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Diarienummer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 26-37
Tid:

2013-03-19, kl 10:00-14:30

Plats:

Sal E, Landstingets kansli, Jönköping

Närvarande:

Beslutande:
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)
Johanna Gustavsson, S (ers Lena Persson (S))
Stefan Svensson (S)
Per-Olof Bladh (V)
Sven-Evert Gunnarsson (SD)
Ej närvarande:
Kajsa Carlsson (MP)
Övriga närvarande:
Boel Andersson Gäre, verksamhetschef § 28
Göran Henriks, utvecklingsdirektör § 29
Lena Lindgren, utskottssekreterare

§ 26

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Lis Melin att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.

§ 27

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 28

Information om Futurum
Boel Andersson Gäre inleder sin information med frågan:
Varför forskar man?
Därefter informerar hon om verksamheten med hjälp av en
bildpresentation, med följande rubriker:
- This is where it begins ….
- Many knowledge systems and disciplines can contribute
- We need to enter the “black box”
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- “Bridging the Gaps”
- Futurums uppdrag
- Vision
- Studenter
- Landstinget i Jönköpings län
- Forskningsprofilområden
- Futurum finansierar
- www.lj.se/futurum

§ 29

Information om Qulturum
Göran Henriks informerar om verksamheten med hjälp av en
bildpresentation, med följande rubriker:
- Qulturum
- Programområden
- Futurum
Microsystem
- Förut och Nu
- Kvalitet som strategi
- Strategiska målområden
- Säker vård - alla gånger
- Kunskap
- Hur går vi tillväga
- http://www.lj.se/qulturum

§ 30
Dnr:
LJ
2012/
676

Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker
upptäckt av hudcancer
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Håkan Sandgren, Socialdemokraterna landstingsfullmäktige
besluta
att telemedicinsk teknik med dermatoskop, för snabb och
säker diagnos av hudcancer, införs i vårt landsting.
Motionen anmäldes 2012-08-29 och 2012-09-19 för
planeringsgruppen respektive utskottet. Ordföranden
redogjorde för planeringsgruppens diskussion och planering
för motionens beredning.
Därefter förde utskottet en diskussion och kom fram till att
planeringsgruppen får i uppdrag att formulera frågor till de
medicinska programgrupperna (MPG) Primärvård och Hud.
Brev med begäran om synpunkter på motionen samt svar på
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följande frågeställningar skickades 2012-10-10;
1) Hur gör man idag?
2) Vilka metoder används?
3) Med vilken säkerhet upptäcks hudcancer idag?
4) Finns det statistik?
5) Finns den typ av dermatoskop som omnämns i motionen
på vårdcentralerna?
6) Finns kompetensen på vårdcentralerna?
7) Finns det något annat som är bättre/säkrare?
8) Hur kommer det att påverka vårdcentralerna,
hudkliniken/-mottagningarna?
9) Vad krävs för att arbeta efter motionens intentioner?
10) Annat som ni vill tillägga?
Svar från de medicinska programgrupperna bifogades
kallelserna till planeringsgruppens sammanträde 2013-03-05
och till dagens utskottssammanträde.
Utskottets ledamöter diskuterar nu svaren och kommer fram
till att de vill få information om projektet ”Mer
patientfokuserat och effektivt vårdflöde för diagnostik och
åtgärd av misstänkta hudtumörer”.

§ 31
Dnr:
LJ
2012/
1320

Motion: Mödravårdscentralernas och
Barnavårdscentralernas uppdrag
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Rachel De Basso och Agneta Johansson,
Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta
- Att de hälsofrämjande uppdragen för MVC och BVC
tydliggörs och kvalitetssäkras.
- Att en undersökning görs för att klargöra
genomförandenivån i de hälsofrämjande uppdrag som
åligger BVC.
Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-10-10 och
för utskottet 2012-10-23. Representanter från
kvinnohälsovården (KHV) och barnhälsovården (BHV)
medverkade med information om sitt uppdrag och sin
verksamhet. Därefter diskuterades och sammanfattades
Sign

PROTOKOLL

4(6)

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 26-37
Tid:

2013-03-19, kl 10:00-14:30
informationen:
MVC och BVC har ersatts med begreppen Kvinnohälsovård
(KHV) och Barnhälsovård (BHV) och de har ett tydligt
uppdrag.
Planeringsgruppen fick i uppdrag att skiva till de medicinska
programgrupperna (MPG) Barn samt Kvinnosjukvård och
Kvinnohälsa för att få deras synpunkter på motionen.
Ett brev med frågeställningar samt begäran om synpunkter
på motionen skickades 2012-11-20. En kopia av brevet
delades ut till utskottets ledamöter vid sammanträdet 201212-04. Utskottet enades om att avvakta svaren från de
medicinska programgrupperna.
Svar från MPG Kvinnosjukvård och Kvinnohälsa och
MPG Barn bifogades kallelsen till planeringsgruppens
sammanträde 2013-03-05. Barnhälsovårdens årsrapport med
bilaga finns också tillgänglig på utskottets intranätsidor
under arbetsmaterial.
De medicinska programgruppernas svar bifogades kallelsen
till dagens utskottssammanträde.
Utskottet diskuterar nu svaren och om ett förslag till yttrande
kan tas fram. Ledamöterna är eniga om att det finns stora
skillnader i länet och att det är oacceptabelt.
Socialdemokraterna yrkar att motionens 1:a att-sats ska vara
besvarad och att 2:a att- satsen ska bifallas.
Sekreteraren får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande
där 1:a att-satsen är besvarad och 2:a att-satsen bifalls.

§ 32

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
16 april: Information om Habiliteringscentrum och beslut
om flerårsplan 2015-2016.
OBS! Majoritetspartiernas gruppmöte kl 08:00-10:00!
23 maj: Information av en kiropraktor och eventuellt av en
naprapat. Eventuellt även information om landstingets avtal
med privata vårdgivare och om ombyggnationen av
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Gislaveds vårdcentral.
27 augusti: Ev Folkhälsoplaneraren
Förslag på information vid kommande
utskottssammanträden: Vårdcentralerna Bra Liv,
Psykiatriska kliniken och någon familjecentral.
Utskottet enas nu om att göra en studieresa till Stockholm
den 15--16 oktober. Ledamöterna vill få information om
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Södersjukhuset
(SöS) och Tandläkarhögskolan. På hemresan ska eventuellt
ett besök också göras på Vidarkliniken i Järna.

§ 33

Konferensrapport
Doris Lidman och Sven-Evert Gunnarsson har deltagit i
konferensen ”Nu har vi chansen att samverka för en ökad
hälsa hos personer i tredje åldern!” den 20 februari i
Jönköping.
Rapport från konferensen lämnas.

§ 34

Medborgardialog
Desiré Törnqvist och Sven-Evert Gunnarsson rapporterar
från kampanjveckan ”Medborgarpanel” som var vecka 9.

§ 35

Flerårsplan 2015-2016
Efter utskottets genomgång av föregående års yttrande
skickades revideringen med e-post till ledamöterna. Vid
utskottssammanträdet i januari bestämdes att partierna ska
lämna sina förslag till flerårsplan till sekreteraren, senast den
2 april.
Majoritetspartiernas förslag till flerårsplan delas nu ut.

§ 36

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild
förteckning.

§ 37

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:30.
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Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Lis Melin
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