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PROTOKOLL                1(7) 

 
 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 38-47 
Tid: 2013-04-16, kl 10:00-16:30 

Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

Närvarande: Beslutande: 

Britt Johansson (M), ordförande 

Marianne Andersson (KD) §§ 38-45 

Susanne Josefsson (S) (ers Bo Kärreskog (S))  

§§ 38-45 

Lis Melin (M)  

Arne Ekegren (M)  

Doris Lidman (KD)   

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Bengt Petersson (C) 

Evaggelos Tottas (S) 

Desiré Törnqvist (S)  

Lena Persson (S) 

Stefan Svensson (S)  

Per-Olof Bladh (V) 

Kajsa Carlsson, (MP) 

Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

 

Övriga närvarande: 

Yvonne Nilsson, enhetschef och kurator § 40 

Ann-Christin Rolfsson, teamsamordnare och 

kurator § 40 

Ulf Grahnat, verksamhetschef § 40 

Marianne Maroti, överläkare § 45 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

 

  

§ 38 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Desiré Törnqvist att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 39 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Informationsskrift från Socialstyrelsen 

- Sammanträde med patientföreningar 

§ 40 Information om Habiliteringscentrum 

Yvonne Nilsson och Ann-Christine Rolfsson informerar om 
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habiliteringscentrum som har en ny organisation från den 1 

april i år. De presenterar verksamheten med hjälp av en 

bildpresentation med följande rubriker: 

- Geografiskt område 

- Habilitering - definition 

- Rehabilitering - definition 

- Habiliteringscentrum 

- Habiliteringscentrum organisation 

- Habilitering bygger på helhetssyn 

- Helhetssyn kräver … 

- Målgrupper 

- Barnet med funktionsnedsättning i samhället 

- Vuxenhabiliteringens målgrupper 

- Den vuxne med funktionsnedsättning i samhället 

- Habiliteringsteamet, barn och ungdom 

- Habiliteringsteamet, vuxna 

- Kontaktväg till oss 

- Flöde 

- Exempel på habiliteringsinsatser individuellt eller i grupp 

- Habiliteringsinsatser forts. 

- Antal barn per diagnos, Jönköpings län 

- Resurser- personalkostnad 

- Resurser årsarbetare 

- Om du behöver kontakta oss: 
 

Ulf Grahnat informerar därefter om Habiliteringscentrums 

nya ledningsstruktur, uppdrag och utmaningar.  
 

Informationen avslutas med ett besök i Habiliterings-

centrums lokaler i Värnamo. 

§ 41 Flerårsplan 2015-2016 

Efter utskottets genomgång av föregående års yttrande vid 

sammanträdet 2013-01-15, skickades revideringen med e-

post till ledamöterna. Vid sammanträdet bestämdes också att 

partierna ska lämna sina förslag till flerårsplan till 

sekreteraren, senast den 2 april. 

Majoritetspartiernas förslag till flerårsplan delades ut vid 

utskottets sammanträde 2013-03-19.  

 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
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flerårsplan skickades tillsammans med majoritetspartiernas 

förslag med e-post 2013-04-05 till samtliga ordinarie 

ledamöter samt ersättare. 
 

Vid morgonens gruppmöten har de tre lämnade förslagen till 

flerårsplan diskuterats. 

Efter en kort diskussion är utskottet överens om att göra en 

justering i majoritetspartiernas förslag. Under rubriken: 

Rehabilitering och habilitering 

I meningen: Lokalmässiga förbättringar prioriteras vid 

barnhabiliteringen i Värnamo, stryks barn.  

Den nya meningen ska lyda: 

Lokalmässiga förbättringar prioriteras vid habiliteringen i 

Värnamo. 
 

Beslut 

Utskottet bifaller därefter ordförandens fråga om de tre 

separata förslagen till flerårsplan (majoritetspartiernas, 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets) kan ställas mot 

varandra. 
 

Ordföranden ställer då proposition på förslagen och finner 

att utskottet bifaller majoritetspartiernas förslag till 

flerårsplan. 
 

Därefter yrkar Vänsterpartiet med stöd av 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna följande 

tillägg i majoritetspartiernas förslag (under rubriken 

Folkhälsa): Fullvärdiga ungdomsmottagningar, för 

ungdomar upp till 25 år, ska finnas i alla länets kommuner. 
 

I majoritetspartiernas förslag har meningen följande lydelse: 

Fullvärdiga ungdomsmottagningar finns i alla kommuner. 
 

Efter en diskussion yrkar Bengt Petersson och Marianne 

Andersson följande lydelse:  

Fullvärdiga ungdomsmottagningar ska finnas i alla 

kommuner, med en gemensam åldersgräns. 
 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets, 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 

tilläggsyrkande och Bengt Peterssons och Marianne 
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Anderssons yrkande och finner att utskottet bifaller Bengt 

Peterssons och Marianne Anderssons yrkande. 

 

Votering begärs med följande voteringsordning:  

JA röstar den som bifaller Bengt Peterssons och Marianne 

Anderssons yrkande.  

NEJ röstar den som bifaller Vänsterpartiets, 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 

tilläggsyrkande. 
 

JA röstar följande åtta (8) ledamöter: Britt Johansson, 

Marianne Andersson, Lis Melin, Arne Ekegren, Doris 

Lidman, Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson och Kajsa 

Carlsson. 
 

NEJ röstar följande sju (7) ledamöter: Evaggelos Tottas, 

Desiré Törnqvist, Lena Persson, Stefan Svensson, Per-Olof 

Bladh, Susanne Josefsson och Sven-Evert Gunnarsson. 
 

Utskottet bifaller därmed Bengt Peterssons och Marianne 

Anderssons yrkande att lydelsen ska vara: Fullvärdiga 

ungdomsmottagningar ska finnas i alla kommuner, med en 

gemensam åldersgräns. 
 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna reserverar sig för eget yrkande. 
 

Beslut 

Utskottet beslutar därefter att anta flerårsplanen med den 

justering och det tillägg som nu gjorts. 
 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till 

förmån för sina förslag till flerårsplan som också ska bifogas 

protokollet.  

§ 42 
 

Sammanträdesplanering 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

23 maj: Information av en kiropraktor och ombyggnationen 

av Gislaveds vårdcentral.  

27 augusti: Ev information av Folkhälsoplaneraren 
 

Förslag på information vid kommande 

utskottssammanträden: Vårdcentralerna Bra Liv, 

Psykiatriska kliniken, en Familjecentral och landstingets 
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avtal med privata vårdgivare. 
 

Studieresa 
Utskottet har enats om att göra en studieresa till Stockholm 

den 15--16 oktober. Ledamöterna vill då 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.  

Vid planeringsgruppens sammanträde diskuterades förslag 

på färdsätt och tidplan. En offertbegäran har skickats till 

några olika bussbolag. 
 

För planeringsgruppen planeras: 

30 april: Folktandvården i Smålandsstenar 

13 augusti: Ev Folktandvården i Vaggeryd 

§ 43 
 

Informationsskrift från Socialstyrelsen 
Kajsa Carlsson visar en skrift ”Min guide för säker vård” 

som är utgiven av Socialstyrelsen. Hon anser att samtliga 

ledamöter i utskottet ska få denna. Sekreteraren får i uppdrag 

att undersöka möjligheterna. 

§ 44 
 

Sammanträde med patientföreningar 
Per-Olof Bladh berättar att landstingets sammanträden med 

länets 48 patientföreningar nu återupptagits. Ansvaret för 

dessa sammanträden har flyttats från Folkhälsa och sjukvård 

till Qulturum. Vid dessa sammanträden ingår också 

representanter från utskotten. Representanter för Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Värnamo är Britt Johansson, Kajsa 

Carlsson och Per-Olof Bladh. 

§ 45 

 

 

Information om projektet ”Mer patientfokuserat och 

effektivt vårdflöde för diagnostik och åtgärd av 

misstänkta hudtumörer” 
Marianne Maroti informerar med hjälp av en 

bildpresentation med följande rubriker: 

- Incidens av malignt melanom, antal nya cancerfall 1970-2011 

- Melanomincidensen ökar med 4% årligen, 1998-2003 

- Sydöstra sjukvårdsregionen 

- Insjuknande i 5 års klasser 

- Dödligheten i malignt melanom mellan åren 1969-1999 

- Flödesschema hudtumörer, C Malignt Melanom 
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- Bränn nu, Betala sen! 

- Tillgänglighet till skugga i offentliga miljöer i länet 2011 

- Involvera brukare/patienter i vården 

- Information till allmänheten och patienter 

- Kampanj mot allmänheten och främst äldre män 

- Utgå från männens synpunkter 

- Utbildning pilotvårdcentraler 

- Utökad diagnostisk kompetens genom utbildning ger 

bättre: 

- Ledtid, provtagning - diagnos - besked till patienten  

- Dagar från första läkarbesök till primärkirurgi 

- Ledtid, provtagning - diagnos - besked till patienten  

- Ledtid, provtagning - diagnos - besked till patienten  

- Första läkarbesök till … 

- Motion angående dermatoskopi 

- Digital bildöverföring 

§ 46 

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 

ge planeringsgruppen i uppdrag att formulera frågor till de 

medicinska programgrupperna (MPG) Primärvård och Hud.  
 

Brev med begäran om synpunkter på motionen, samt svar på 

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? 
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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 utskottssammanträdet 2013-03-19. 

Utskottets ledamöter diskuterade svaren vid sammanträdet. 

De kom fram till att de vill få information om projektet ”Mer 

patientfokuserat och effektivt vårdflöde för diagnostik och 

åtgärd av misstänkta hudtumörer”. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-04-02 

meddelades att överläkare Marianne Maroti medverkar med 

information vid utskottets sammanträde 2013-04-16. En 

artikel från tidningen Computer Sweden som Bo Kärreskog 

har lämnat ska bifogas kallelsen till sammanträdet. 
 

Marianne Maroti har lämnat information, se § 45. 

Utskottet diskuterar nu informationen samt motionens vidare 

beredning. 

Sekreteraren får i uppdrag att ta kontakt med Vårdcentralen 

Bra Liv i Gislaved och/eller Smålandsstenar som deltagit i 

projektet samt med landstinget i Kalmar län. 

§ 47 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 16:30.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

Justeras 

 

Britt Johansson Desiré Törnqvist  
 
 


