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Handlingar i ärendet:  
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  Landstingsfullmäktige 

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 diagnos av hudcancer, 

införs i vårt landsting.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-04-08.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta 

 

att motionen är besvarad.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  
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Förvaltningsnamn  

Avsändare      

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 diagnos av hudcancer, 

införs i vårt landsting.  

Utskottets beredning 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

som framför följande. 

 

Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från de 

Medicinska programgrupperna (MPG) Primärvård och Hud, 

primärvårdsdirektören, samt av en överläkare i dermatologi/onkologi har 

medverkat med information. Utskottet har också tagit del av en rapport ”Tidig 

upptäckt av symtomgivande cancer” från Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU).  

 

2010 konstaterades 127 fall av melanom i Jönköpings län. 50 % av dessa 

diagnostiserades i primärvården, 25 % på hudmottagningarna och 25 % av övriga. 

Tre av fyra melanom upptäcks av patienten själv. En internationell genomgång 

visar att 20-33 % av patienterna med melanom har sökt läkare tidigare för samma 

förändring, vilket talar för att diagnostiken kan förbättras. 

 

Det finns ingen begränsning i tillgängligheten till vårdcentralerna för en klinisk 

bedömning av misstänkta hudcancerförändringar. Primärvården har också 

utarbetade vårdriktlinjer i form av Faktadokument Hudtumörer med tydliga 

anvisningar om handläggning av misstänkta hudförändringar. Den kliniska och 

patologiska bedömningen är viktig för diagnosen, men kan vara svår även för en 

van bedömare. Dialogen mellan den behandlande läkaren och patologen är därför 

viktig. Eftergranskningar och en second opinion kan ibland också behövas. 

 

2012 genomfördes med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Regionalt Cancer Centrum (RCC) projektet ”Mer patientfokuserat och effektivt 

vårdflöde för diagnostik och åtgärd av misstänkta hudtumörer”.  

Som en del i projektet infördes dermatoskopi på några vårdcentraler i vårt län. 

Läkarna fick en teoretisk utbildning och praktisk övning i klinisk diagnostik, 
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riskbedömning och dermatoskopi. Sjuksköterskorna utbildades i 

telefonrådgivning, riskbedömning och solvanor. 

Hudmottagningarna har inte sett någon minskning av antalet remisser från de 

vårdcentraler som deltog i projektet. 

 

Under de senaste 10 åren har antalet remisser till länets hudmottagningar 

fördubblats. Enligt MPG Hud skulle diagnostiken med dermatoskopi för en tränad 

läkare säkert kunna förbättras, men att med fullt ansvar diagnostisera melanom 

med hjälp av dermatoskopibilder av enstaka förändringar är omöjligt.  

Om hudläkare dessutom rutinmässigt skulle anlitas som konsulter för 

bedömningar av digitala bilder, skulle det medföra negativa konsekvenser för 

hudmottagningarnas övriga verksamhet.  

MPG Hud anser att det heller inte finns tillräcklig evidens idag, för att införa 

metoden. 

 

Enligt den nyligen publicerade rapporten ”Tidig upptäckt av symtomgivande 

cancer” från SBU, kan tiden för diagnos och behandling förkortas om remissen 

kompletteras med ett digitalt fotografi.  

 

Utskottet konstaterar att den medicintekniska utvecklingen går snabbt och olika 

metoder testas i flera landsting/regioner. Vårt landsting bör därför följa 

utvecklingen, för att sedan kunna välja den för patienten mest säkra metoden.  

 

Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att  motionen är besvarad. 

  

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET VÄRNAMO 

 

 

 

 

Britt Johansson 

Ordförande 

 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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Plats: Konferensrummet, käkkirurgiska kliniken, 

Länssjukhuset Ryhov 

§ 15 

LJ 
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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 

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. 
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UTDRAG 
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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/Malignt-

melanom/  

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.  

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 

http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Malignt-melanom/
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Malignt-melanom/
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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. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 
Justeras 

 

Britt Johansson Per-Olof Bladh  
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 




