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Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 73-81  
Tid: 2013-09-17, kl 10:00-13:45 

Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

Närvarande: Beslutande: 

Britt Johansson (M), ordförande 

Marianne Andersson (KD)    

Bo Kärreskog (S) 

Ingvar Björk, M (ers Lis Melin (M))  

Arne Ekegren (M)  

Doris Lidman (KD)   

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Bengt Petersson (C)  

Evaggelos Tottas (S) 

Desiré Törnqvist (S)  

Stefan Svensson (S)  

Per-Olof Bladh (V) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

 

Övriga närvarande: 

David Rydin,verksamhetschef, § 77 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

 

 

Ej närvarande: Lena Persson (S) 

  

§ 73 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Karl-Magnus Svensson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 74 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Landstingets 150-års jubileum 

- Sammanträdesplan 2014 

§ 75 Sammanträdesplanering 

För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

15-16 oktober: Studieresa.   

5 december: Information om Vårdcentralen Vråen och 

information av primärvårdsdirektören. Eventuellt också 

information av Rolf Östlund – ny sjukvårdsdirektör. 
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Förslag på information vid kommande  

utskottssammanträden: Familjecentralen i Gislaved och 

Apladalens vårdcentral. 

 

För planeringsgruppen planeras: 

1 oktober: Eventuellt ungdomsmottagningen i Värnamo. 

19 november: Eventuellt ungdomsmottagningen i Gislaved. 

§ 76 Studieresa till Stockholm den 15-16 oktober   

Sekreteraren redogör för de planerade besöken;  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SBU- Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, Södersjukhuset (SöS) 

och Tandläkarhögskolan samt Vidarkliniken i Järna. 

Inför resan kommer program med information att skickas ut 

till ledamöterna. 

Utskottet enas nu också om att de även ska ha ett 

utskottssammanträde den 15 oktober. 

§ 77 Information om psykiatriska kliniken 
David Rydin informerar om psykiatriska kliniken med hjälp 

av en bildpresentation, med följande rubriker: 

- Psykiatrin idag, Värnamo och välden 

- Psykisk ohälsa i världen (The Lancet 2013) 

- Psykisk hälsa i Sverige (Socialstyrelsen: Nationell utvärdering 

2013, - Vård och insatser vid depression, ångest, och schizofreni)  

- Skillnader i bemötande, delaktighet och stöd 

- Antal per 100 000 invånare (november 2010) 

- Fast nettokostnad 2006-2011 

- Förbättringsområden 

- Kvalitetsrapport för de psykiatriska klinikerna i Jönköpings 

län 2012 

- Diagnosgrupp (antal patienter till läkare) 2009 

- Vuxenpsykiatrin 2012 

- Enheter 

- Några av medarbetarna, juni 2013 

- Totalt ca 140 anställda 

- Brukarinflytande 

- Brukardialog 

- Andelen självmord minskar 

- Suicid i siffror 



 

PROTOKOLL 3(5) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 73-81 
Tid: 2013-09-17, kl 10:00-13:45 
 

 

 Sign 

 

- På gång 

§ 78 

LJ 

2013/ 

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 ett antal 

frågor skickades 2012-10-10. 

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 

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 utskottssammanträdet 2013-04-

16. 

Vid sammanträdet lämnade Marianne Maroti information. 

Utskottet diskuterade därefter informationen, samt den 

fortsatta beredningen av motionen. 

Sekreteraren fick i uppdrag att ta kontakt med Vårdcentralen 

Bra Liv i Gislaved och/eller Smålandsstenar som ska ha 

deltagit i projektet, samt med landstinget i Kalmar län. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-04-30 
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redogjorde sekreteraren för kontakterna med  

hudmottagningen på länssjukhuset i Kalmar, samt med 

vårdcentralerna Bra Liv i Gislaved och Smålandsstenar. 

Eftersom ingen av dem hade deltagit i projektet ”Mer 

patientfokuserat och effektivt vårdflöde för diagnostik och 

åtgärd av misstänkta hudtumörer” fick sekreteraren i 

uppdrag att till nästa planeringsgruppssammanträde 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 och 

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? 

 

Svar från medicinsk sakkunnig i MPG primärvård delas nu 

ut, samt information om att, Nationellt vårdprogram Malignt 

melanom finns att läsa på 

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

melanom/  

 

Efter en diskussion kom ledamöterna fram till att motionen, 

samt svaren från MPG hud och primärvård ska skickas till 

primärvårdsdirektören för synpunkter.  

§ 79 Landstingets 150-års jubileum 
En kort diskussion förs kring firandet av Landstingets 150-

års jubileum, som äger rum lördagen den 21 september.  

§ 80 Sammanträdesplan 2014 

Inför arbetet med planeringen av utskottets sammanträden 

2014 föreslår ordföranden att arbetet kan utgå från årets 

sammanträdesplan. Utskottet är positivt till detta. 

§ 81 Avslutning 

http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Malignt-melanom/
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Malignt-melanom/
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Ordföranden avslutar sammanträdet kl 13:45. 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Karl-Magnus 

Svensson 

 

 
 


