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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 50-66 

Tid: 2015-05-19, kl 08:00-09:05 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

 

Ej närvarande: Helena Stålhammar (C) 

 

§ 50 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 

tillägg: 

 Ändrat datum för det extrainsatta presidiesammanträdet 

 Flexibla öppettider inom primärvården 

 Dialog med brukarorganisationer 

 Stipendieutdelningar 

§ 51 Informationsärenden 
Mats Bojestig informerar om följande ärenden: 

 Nya motioner 

- Kompensera patienter som får ligga i korridoren, 

RJL2015/1044 

- Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och 

unga, RJL2015/1059 

- Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid, 

RJL2015/1066 

Regionledningskontoret får i uppdrag att skriva förslag till  

yttranden över motionerna till presidiesammanträdet den 22 juni. 

 Skrivelse från Move & Walk Sverige AB, RJL2015/1070 

Ett svar har skickats från Verksamhetsstöd och service som ska 

samordnas med regionsledningskontorets svar. Förslaget 

presenteras vid presidiesammanträdet den 22 juni. 
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§ 52 

RJL 

2015/ 

939 

 
Yttrande - Bildande av kommunalförbund för 
svenskt ambulansflyg  

Beslut  

Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta  

att föreslå regionsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till 

beslut 

 

1. Nämnden folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen att 

bilda kommunalförbund tillsammans med övriga 

landsting/regioner i Sverige. 

2. Godkänna förslag till förbundsordning. 

3. Godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och 

Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och 

att Västerbottens läns landsting därefter tecknar 

samverkansavtal med berörda landsting. 

4. Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till 

förbundets förfogande. 

5. Uppdra till Samverkansnämnden för sydöstra 

sjukvårdsregionen att utse en ledamot samt en ersättare till 

förbundsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunalförbund föreslås bildas för svenskt ambulansflyg för 

att administrera och sköta uppdraget med 

ambulansflygplansverksamheten samt överta befintliga 

samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten läns 

landsting från den 1 januari 2016. 

 

Landstingsstyrelsen godkände 2014-09-09 remiss om bildande av 

kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Mindre justeringar 

är gjorda men påverkar inte tidigare beslut. 

 

Beslutsunderlag 

 Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg 

inkl bilagor.  

 Justering i beslutsbrev och förbundsordning enligt mail från 

projektledare Mats Friberg. 
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Landstingsstyrelsens beslut 2014-09-09. 

 

Förslag under sammanträdet 

Daniel Lilja bjuds in som föredragande till nämndens 

sammanträde.  

§ 53 

RJL 

2015/ 

625 

Yttrande - Sedd, hörd och respekterad – ett 
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och 
sjukvården (SOU 2015:14) Dnr S2015/1547/FS 
Beslut 

 Presidiet beslutar att förslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet.  

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade delbetänkande. 

 

Region Jönköpings län har i sak inget att erinra mot att ett nytt 

klagomålssystem införs där vårdgivarna åläggs att ta emot och 

besvara klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten, 

men har lämnat ett antal synpunkter på förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

 Remiss Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt 

klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU2015:14 

 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 

Förslag under sammanträdet 

Patientnämndes ordförande Ragnvald Ahlnér och 

patientnämndens sekreterare Jeanette Byskén Henriksson bjuds in 

till nämndens sammanträde för information.  

§ 54 

RJL 

2015/ 

727 

Yttrande – För kvalitet – Med gemensamt 
ansvar (SOU 2015:17), Dnr S2015/1590/SF 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 
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sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. 

 

Region Jönköpings län ställer sig bakom betänkandet med 

betoning på de punkter som anges i yttrandet. 

 

Beslutsunderlag 

 Remiss ”SOU2015:17 För kvalitet – Med gemensamt 

ansvar” 

§ 55 

RJL 

2015/ 

714 

Yttrande - Rapport från Socialstyrelsen:  
Landstingens faktiska kostnader för 
Försäkringskassans beställningar- Dnr 
S2014/6869/SF 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerad rapport. 

 

Region Jönköpings län har invändningar mot rapporten med 

betoning på de punkter som anges i yttrandet. 

 

Beslutsunderlag 

 Rapport från Socialstyrelsen: Landstingens faktiska 

kostnader för Försäkringskassans beställningar – Dnr 

S2014/6869/SF 
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§ 56 

RJL 

2015/ 

784 

Yttrande över kompletterande svar rörande 
Patientrörlighet inom EES, DS2015:18 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har inga synpunkter på föreslagna 

kompletteringar då dessa uppfattas komma påverka regionen i 

ringa omfattning.  

 

Beslutsunderlag 

 Remiss Ds2015:18 Patientrörlighet inom EES – vissa 

kompletterande förslag, Dnr S2015/2347/FS  

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl föreslår en justering av missivets sista mening. 

Denna ska lyda ”För de som söker akut (utan EU-kort) kan det bli 

lite mer administration men det rör sig om få patienter.”  

§ 57 

RJL 

2015/ 

525 

 

Yttrande över Läkemedel för djur, maskinell 
dos och sällsynta tillstånd, (SOU 2014:87) 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län anser att det är viktigt att det ges 

uppföljningsmöjligheter när det gäller läkemedel för djur på 

samma sätt som för humana läkemedel. 

 

Region Jönköpings län förordar att landstingen/regionerna tar 

över ansvaret för maskinell dosdispensering och att maskinellt 

dosdispenserade läkemedel inte omfattas av 

läkemedelsförmånssystemet utan bekostas av 
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landstingen/regionerna.  

 

Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag att 

det för vissa läkemedel, som inte kan bli subventionerade i den 

vanliga proceduren, ska öppnas en möjlighet till subvention enligt 

en särskild ordning, som innebär att TLV tillsammans med 

landstingen och det berörda företaget kommer överens om 

närmare villkor för subventionsbeslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Remiss SOU2014:87 Läkemedel för djur, maskinell dos och 

sällsynta tillstånd  

§ 58 

RJL 

2015/ 

698 

Yttrande över Trygg och effektiv utskrivning 
från sluten vård remiss, (SOU2015:20)  
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över ovan rubricerat betänkande. 

 

Remisskonferens arrangerades av SKL 2015-05-13 med 

anledning av betänkandet. Regioner, landsting och kommuner 

som är remissinstanser var inbjudna för att diskutera 

utformningen av remissvar. Enighet fanns för att bejaka stora 

delar av utredarens förslag. Några områden kräver ytterligare 

fördjupning och klargörande. 

 

Beslutsunderlag 

 Remiss SOU2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från 

sluten vård  

§ 59 Kurser och konferenser 

 Åttonde nationella prioriteringskonferensen i Norrköping, 
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21-22 oktober 2015 

http://www.imh.liu.se/halso-och-

sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriterin

gskonferens-2015/konferens-

2015/1.630779/Program_150414.pdf  

En ledamot från allianspartierna och en från oppositionen får 

delta. 

 Nationell Primärvårdskonferens i Jönköping 29-30 

september 2015 

http://pvkonferens2015.se/program/ 

En ledamot från allianspartierna och en från oppositionen får 

delta. 

§ 60 
 
Budgetarbetet 
Ett underlag till budget ska vara framtaget till nämndens 

sammanträde den 2 juni. Förslaget kommer då att delas ut vid 

sammanträdet. 

§ 61 
 
Ändrad tid för extra presidiesammanträde 
Beslut  

 Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

att flytta det extrainsatta presidiesammanträdet från den 25 

maj till den 15 juni kl 08:00.  

§ 62 

 

 
Flexibla öppettider inom primärvården 

Vid Landstingsfullmäktiges sammanträde 2014-11-25--26 

beslutades att det ska skapas tydligare incitament för flexiblare 

öppettider på vårdcentralerna. 

Ett förslag ska tas fram till presidiesammanträdet den 15 juni.  

§ 63 
 
Dialog med brukarorganisationer 
Ett förslag kommer att presenteras vid presidiesammanträdet den 

22 juni. 

 

 

http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferens-2015/konferens-2015/1.630779/Program_150414.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferens-2015/konferens-2015/1.630779/Program_150414.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferens-2015/konferens-2015/1.630779/Program_150414.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferens-2015/konferens-2015/1.630779/Program_150414.pdf
http://pvkonferens2015.se/program/
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§ 64 

RJL 

2015/ 

1062 

 
Stipendier 
Beslut  

 Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

att uppdraget med att skapa gemensamma rutiner för 

stipendier till omvårdnadselever inom regionen även ska 

gälla de stipendier som delas ut till studenter i högskolan. 

 

Information i ärendet 
Efter presidiets sammanträde i april fick Futurum 

regionledningskontorets uppdrag att skapa rutiner för stipendier 

till omvårdnadselever inom regionen.  

 

Förslag under sammanträdet 

Uppdraget ska kompletteras till att även gälla de stipendier som 

delas ut till studenter inom högskolan. 

 

Beslutet skickas till  

Futurum 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 65 

RJL 

2015/ 

1062 

 
Stipendieutdelning till omvårdnadselever 
Beslut 

 Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

att nämndens ledamöter ska dela ut stipendier enligt 

presidiets fördelning. 

 

Information i ärendet  

Genomgång av en sammanställning över inlämnade 

avslutningstider för stipendieutdelning till omvårdnadselever. 

Presidiet fördelar avslutningarna mellan nämndens ledamöter, 

enligt bilaga. 

 

Beslutet skickas till  

Berörda ledamöter 

Respektive handläggare på sjukhusen 

Futurum 

Folkhälsa och sjukvård 
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§ 66 Kom ihåg! 
En genomgång och revidering av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 
 

 

 

 



Sammanställning av stipendieutdelningar, våren 2015 

 

Värnamo 

Värnamo Kyrka 12/6 kl 10:00-11:30 för FIGY 

Östboskolan Vux 15/6 kl 13:30  

Vaggeryd 
Fenix Vaggeryd: 10/6 kl 9:30, sal 1062 

Fenix omvårdnadsprogram: 12/6 kl 11.00 i Vaggeryds kyrka 

 

Gislaved 

Gislavdes Gymnasium: 5/6 14:15 café Oasen Gislavdes gymnasium  

Vux fred 12/6 kl 08:45 samlingssalen på gymnasiet 

 

Eksjö 

Eksjö Gymnasium, Eksjö kyrka 6/6 kl. 10.15   

Eksjö Vux, Eksjö Vux Kaserngatan 16 sal 230, 3/6 kl 09.30 

 

Nässjö 

Nässjö Brinellgymnasiet, Sal C118 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52 571 35 Nässjö,  

1/6 kl 13.00 

 

Vetlanda 

Njudungsgymnasiet Vetlanda, Norrvägen 6 Vetlanda, sal 1602, 12/6 kl 10:45 

 

Tranås 

Tranås Lärcentrum Västra Vux, Tranås Lärcentrum Västra Vux, hus 5, Västra Järnvägsgatan 

11, 573 82 Tranås, sal 531, 12/6 kl 10:00 

 

Sävsjö 

Sävsjö Vård- och omsorgsprogrammet, Kulturhuset Sävsjö, 11/6 kl 13.00.  

Sävsjö Kom vux, Matsalen Aleholm Hjärtlandavägen 9 Sävsjö, 11/6 kl 16.30 

 

Jönköping 

Två ungdomsgymnasier: Erik Dahlbergsgymnasiet och Plusgymnasiet (12/6?). 

VUX Medlearn, 8/6 kl. 12:00  

VUX MOA-lärcentrum, 10/6 kl.10:00-12:00 


