusson (S)   
Eva Nilsson (M) 
Staffan Bäckelid (KD) ersätter Patrik Skogward 
(KD)  
Birgitta Sidenvall (FP)  
Håkan Sandgren (S)  
Sofia Agrell (KD) 
Kristina Winberg (SD) 
Karin Velinder (M) 
Rachel de Basso (S) 
Magnus Berndtzon (MP) 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Kjell Ekelund, ersättare (S) 
 

       

29 Justerare 
Utskottet utser Annika Nordin att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

30 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns med undantag av att 
konferensrapport om Mannens hälsodag 2011 lämnas vid 
kommande sammanträde.  
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31 

LK10-
0275 

 

Motion – PSA- tester- informationsinsatser-forskning  
och utveckling 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban 
Persson (M)  
 
- att Socialstyrelsen eller annan information tillställs 
samtliga vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt 
till PSA test, informationsmaterial som skall vara 
tillgängligt för allmänheten.  
 
- att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings 
län om att män har rätt att genomgå ett PSA test.  
 
- att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för 
män åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret 
2011, att bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt.  
 
- att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, 
”projektinvolvering”.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
för yttrande.  
 
Sekreteraren återger kontakter med David Robinson, 
resultaten från av den kommande forskningsrapporten av 
nyttan med PSA-test meddelades inte på EAU kongressen i 
Wien.  
 
Sekreteraren redovisar att de nationella riktlinjerna för 
prostatacancer ska uppdateras. En preliminär version av de 
nya riktlinjerna kommer presenteras under 2013. 
Uppdateringen kommer att fokusera på frågeställningar som 
har identifierats som områden där behovet av vägledning är 
som störst på grund av:  
- etiskt svåra frågor  
- höga kostnader och tveksamhet om nytta  
- praxisskillnader  
- olika uppfattningar i professionen  
- behov av utmönstring av ineffektiva eller skadliga 
metoder.  
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Region Skåne genomför för närvarande ett försök med 
information om PSA-tester. Information skickas till drygt 
1000 skånska män och man undersöker dels hur deltagarna 
upplever att få riktad information, dels deras benägenhet att 
genomföra PSA-tester.  
 
Utskottet diskuterar motionen. Utskottet är överens om 
betydelsen att sprida information om PSA-tester framförallt 
till länets vårdcentraler. Det kan finnas anledning att 
avvakta resultaten i Region Skåne innan man beslutar om 
information till hushållen om PSA-tester. Allmän 
information om PSA-tester kan emellertid ses som ett led i 
att bidra till en jämlik vård. Utskottet anser inte att det är 
lämpligt att införa försök med screening med PSA-tester i 
dagsläget, kunskapen om nyttan är inte tillräckligt stor, 
bland annat finns risk för överdiagnostisering och att vården 
saknar resurser att möta ett ökat behov.  
 
Planeringsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
yttrande och sekreteraren att ta fram information om vilken 
information om PSA-tester som finns på Landstingets 
FAKTA-sidor och hos Socialstyrelsen.  
 
 

32 Sammanträdesplanering 
 
Planeringsgruppen 31 Maj 
Signe Axelsson bjuds in för beredning av motionen om 
öppenvård, för eventuell medverkan vid 
utskottssammanträdet.  
 
15 juni 
- öppenvårdsmottagning i psykiatrin, förslagsvis Huskvarna 
- hälsofrämjande trädgård, folkhälsoavdelningen, 
landstingsfastigheter, regional utveckling 
- information från Bräcke diakoni 
 
2 september 
- Studiebesök Gröna rehab, Västragötalandsregionens 
rehabträdgård i anslutning till Göteborgs botaniska trädgård 
med anledning av beredning av motion om hälsofrämjande 
trädgårdar.  
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Förslag inför hösten 
- hälsohögskolan/futurum Jönköping Academy, 
utbildningen av specialistsjuksköterskor 
- hemdialysavdelningen  
- BuP och barnkliniken  
- obesitasoperationer  
- folkhälsa, kunskap om befolkningen, diskussion med 
kommunerna i sjukvårdsområdet? 

33 Anmälningsärenden  
Redovisas och läggs till handlingarna 
 

34 Övriga frågor 
Magnus Lagerqvist lyfter behovet av en parlör över 
medicinska termer, förkortningar etcetera. Sekreteraren tar 
med sig frågan till fokusgruppen för politik.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg  Annika Nordin  

 
 


