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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 179. Ekonomi – rullande 12 och månadsrapport
–

HS 2008/0008, månadsrapport maj, rapport/klinik

Ekonomichefen informerar om trendutvecklingen. Prognosen pekar på ett
överskridande på 16,7 miljoner, varav hälften ligger på regionvård och läkemedel och den andra hälften inom verksamheterna.
Nettokostnaderna minskar, men personalkostnaderna fortfarande för höga.
Ekonomichefen har en viss oro för att prognosen inte kommer att hålla, om inte
kostnadsutvecklingen avstannar mer nästa månad

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 180. Upphandling medicinsk fotvård
–

HS 2008/0058, förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag och genomföra upphandling av medicinsk fotvård med en total
ram på 515 tusen kronor gällande från 2009-01-01.
Bakgrund 2008-05-05 HSN au § 124. Upphandling medicinsk fotvård
Nuvarande upphandlingskontrakt gällande medicinsk fotvård har gällt från
2006-04-01 till och med 2008-03-31, med rätt för köparen till förlängning en
gång upp till 12 månader för sex anbudsgivare. Genom avtalet har köparen
utnyttjat och förlängt avtalen med fem av dessa till 2008-12-31, en avstod förlängning med anledning av en förestående flytt.
Budgetramen för verksamheten 2007 och 2008 är 500 tusen kronor. Detta innebär ett tak på 1 680 behandlingar och av dessa har 1 379st utnyttjas för verksamhetsåret 2007.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att uppdra åt förvaltningen att upprätta förfrågningsunderlag och genomföra
upphandling av medicinsk fotvård med en total ram på 515 tusen kronor gällande från 2009-01-01.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 181. Personal – aktuellt läge
–

HS 2008/0008, HSN § 165, information om vårdstrejken, bilaga till förhandling, strejk SVR

Strejken utökas tisdag 20 maj klockan 12.00 med distriktssköterskorna på
vårdcentralerna Wisby Söder (inklusive uroterapimottagningen), Visby Norr
samt Hälsovården Gråbo. Övriga vårdcentraler och Sjukvårdsrådgivningen har
öppet som vanligt.
Stridsåtgärderna avseende medicinavdelning M5, kirurgavdelning K1, K2 och
Laboratoriemedicinskt Centrum (Inkluderar klinisk fysiologiskt laboratorium,
neurofysiologiskt laboratorium, Waranlab, vattenlab) kvarstår.
Cirka 50 planerade operationer har ställts in.
Vårdförbundet har riktat kritik mot arbetsgivaren för att inga dispenser har
inkommit. Förvaltningen följer rekommendationerna från arbetsgivarteamet
och Sveriges Kommuner och Landsting, och har därför initialt inte ansökt om
dispenser.
Kontinuerlig information till anställda och hälso- och sjukvårdsnämnden, annonser till allmänheten. Läget är ”hyfsat under kontroll”, ansträngt, men inte
kritiskt.
Bakgrund 2008-05-05 HSN au § 126. Personal – aktuellt läge
Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som förberetts, vidtagits och
planeras med anledning av strejken.
Arbetsutskottet beslutar enligt nämndens delegation HSN § 165;
att från och med idag återta givna delegationer till avdelningscheferna på M5,
K1 och Labmedicinskt Centrum
Paragraf HSN au § 126 omedelbart justerad. Justeringen tillkännages genom anslag
Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 5

maj 2008
maj 2008. Datum för anslags nedtagande: 29 maj 2008
Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY
Datum för anslags uppsättande: 7

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 182. Avrapportering från samrådsmöte handikapporganisationer
–

HS 2007/0001

Margareta Persson kontaktperson för samråd med handikapporganisationerna
rapporterar från mötet den 8 april 2008; där alla organisationer deltog förutom
föreningarna för hjärt- och lungsjuka och synskadade.
Frågor som ställs besvaras i minnesanteckningarna t ex: HLR spirometrar som
ställts ut på vårdcentralerna; möjlighet att tillfälligt hyra duschstol och personlyft.
I övrigt diskuterades framtidsutredningen, behov av kuratorstöd för hörselpatienter – många använder inte sina hörapparater. Lärare för hemstöd har dragits
ned med 50 procent på PIRen enligt RSMH. FUB frågar om läkarbemanningen
på neuromottagningen och verksamhetschefen säger att det nu är en specialist
istället för två. Reumatikerförbundet uppskattar att de har fått möjlighet till
gymnastik i egen regi i lokaler på Korpen.
Har två samrådsmöten per år, nästa gång den 16 september skall bland annat
program för handikappfrågor och värdegrund-huset diskuteras.
Minnesanteckningar från samråd med handikapporganisationerna kommer att
finnas tillgängliga på Internet.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 183. Njurenheten, förfrågningsunderlag
–

HS 2007/0049, se även HSN § 147/2008, HSN § 93/2007, HSN § 31/2007

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar ärendet för beslut i nämnden den
9 juni 2008.
Förvaltningen informerar om att förfrågningsunderlaget har samverkats före
nämndens sammanträde. De fackliga organisationerna har beretts tillfälle att
läsa och lämna synpunkter vid särskilda möten. Underlaget har funnits
tillgängligt från den 15 maj för avhämtning mot undertecknat sekretessbevis.
Övriga ledamöter får underlaget mot sekretessbevis vid dagens sammanträde.
Eventuella frågor kring underlaget kan ställas till planeringschefen tfn 0703266913 eller chefscontrollern tfn 268023.
Bakgrund 2008-05-05 HSN au § 121. Njurenheten, förfrågningsunderlag
Planeringschefen informerar om arbetet att sammanställa, och samverka, förfrågningsunderlag inför konkurrensutsättning av njurenheten. Underlaget beräknas vara klart till den 12 maj, då intresserade ledamöter kan få hämta kopior
för genomläsning; kopiorna skall kvitteras med sekretessbevis, får inte kopieras
och spridas och skall återlämnas i samband med nämndens sammanträde den
19 maj 2008.
Förvaltningen har inte möjlighet att erbjuda enskilda politiker särskilda
genomgångar inför sammanträdet den 19 maj 2008. Erbjuder istället att hela
arbetsgruppen deltar vid nämndens sammanträde för att ge svar på eventuella
frågor.
Tidsplan
Beslut i HSN den 19 maj 2008, annonsering den 10 juni, sista ansökningsdag
den 24 september, utvärdering och möjlighet att skriva avtal/besluta om tilldelning i nämnden den 22 december 2008.

Åke Kahlbom, c, anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. Olof Pettersson, c, ersättare.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 184. Omställningsarbetet, avrapportering
–

HS 2007/0008 och HS 2008/0008

Visby lasarett
Sjukhuschefen redovisar jämförelser med NYSAM 2006 som ett diskussionsunderlag för vårdplatsdimensionering:
- Cirka 10 vårdplatser fler på Visby lasarett jämfört med medelvärdet för övriga landsting (4 fler jämfört med medianvärdet)
- Vid jämförelse enbart mellan kirurgblocken är vårdplatsantalet på Gotland
väsentligen samma som i övriga landsting.
- Vårdplatsantalet inom medicinblocket är högst på Gotland av jämförda
landsting och cirka 13 vårdplatser fler än medelvärdet (5 fler än medianvärdet)
- Antal vårdplatser inom vuxenpsykiatrin på Gotland är 15 fler än i Gävleborg
och 11 fler än i Halland
Beläggningen inom medicinblocket (såväl brutto, som netto) är lägst av jämförda landsting. Beläggningen inom det opererande blocket (såväl brutto, som
netto) är lägst av jämförda landsting. Beläggningen inom psykiatrin är lägre än
såväl Gävleborg som Halland.
Sjukhuschefen anser att Visby lasarett i första hand bör vara ett sjukhus för
akut och imperativ vård. Rehabilitering kan med fördel skötas utanför sjukhuset. Onkologisk verksamhet är i ständigt ökande och är dessutom en av de mest
kostnadsdrivande verksamheterna ur ett läkemedelsperspektiv. Samverkan
mellan medicindiscipliner är en förutsättning för att framgångsrikt kunna reducera vårdplatsantalet inom medicinblocket utan att äventyra tillgänglighet och
patientsäkerhet. Isolerings- och enkelrum bör behållas till ett visst antal bl.a.
för att minimera intern smittspridning av antibiotikaresistenta bakterier. Omflyttning av patienter måste hållas på en låg nivå inom sjukhuset.
Samverkan mellan akutopererande discipliner (inkl öron-, näsa, halssjukvård
och ögonsjukvård) är en förutsättning för att framgångsrikt kunna reducera
vårdplatsantalet inom kirurgblocket utan att äventyra tillgänglighet och patientsäkerhet. Vårdgarantin inom elektiv kirurgi skall säkerställas även i framtiden.
Beredskap för förlossning måste finnas.
Återkommer till nämnden med förslag till beslut: antal vårdplatser, vårdplatsorganisation och bemanning; förändrad organisation för verksamhetsområdet
onkologi mm.
Primärvården
Primärvårdschefen redovisar arbetet enligt primärvårdens handlingsplan (baserad bland annat på 17-punktsprogrammet, basåtagandet och de beslut som fattats i HSN alternativt Kf). Budgeten för vårdcentralerna har anpassats enligt
basåtagande och listningstal. Prioriterat område är budgetuppföljning och att
kostnadsansvaret skall följa behandlingsansvaret.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 185. Remiss. Lov att välja - Lag om valfrihetssystem
–

HS 2008/0055 (KS 2008/0116 och SON 2008/0053) SOU 2008:15, yttrande

HSN § 185 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen
enligt arbetsutskottets förslag.
Jennie Andersson, v, yrkar avslag.
Omröstning
Omröstning utan votering stödjer ordförandens förslag.
Bakgrund 2008-05-05 HSN au § 122. Remiss. Lov att välja - Lag om valfrihetssystem
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på LOV
att välja, lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15).
Bakgrund
I utredningen föreslås att kommuner och landsting ges möjlighet att införa
kundvalssystem inom social omsorg och hälso- och sjukvård. Syftet med lagstiftningen är öka valfriheten för brukarna och för kommuner och landsting att
möjliggöra detta på ett enklare sätt än genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.
Utredningens uppdrag har initialt varit att ta fram förslag till valfrihetssystem
inom social omsorg och har först i ett sent skede fått tilläggsuppdrag att även
beakta de framväxande kundvalsmodellerna inom framförallt primärvård.
Lagförslaget
Genom införande av en lag om valfrihetssystem skapas möjligheter för kommuner och landsting att införa kundvalssystem. Införandet föreslås vara frivilligt och ingen reglering görs av vilka områden en kommun får låta systemet
omfatta, utöver att myndighetsutövning undantas. Inga regler uppställs heller
om hur en kommun eller ett landsting skall definiera kvalitetskrav i valfrihetssystem.
I utredningen klargörs hur ett kundval skall hanteras för att inte bryta mot de
upphandlingsregler som gäller. Vidare föreslås följdändringar i angränsande
författningar.
Synpunkter
Införandet av lagregler som möjliggör ökad valfrihet mellan utförare i ett system där kommuner och landsting beslutar om systemets omfattning och vilka
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 185 sidan 2(2)

kvalitetskrav som skall ställas är positivt för hälso- och sjukvården och hälsas
med tillfredställelse. Generellt tillstyrks utredningens förslag.
Avtalslängd och omregleringar
Enligt utredningen är en viktig förutsättningarna för att ett kundvalssystem inte
skall fungera konkurrensbegränsande är att möjligheten att begära att få tillträde till marknaden kontinuerligt står öppen. För den som uppfyller kraven
skall i princip avtal kunna påräknas fr o m den dag man önskar. Syftet med
denna ordning sägs i utredningen vara att förenkla möjligheten för mindre företag att etablera verksamhet.
Från kommunens eller landstingets sida finns däremot behov av att planera
tjänsteutbud och tjänstekvalitet i verksamheten liksom de ersättningar som planeras utges. För hälso- och sjukvården kan detta t ex gälla kraven på tillgänglighet, på personalens kompetens eller annat. När ett kontrakt tecknas med ett
företag som anmält intresse för att verka i valfrihetssystemet utgår detta från de
vid tiden gällande tjänstekraven och ersättningarna
I leverantörens intresse ligger att få kontrakt med lång giltighet medan kommunen eller landstinget vill behålla handlingsfrihet. En förändring av avtalsvillkoren under rådande avtalsperiod kan, om avtalen görs långa föranleda krav
på ekonomisk kompensation som är svåra att hantera inom systemet. Om å
andra sidan avtalen begränsas till t ex ett år i taget minskar intresset framförallt
hos företag med liten finansiell uthållighet. Det borde därför göras möjligt för
kommuner och landsting att välja med vilken regelbundenhet som möjlighet till
nyteckning av avtal skall kunna ske. Det borde inte anses orimligt för verksamheter av denna art att nyanslutning till valfrihetssystemet medges en gång
per år. Villkoret om obligatoriskt kungörande av förutsättningarna garanterar
här transparens och konkurrensneutralitet.
Olika system för liknande verksamheter
Hälso- och sjukvård tillhandahålls idag befolkningen inom flera olika system.
Förutom egenregiverksamheten finns idag upphandlade entreprenader, privatläkar- och sjukgymnastverksamhet reglerad av nationell lagstiftning och helt
privatfinansierad verksamhet. I samband med att en ny typ av anslutning införs
borde det vara möjligt att avveckla lagen om läkarvårdsersättning och lagen om
ersättning för sjukgymnastik.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 186. Uppföljning av granskning av IFS
–

HS 2008/0081, Komrevrapport, Komrevfrågor

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens svar till kommunens
revisorer.
Bakgrund 2008-05-05 HSN au § 125. Uppföljning av granskning av IFS
Med anledning av revisionsskrivelsen angående uppföljning av tidigare
granskning av IFS har hälso- och sjukvårdsförvaltningen undersökt om åtgärder enligt revisionernas lista har genomförts.
Manuella lönerutiner
Manuella lönerutiner är avvecklade för tillsvidareanställd personal, all tidsregistrering sker genom IFS. Endast timanställd personal redovisar sin tid manuellt
(timlistor).
Utdata
Uppdatering av Excel 2003 är genomförd, kuberna används som det är tänkt
och chefer kan ta ut statistik och göra analyser.
Attest av transaktioner
Idag är endast ett fåtal transaktioner ej attesterade. Anledningen är i de flesta
fall att chefen hamnar i tidsbrist beroende på att medarbetare inte har registrerat
sin tid helt korrekt.
Utbildningsinsatser
Fler tillfällen för utbildning av nyanställda chefer bör organiseras och genomföras från centralt håll. Egen utbildning av medarbetare sköts på arbetsplatsen
och fungerar tillfredställande.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens svar till kommunens revisorer.

delges kommunens revisorer
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 187. Delegation
–

HS 2007/0001

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att, den 2 juni 2008
på nämndens vägnar till kommunfullmäktige, lämna svar på revisorernas anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden.
Bakgrund
Kommunens revisorer skriver i kommunens revisionsberättelse för 2007:
”Hälso- och sjukvården har under en lång följd av år redovisat underskott.
I revisionsberättelsen för år 2005 skrev revisorerna:
”Revisorerna riktar dock kritik mot hälso- och sjukvårdsnämnden för
att de inte klarat sitt ekonomiska uppdrag. Nämnden redovisar ett underskott mot budget motsvarande 23,5 mnkr. Orsaken till att revisorerna inte, liksom förra året, riktar en anmärkning mot nämnden är de
betydande ansträngningar och de åtgärder som nämnden vidtagit för
att nå ekonomisk balans. Vi förutsätter att detta målinriktade arbete
fortsätter och att balans uppnås för 2006.”
I revisionsberättelsen för år 2006 gav revisorerna hälso- och sjukvårdsnämnden
anmärkning:
”Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott för år 2006 uppgår till 38,9
mnkr. Ytterligare problematiskt är att prognossystemet inte fungerade
tillfredsställande. Under året pendlade prognoserna mellan 6 – 12 mnkr.
Det var inte förrän hela 2006 gått som underskottets storlek framgick.”
I bokslutet för 2007 redovisar hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott
motsvarande 42,3 mnkr.
Revisorerna riktar, av skäl som anförts ovan, anmärkning mot hälso- och
sjukvårdsnämnden. Orsaken till att revisorerna inte föreslår avstyrkande av
ansvarsfrihet är uteslutande det faktum att hälso- och sjukvårdsnämnden aktivt
arbetar med ett 17-punktsprogram som enligt såväl nämnden som kommunstyrelsen kommer att leda till en ekonomi i balans under år 2008.”

delges kommunfullmäktige
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 188. Övriga frågor
–

HS 2007/0001

Gutamål
Gutamålsgillet överlämnar en present till hälso- och sjukvårdsnämnden, en
affisch med kroppens alla delar översatta till Gutamål.
Avsikten med presenten är att minska eventuella språkförbistringar mellan patienter och vårdpersonal. Skall anslås på alla vårdcentraler och mottagningar.
Gutamålsgillet hoppas att affischen kan bidra till att minska språkförbistringen
mellan gotländska patienter och vårdpersonal!
2008-05-05 HSN au § 127. Övriga frågor
Flygtaxi på Bromma
Birgitta Eriksson, s, berättar att flygtaxi ändrat sitt hämtningsställe. Nu måste
patienterna ”skjutsas upp på backen” för att nå sin flygtaxi. Svårt för sjuka och
rörelsehindrade. Önskar att man ”tycker till”.
2008-05-05 HSN au § 127. Övriga frågor
Rekryteringsläge
Hälso- och sjukvårdsdirektören kan meddela att det finns nio sökande till sjukhuschefstjänsten.
Planerar göra om tjänster i förvaltningen; en avtalscontrollertjänst och en investerings-/lokalplaneringschefstjänst med hjälp av den halva som blir kvar i förvaltningen när stora delar av försörjningen flyttar till Servicekontoret.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 189. Informations- och anmälningsärenden
–

HS 2007/0001

Delgivning
Nysamrapporter 2007, Gotland
Samverkansnämnden Stockholm Gotland protokoll 1: 2008-03-06
Beslut om rätt att utföra behandling enligt SFS § 2007:1208
Kf § 48 Patientavgifter på vissa telefonkontakter …
Kf § 47 Avgiftsbefrielse …
Brev till sjukhusledningen från personalen M3; ”i denna arbetsmiljö och med
den här bemanningen och den här arbetsbelastningen så kan jag inte längre
garantera att jag hinner det jag ska och att jag inte begår misstag.”
SKL
Komplettering av riksavtalet för att trygga tillgången till vård för intagna på
anstalt och institution.
Vårdförbundet
Framflyttning av tidpunkt för ikraftträdande av varsel
Framflyttning av tidpunkt för återtagande av varsel
Varsel
Tillbakadragande av varsel etc etc
LSS-kommittén; Råd och stöd enligt LSS
Remisskonferens – folkhälsa och hållbar utveckling, hur hänger det ihop? Missionskyrkan Tjelvarvägen, Visby
2008-05-05 HSN au § 120. Driftskonsekvenser tandvården Korpen
−

HS 2000/0009 och HS 2008/0009 (se även HSN § 502/2006, HSN § 25/2007 och HSN § 47/2007

Arbetsutskottet gav (HSN au § 109) förvaltningen i uppdrag att beräkna driftskonsekvenser och belysa de alternativ som kan finnas. Äskandet är inarbetat i
strategisk plan för 2009-2011, där hälso- och sjukvårdsnämnden begär 4,5
miljoner kronor utöver tidigare beviljade 8 miljoner kronor.
Planeringschefen och avdelningschef TF informerar om lösningen; En klinik i
Visby/Korpen, enligt förprojektering. Alternativet innebär en minskad driftskostnad på –2,3 miljoner kronor.
Arbetsutskottet beslutar att meddela budgetberedningen att hälso- och sjukvårdsnämnden förordar alternativet med en tandvårdsklinik i Visby/Korpen.
Paragraf HSN au § 120 omedelbart justerad. Justeringen tillkännages genom anslag
Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 5

maj 2008
maj 2008 Datum för anslags nedtagande: 29 maj 2008
Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY
Datum för anslags uppsättande: 7

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

2008-05-05 HSN au § 123. Ungdomsmottagningen
HS 2007/0148, yttrande, HSN au § 110

Arbetsutskottet återupptar diskussionen från HSN au § 110 om
ungdomsmottagningens förslag till ”avknoppning”.
Förvaltningen har just nu, med pågående upphandling av vårdval och konkurrensutsättning av njurenheten, ingen möjlighet att ta fram förfrågningsunderlag
för en eventuell konkurrensutsättning av ungdomsmottagningen.
Arbetsutskottet finner att det behövs tid för eftertanke och skjuter upp vidare
beredning av ärendet och eventuellt beslut till hösten.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 maj 2008

HSN § 190. Studiebesök: rundvandring/studiebesök
–

HS 2007/0001

Sammanträdet avslutas med studiebesök (fyra grupper) på akutmott, röntgen,
mun- och käk, och ungdomsmottagningen 13.00—14.30
Akutmottagningen: Christer Mattsson; Amy Öberg; Pernilla Thunholm;
Jenny Guteäng; Yngve Andersson; Jennie Andersson
Mun- och käkklin: Per-Olof Jacobsson; Ivan Anderzon; Viveca Bornold;
Gunnel Johansson; Daicy Larsson; Per-Erik Andh
Röntgen: Ann-Christine Wallin; Olof Pettersson; Johannes Hörsne
Ungdomsmottagningen: Åke Svensson; Birgitta Eriksson; Leif Dahlby; Åke
Kahlbom; Margareta Persson; Stina Pettersson

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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