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Diarienummer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
§§ 12-23
Tid:

2014-02-11, kl 10:00-14:25

Plats:

Konferensrummet, käkkirurgiska kliniken,
Länssjukhuset Ryhov
Beslutande:
Britt Johansson (M), ordförande
Marianne Andersson (KD)
Bo Kärreskog (S)
Lis Melin (M)
Arne Ekegren (M)
Doris Lidman (KD)
Karl-Magnus Svensson (FP)
Inga-Maj Eleholt (C) (ers Bengt Petersson (C))
Evaggelos Tottas (S)
Desirée Törnqvist (S)
Lena Persson (S)
Stefan Svensson (S)
Per-Olof Bladh (V)
Kajsa Carlsson (MP)

Närvarande:

Övriga närvarande:
Peter Nilsson, verksamhetschef §14
Charlott Karlsson, tandhygienist §14
Lena Lindgren, utskottssekreterare
Ej närvarande:

Sven-Evert Gunnarsson (SD)

§ 12

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Per-Olof Bladh att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 13

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 14

Information om Käkkirurgiska kliniken
Peter Nilsson informerar om verksamheten med hjälp av en
bildpresentation med följande rubriker:
- Käkkirurgiska kliniken
- Forskning och utveckling
- FoU-verksamheten är inriktad på patientnära klinisk
forskning
- 32 avhandlingar har utgått från OI
- Forskningsprojekt
- Utbildning
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- Käkkliniken
- Skivepitelcancer
- Mukosit under pågående strålbehandling
- Svampinfektion
- Inskränkt gapförmåga – trismus
- Strålbehandling – muntorrhet – karies
- Organ och vävnadstransplantationer
- Infektionssanering vid hjärtkirurgi
- Funktionshindrade patienter
- Tandvårdsrädsla
- Tandvård i narkos
- Slemhinneförändringar
- Öppet bett
- Djupt bett
- Prenormalt bett
- Modellanalys
- Modellkirurgi
- Operation
- Sagittal Split Osteotomi
- Hyperbaric Oxygen Treatment
- Käkledskirurgi
- Käkskadejouren dygnet runt
Charlott Karlsson som är tandhygienist och även arbetar
inom sjukhustandvården informerar med hjälp av ett bildspel
om ROAG – riskbedömningsinstrument för munhälsa.
- ROAG (Revised Oral Assessment Guide)
- Vårdprevention – fyra processer
- Standardiserade instrument
- Syftet med ROAG
- Antal huvudmän anslutna till ROAG i Senior alert
- Antal munbedömningar Senior alert t.o.m. 2013-07-31
- Munhälsa – summering på enhets- och statistiknivå
- Ett systematiskt arbetssätt
- ROAG bedömning (9 områden)
- Tandläkarundersökning
- Beskrivande gradering av tillståndet i munnen
- Pennlampa, munspegel eller tesked
- Senior alert - hemsida för information och filmer
http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=39305
Peter Nilsson sammanfattar informationen med följande;
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patienternas munhälsa har en avgörande betydelse för
resultatet av kirurgiska operationer och andra behandlingar.
Sjukhustandvård borde finnas på alla tre sjukhusen i länet,
idag finns det endast på länssjukhuset.
Informationen avslutas med en rundvandring i lokalerna.

§ 15
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.
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 också 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
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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
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 utskottets
sammanträde 2014-01-14.
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Utskottet förde en diskussion om SBU´s rapport ”Tidig
upptäckt av symtomgivande cancer”. Planeringsgruppen fick
i uppdrag att ta ställning till om denna ska tas med i
yttrandet.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2014-01-28 kom
gruppen fram till att ett tillägg ska göras i förslaget till
yttrande.
Ett reviderat förslag till yttrande bifogades kallelsen till
dagens sammanträde.
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande godkänns.
Majoritetspartierna yrkar att motionen ska vara besvarad.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall för
motionen.
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att motionen ska vara besvarad.
Votering begärs där majoritetspartiernas förslag (JA) ställs
mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkande
(NEJ).
För bifall till majoritetspartiernas förslag (JA) röstar följande
åtta (8) ledamöter; Britt Johansson, Marianne Andersson,
Lis Melin, Arne Ekegren, Doris Lidman, Karl-Magnus
Svensson, Kajsa Carlsson och Inga-Maj Eleholt.
För bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
yrkande röstar följande sex (6) ledamöter; Bo Kärreskog,
Evaggelos Tottas, Desirée Törnqvist, Lena Persson, Stefan
Svensson och Per-Olof Bladh.
Utskottet beslutar därmed att motionen är besvarad.

§ 16
LJ
2014/
19

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
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med digitalta lösningar.
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2014-0114.
Planeringsgruppen fick då i uppdrag att planera för
motionens beredning.
Sekreteraren lämnade ett utdrag ur Patientavgifter i vården
2014, sid 36-39, Högkostnadsskydd för sjukvård vid
sammanträdet med planeringsgruppen 2014-01-28.
Detta bifogades kallelsen till dagens utskottssammanträde.
Efter en diskussion får sekreteraren i uppdrag att bjuda in
någon som kan informera om hur det ser ut idag och vilka
planer som finns för framtiden.

§ 17

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
18 mars: Apladalens vårdcentral, fortsatt arbete med
underlag till flerårsplan.
15 april: Akutkliniken, operation och anestesi, beslut av
underlag till flerårsplan 2016-2017.
20-21 maj: Studieresa till Göteborg med besök på Drottning
Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska akademin. Offerter från
två bussbolag har inkommit; Isaksson Karlsson och
Reinholds. Planeringsgruppen har valt att åka med
Reinholds som erbjuder resan till bästa pris.
Utskottets ledamöter diskuterar nu förslag på studiebesök
och ger planeringsgruppen i uppdrag att avgöra vilka
verksamheter som ska besökas.
Förslag på verksamheter som utskottet önskar information
om vid kommande sammanträden: familjecentralen i
Gislaved, kvinnokliniken, medicinkliniken, dialysenheten,
hudmottagningen, kirurgkliniken med urologi,
öronmottagningen, geriatriska kliniken, ortopedkliniken,
samrehab, barnmottagningen, folkhälsochefen och
miljöchefen.

§ 18

Konferensrapport
Britt Johansson, Bo Kärreskog och Per-Olof Bladh har
deltagit i ”Vad vill psykiatrin i Jönköpings län? En temadag
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om pågående förbättringsarbete”, den 17 januari i Värnamo.
Rapport från konferensen lämnas.

§ 19

Konferensinbjudan
- ”Vi som blev kvar”, olika datum och platser i länet.
- ”Se mig för den jag är”, Mässa och äldrekonferens, 5-6mars i Jönköping. Vid planeringsgruppens sammanträde
bestämdes att en ledamot från majoritetspartierna och en
från oppositionspartierna får delta.
Ledamöterna anmäler sig genom sekreteraren.

§ 20

Ekonomi
Ekonomirapport för tiden 2013-01-01--2013-12-31 lämnas.

§ 21

Årsredovisning 2013
Ett förslag till årsredovisning 2013, Hälso- och
sjukvårdsutskottet Värnamo bifogades kallelsen till dagens
sammanträde.
Utskottet godkänner föreliggande förslag.

§ 22

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild
förteckning.

§ 23

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:25.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Per-Olof Bladh
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