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Plats:

Kontaktcenter och konferensrum D,
Höglandssjukhuset, Nässjö.
Beslutande:
Britt Johansson (M), ordförande
Marianne Andersson (KD)
Bo Kärreskog (S) §§1-9
Lis Melin (M)
Arne Ekegren (M)
Doris Lidman (KD)
Karl-Magnus Svensson (FP)
Inga-Maj Eleholt (C) (ers Bengt Petersson (C))
§§ 7-11
Evaggelos Tottas (S) §§ 1-9
Desirée Törnqvist (S) §§ 1-9
Susanne Josefsson (S) (ers Lena Persson (S))
§§ 1-9
Stefan Svensson (S) §§ 1-9
Per-Olof Bladh (V) §§ 1-9
Sven-Evert Gunnarsson (SD)
Margareta Frick (MP) (ers Kajsa Carlsson (MP))
§§ 1-6

Närvarande:

Övriga närvarande:
Britt Forsberg, verksamhetschef § 3
Jenny Nilsson, utredare § 8
Per Malm, distriktsläkare § 8
Lena Lindgren, utskottssekreterare

§1

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Stefan Svensson och Marianne Andersson att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§2

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg:
- Konferensinbjudan
- Ny motion
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2014-01-14, kl 10:00-15:55
Information om Kontaktcenter och 1177
Sjukvårdsrådgivningen
Britt Forsberg informerar om verksamheten med hjälp av en
bildpresentation med följande rubriker:
- Kontaktcenter
- Landstingets kontaktcenter, Sjukvårdsrådgivningen 1177
Jönköpings län
- 1177 sjukvårdsrådgivningen – nationellt nätverk för
telefonrådgivning
- En välfungerande sjukvårdsrådgivning
- Tre olika kanaler som bygger på samma kvalitetssäkrade
medicinska innehåll
- 1177 sjukvårdsrådgivningen
- Samtalsstatistik
- Antal samtal och svarsfrekvens
- Rådgivningsstödet 1177
- Kontaktorsaker 10-i-topp
- Aktuellt läge, våren
- Exempel på verksamhetsuppföljning
- Kö-översikt
- Statistikrapport
Informationen avslutas med en rundvandring i lokalerna.

§4
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.
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Svar från de medicinska programgrupperna bifogades
kallelserna till planeringsgruppens sammanträde 2013-03-05
och till utskottssammanträdet 2013-03-19.
Utskottets ledamöter diskuterade då svaren och 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 lämnade
Bo Kärreskog en artikel från tidningen Computer Sweden
som bifogades kallelsen till utskottets sammanträde
2013-04-16.
Vid sammanträdet lämnade överläkare Marianne Maroti
information. Utskottet diskuterade därefter informationen,
samt den fortsatta beredningen av motionen.
Sekreteraren fick i uppdrag att ta reda på vilka vårdcentraler
som deltagit i projektet.
Planeringsgruppen informerades 2013-08-13 om att det var
vårdcentralerna i Bankeryd, Habo, Mullsjö samt Kungs- och
Rosenhälsan i Huskvarna.
Planeringsgruppen vill också få besked om projekttiden,
samt om det finns någon skriftlig rapport.
Vid utskottets sammanträde 2013-08-27 informerades
ledamöterna om att projekttiden var från september 2011till
oktober 2012. En kortversion av rapporten till SKL delades
då också ut. Utskottet förde därefter en diskussion och kom
fram till att de vill få besked om hur långt arbetet med det
Nationella vårdprogrammet har kommit?
Vid sammanträdet 2013-09-17 fick utskottet svar från
medicinsk sakkunnig i MPG primärvård, samt information
om att, Nationellt vårdprogram Malignt melanom finns på
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Maligntmelanom/
Efter en diskussion kom ledamöterna fram till att de även
vill få primärvårdsdirektörens synpunkter på motionen.
Vid utskottets sammanträde 2013-12-05 meddelade
primärvårdsdirektören att han ställer sig bakom MPG
primärvårds svar att utrustning som t.ex. dermatoskop bör
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finnas på alla vårdcentraler, samt att det krävs
kompetensutvecklingsinsatser för att göra korrekta
bedömningar.
Slutsatser av en utvärdering från SBU (Statens beredning för
medicinsk utvärdering) ”Tidig upptäckt av symtomgivande
cancer” delades ut.
Utskottet diskuterade därefter den information som lämnats
och gav sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag till
yttrande.
Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2013-12-18.
Planeringsgruppen kom överens om ett tillägg. Bo
Kärreskog yrkar också att motionen ska bifallas. Britt
Johansson och Marianne Andersson yrkar att motionen ska
vara besvarad.
Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens
utskottssammanträde.
Utskottet för nu en diskussion om SBU´s rapport ”Tidig
upptäckt av symtomgivande cancer”. Planeringsgruppen får
i uppdrag att ta ställning till om denna ska tas med i
yttrandet.

§5

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
11 februari: Eventuellt information om käkkirurgen, arbete
med flerårsplanen.
18 mars: Eventuellt Apladalens vårdcentral, arbete med
flerårsplanen.
15 april: Eventuellt akutkliniken, operation och anestesi,
beslut av Underlag till flerårsplan 2016-2017.
20-21 maj: Eventuellt studieresa till Göteborg med besök på
Drottning Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska akademin.
Planeringsgruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen.
Förslag på verksamheter som utskottet önskar information
om: kvinnokliniken, medicinkliniken, dialysenheten,
hudmottagningen, kirurgkliniken med urologi,
öronmottagningen, geriatriska kliniken, ortopedkliniken,
samrehab, barnmottagningen, folkhälsochefen och
miljöchefen.
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§6

Konferensinbjudan
- Äldreriksdagen ”Att göra skillnad för äldre”, den 25-26
mars i Stockholm.
Britt Johansson, Karl-Magnus Svensson, Desirée Törnqvist
och Bo Kärreskog anmäler sig genom sekreteraren.

§7
LJ
2014/
19

Ny Motion: Automatisera frikort
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige
besluta
att Cosmic ska användas som ett av flera verktyg för att
effektivt räkna fram frikort för enskilda patienter.
att frikort i form av papperskort på längre sikt ska ersättas
med digitala lösningar.
Motionen anmäls nu. Planeringsgruppen får i uppdrag att
planera för motionens beredning.

§8

Information om Vårdvalsenheten angående motion:
Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna (LJ2013/767)
Jenny Nilsson och Per Malm informerar med hjälp av en
bildpresentation med nedanstående rubriker, samt svarar på
ledamöternas frågor.
- Primärvården i länet
- Övergripande mål
- Effekter
- Invånarnas val
- Dialog
- Uppföljning öppettider våren 2013
- Vad är gjort efter interpellationssvaret i LF 2012-02-07?
- Görs någon uppföljning?
- Jourläkarbesök per 1000 listade 2013

§9
LJ
2013/
767

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Anna-Carin Magnusson och Annika Hansson,
Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta

Sign

PROTOKOLL

6(7)

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 1-11
Tid:

2014-01-14, kl 10:00-15:55
att landstinget utvärderar effekterna av primärvårdens
öppethållande.
Motionen anmäldes 2013-08-13 och 2013-08-27 för
planeringsgruppen respektive utskottet. Interpellationen med
interpellationssvar (LJ2012/44) ”Vart har utvärderingen av
stängningen av helgjouren i Tranås tagit vägen?”, från
februari 2012, delades då också ut.
Utskottet förde en kort diskussion om beredningen av
motionen och kom fram till att efterfråga
primärvårdsdirektörens synpunkter.
Primärvårdsdirektören och verksamhetschefen för Vråens
vårdcentral medverkade vid utskottets sammanträde 201312-05. De anser att vårdcentralernas öppettider ska var
flexibla och anpassas efter lokalbefolkningens behov, i
enlighet med Regelboken.
Utskottet diskuterade därefter motionens fortsatta beredning.
Bo Kärreskog med partikamrater ska ta kontakt med
motionärerna för att få ett förtydligande av att-satsen.
Sekreteraren fick i uppdrag att ta reda på vad det står om
öppettider i Regelboken, samt om skrivningen har ändrats
över tid.
I Regelbok för Vårdval i Jönköpings län 2013, under avsnitt
3. Uppdrag, 3.1 Vårdgaranti och öppettider
står bland annat följande: ”Öppettiderna ska anpassas till
behovet hos de invånare som valt enheten. När vårdenheten
inte har öppet ska telefonsvarare informera om öppettider
samt hänvisa till alternativa vårdgivare. Kvällar, nätter och
helger kan hänvisning ske till jourmottagning. Vårdenheten
ska ha en skriftlig överenskommelse med enheten man
hänvisar till.”
Texten har inte ändrats sedan starten 2010.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-12-18 kom
gruppen fram till att en representant från Vårdvalsenheten
ska bjudas in till nästa utskottssammanträde.
Utskottet vill då ha information (även skriftligt) om vad som
är gjort:
- efter interpellationssvaret i LF 2012-02-07?
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- om det görs någon uppföljning?
- hur det fungerar idag – statistik över varifrån de kommer
som söker jourcentralerna?
Utskottets ledamöter sammanfattar nu informationen som
lämnats av vårdvalsenhetens representanter: Tillgänglighet
är förenat med kostnad, samt att det är skillnad mellan
behov/önskemål - sjukvård/service.
Ledamöterna vill att statistik tas fram över jourbesök på
Tranås vårdcentral före jourcentralens centralisering till
Eksjö.
Önskemål framförs också om att få Per Malms föredragning
skriftligt.
Planeringsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med
planeringen av motionens beredning.

§ 10

Flerårsplan 2016-2017
Med kallelsen till dagens sammanträde bifogades förra årets
yttrande Underlag för flerårsplan 2015-2016.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar att de vill
arbeta partivis med underlaget till flerårsplan och lämnar
därmed sammanträdet.
Majoritetspartierna och Sverigedemokraterna går igenom
föregående års underlag till flerårsplan, avsnitt för avsnitt.
Vissa satser tas bort, andra markeras för en fortsatt
diskussion senare.

§ 11

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:55.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Marianne Andersson

Stefan Svensson
§§ 1-9
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