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Diarienummer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 44-58
Tid:

2012-09-19, kl 10:00-14:30

Plats:

Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo
sjukhus
Britt Johansson (M), ordförande
Marianne Andersson (KD)
Bo Kärreskog (S)
Lis Melin (M)
Arne Ekegren (M)
Doris Lidman (KD)
Karl-Magnus Svensson (FP)
Bengt Petersson (C)
Evaggelos Tottas (S)
Desiré Törnqvist (S)
Stefan Svensson (S)
Mauno Virta (V) (ers Per-Olof Bladh (V))
Sven-Evert Gunnarsson (SD)
Kajsa Carlsson (MP)

Närvarande:

Övriga närvarande:
Lena Lindgren, utskottssekreterare
Britt Forsberg, utredare § 46
Helena Pellnor, informatör § 46
Ej närvarande:

Lena Persson (S)

§ 44

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Kajsa Carlsson att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 45

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg av ärenden:
- Ekonomirapport
- Konferensrapporter
- Uppvaktning

§ 46

Information om 1177/sjukvårdsrådgivningen
Helena Pellnor och Britt Forsberg informerar om det
webbaserade rådgivningsstödet 1177.se.
Rådgivningsstödet är integrerat med landstingets
dokumentationssystem Cosmic.
Landstinget i Jönköpings län inför telefonnumret under
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2013. Därefter kan man ringa 1177 och få råd om vård,
dygnet runt.
På 1177.se startsida, finns redan idag mycket information att
ta del av, bland annat under rubrikerna: Fakta och råd,
Regler och rättigheter, Temasidor samt Hitta och jämför
vård.

§ 47

Ny Motion – Dags att gå vidare i arbetet för att öka
kunskapen om HBTQ i Hälso- och sjukvården
(LJ2012/657)

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga
Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta
att utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i
hälso- och sjukvården i Jönköpings län fortsätter och
intensifieras
att en planering för genomförande av detta tas fram och
återrapporteras till landstingsfullmäktige
att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBTcertifierade i någon form tas fram och genomförs
att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall
HBT-certifieras.
Motionen som anmäldes för planeringsgruppen 2012-08-29
anmäls nu för utskottet. Ordföranden redogör för
planeringsgruppens diskussion och planering för motionens
beredning.
Utskottet för en diskussion och kommer fram till att ge
sekreteraren i uppdrag att ta reda på:
- vem som certifierade Rosenlunds vårdcentral,
- vad de har för certifiering samt
- om det finns någon skriven rapport om hur de
arbetat/arbetar med detta
- kontakta Folkhälsa och sjukvård om hur landstinget arbetar
med HBTQ.
§ 48

Ny Motion – Inför telemedicinsk teknik för snabb och
säker upptäckt av hudcancer (LJ2012/676)
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
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Håkan Sandgren, Socialdemokraterna landstingsfullmäktige
besluta
att telemedicinsk teknik med dermatoskop, för snabb och
säker diagnos av hudcancer, införs i vårt landsting.
Motionen som anmäldes för planeringsgruppen 2012-08-29
anmäls nu för utskottet. Ordföranden redogör för
planeringsgruppens diskussion och planering för motionens
beredning.
Utskottet för en diskussion och kommer fram till att
planeringsgruppen får i uppdrag att formulera frågor till
vårdcentralerna Bra Liv, hudkliniken/-mottagningarna i länet
samt medicinsk programgrupp hud(MPG).

§ 49

Ny Motion – Fria preventivmedel – förebyggande
hälso- och sjukvård (LJ2012/779)
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår PerOlof Bladh, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta
att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att
erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 års ålder.
Motionen som anmäldes för planeringsgruppen 2012-08-29
anmäls nu för utskottet. Ordföranden redogör för
planeringsgruppens diskussion och planering för motionens
beredning.
Utskottet för en diskussion och kommer fram till att
motionen ska lämnas till en ekonom för en
kostnadsberäkning, enligt statistik från kvinnohälsovården,
kvinnoklinikerna med flera.

§ 50

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
23 oktober: Information om Vårdcentralen Bra Liv i
Vaggeryd samt om sjuksköterskan Berit Munck´s forskning
om palliativ vård.
4 december: Information om Vårdcentralerna Bra Liv Väster
och Vråen. Arbetet med flerårsplanen påbörjas.
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Förslag inför nästa års sammanträden:
- Alternativa behandlingsformer
- Information om folktandvården, Värnamo
- Information av Folkhälsoplaneraren
Ordföranden uppmanar ledamöterna att lämna synpunkter på
när utskottets 2-dagarssammanträde 2013 ska förläggas,
samt lämna förslag på lämpligt/lämpliga studiebesök.
Utskottet kommer överens om att ha tisdagar som
sammanträdesdagar under 2013.

§ 51

Medborgardialog
Sekreteraren delar ut ordensband med texten
Landstingspolitiker till ledamöterna och meddelar att det
finns en beachflagg för varje utskott, på kansliet.

§ 52

Konferensinbjudan
”För en jämlik hälsa!”, 24 oktober i Vaggeryd.
Britt Johansson anmäler sig genom sekreteraren.

§ 53

Uppföljning av studieresan till Alytus
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-05-11 delades
utskottets ledamöter in i följande grupper, för att bevaka
olika verksamhetsområden på studieresan:
- Kommunen: Bo Kärreskog, Arne Ekegren och Kajsa
Carlsson
- Länssjukhuset: Britt Johansson, Björn Jonasson och Desiré
Törnqvist
- Primärvården och tandvården: Marianne Andersson, Lis
Melin och Evaggelos Tottas
- Rehabilitering med saltbehandling: Per-Olof Bladh, KarlMagnus Svensson, Bengt Petersson, och Sven-Evert
Gunnarsson.
Efter en diskussion enas utskottet om att varje ledamot
skriver ner sina reflektioner från studieresan. Vid nästa
sammanträde ska ledamöterna i grupper diskutera och
sammanställa sina intryck, som sedan eventuellt ska
redovisas vid ett landstingsfullmäktigesammanträde.
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§ 54

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild
förteckning.

§ 55

Ekonomi
Ekonomirapport för tiden 2012-01-01--2012-07-31 lämnas.

§ 56

Konferensrapporter
Bo Kärreskog lämnar skriftliga rapporter från konferenserna:
- Nätverkskonferensen 2012 Tillsammans gör vi skillnad, den 8-9
februari i Göteborg.
- Att genomföra barnens rättigheter - så här gör vi”, den 20 mars i
Jönköping.
Karl-Magnus Svensson lämnar en skriftlig rapport från konferensen:
”Regional E-utvecklingsdag”, den 10 maj i Jönköping.

§ 57

Uppvaktning
Ordföranden framför utskottets gratulationer och överlämnar
en blomma till Kajsa Carlsson som fyllt jämna år.

§ 58

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:30.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Kajsa Carlsson

