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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 45-55 

Tid: 2018-04-24, kl 13:00-17:00 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Erik Lagärde (KD) (ers Helena Stålhammar 

(C)) §§45-49 

Malin Wengholm (M) (ers Helena Stålhammar 

(C)) §§50-55 

Marcus Eskdahl (S)  

Thomas Bäuml (M)  

Mona Forsberg (S) 

Britt Johansson (M) (ers Lis Melin (M)) 

Lars-Uno Olausson (S) (ers vakant (S))  

Bertil Nilsson (M)  

Desiré Törnqvist (S)     

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Ekström (L) §§45-50 (delvis) 

Bernt Svensson (L) (ers Jimmy Ekström (L)) 

§§50 (delvis)-55 

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V) §§45-50 (delvis) 

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre 

(V)) §§50 (delvis)-55 

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare §§50-55 

Birgit Andersson (M) 1:e ersättare 

Bernt Svensson (L) 1:e ersättare  

§§45-50 (delvis) 

Rachel De Basso (S) 1:e ersättare §§45-50 

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson, (V) 1:e ersättare  

§§45-50 (delvis) 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare 

Nils-Erik Emme (KD)  

Erik Wågman (S) 

Evaggelos Tottas (S) 
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Övriga:  

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör §50  

Ami Andersson, förhandlingschef §50  

Charlotta Larsdotter, direktör Bra Liv §50 

Ann-Sofi Simonsson, ekonomichef Bra Liv §50 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Kristina Bertov, chefscontroller 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

   

§ 45 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Marianne Andersson och Desiré Törnqvist att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.  

§ 46 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.    

§ 47 Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL2018/38 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 48 Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2018/33 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 49 Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 50 Informationsärenden och aktuell information 
Agneta Ståhl informerar om ambulansverksamheten. 

 

Anette Peterson och Ami Andersson informerar om 

sommarplaneringen. 

 

Charlotta Larsdotter rapporterar om Bra Livs handlings- och 

åtgärdsplan för en ekonomi i balans.  
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Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om  

 direktiv för budget 2019 med flerårsplan för 2020-

2021, samt underlag till budget 2019 med flerårsplan 

för 2020-2021 

 Processen Trygg och säker vård - få utskrivningsklara 

patienter 

 Beläggningssituationen på sjukhusen 

 

Presidiets protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

Rapport från konferenser:  

 Jimmy Ekström och Marianne Andersson rapporterar 

från Kunskapsseminarium Nya riktlinjer vid 

demenssjukdom den 5 april i Jönköping. 

 Thomas Bäuml rapporterar från SKL-konferens 

angående beroendevård den 11 april i Stockholm. 

 

 

Frågor  

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar frågor som ställdes vid 

sammanträdet i mars. 
Sibylla Jämtings frågor: 

Öppettiderna för Vårdcentralen i Forserum. 

Vilka kliniker/sjukhus orsakar kostnadsökningen för bemanning 

inom verkssamhetsområde medicin?  

 

Marcus Eskdahls fråga:  

Vem står för personalkostnaden vid medverkan i möten med 

patientföreningar? 

 

Eva Eliassons frågor: 

Tidsbokning på kvinnokliniken på Höglandssjukhuset samt 

schemaläggningstider. 
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Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid sammanträdet den 5 

juni. 

Bengt-Ove Eriksson ställer följande frågor: 

Vilket uppdrag har Prostata Skandinavia AB? Hur har avtalet 

upprättats? 

Enligt vilka kriterier hänvisas patienter till ovannämnda företag?  

Hur informeras de patienter som bokas om till ovannämnda 

företag? 

 

Sibylla Jämting ställer följande frågor: 

Hur ofta förekommer bältesläggning inom den psykiatriska 

vården i vår region? 

Hur ofta förekommer andra tvångsåtgärder, och vilka är dessa 

åtgärder? 

Hur förhåller sig dessa tal i vår region jämfört med motsvarande 

tal i landets övriga regioner? 

 

 

Månadsuppföljning t.o.m. mars lämnas. 

Ordföranden meddelar att presidiet har begärt skriftliga rapporter 

från sjukvårdsdirektörerna om handlings- och åtgärdsplaner för en 

ekonomi i balans. 

§ 51 Uppdrag och handlingsplaner utifrån riktade 
statsbidrag  
Diarienummer: RJL2017/83 

 

Beslut 

Nämnden  

  

1. Godkänner arbetssätt, tidplaner och ekonomisk fördelning 

av riktade statsbidrag. 

2. Det är av stor vikt att statsbidragen följer 

Tillsammansarbetet med fokus på primärvården, samt att 

äldres psykiska hälsa prioriteras. 

3. Definitiv fördelning görs av hälso- och sjukvårdsdirektör 

efter att handlingsplaner inkommit från arbetsgrupper som 

tillsatts utifrån uppdragen. Handlingsplanerna godkänns 

av presidiet i nämnden.  
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Sammanfattning 

För att mer effektivt kunna möta hälso- och sjukvårdens 

utmaningar har ett antal överenskommelser mellan regeringen och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagits fram. I Region 

Jönköpings län har ett systematiskt angreppssätt startats för att 

arbeta med överenskommelserna av statsbidrag och utifrån den 

fördelning som är beslutad i regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-04-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-05 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Ordföranden yrkar för allianspartierna (KD, M, C och L) att 

följande beslutspunkter läggs till: 

- Det är av stor vikt att statsbidragen följer Tillsammansarbetet 

med fokus på primärvården, samt att äldres psykiska hälsa 

prioriteras. 

- Definitiv fördelning görs av Hälso- och sjukvårdsdirektör efter 

att handlingsplaner inkommit från arbetsgrupper som tillsatts 

utifrån uppdragen. Handlingsplanerna godkänns av presidiet i 

nämnden.  

 

För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl med instämmande 

av Miljö- och Vänsterpartierna bifall till ovanstående tillägg. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden att ovanstående tillägg 

görs. 

  

Beslut skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård och ekonomi 
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§ 52 Begäran om upplysningar Tydliga mål kan ge 
bättre strokevård 
Diarienummer: RJL2017/3502 

 

Beslut 

Nämnden   

 Godkänner föreliggande yttrande med tillägg, som 

svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har enligt poängmodellen för 11 

indikatorer baserat på Riksstrokes målnivågränser 2015 bästa 

resultaten i Sverige (IVO:s rapport s 12). Av 9 poäng möjliga har 

RJL 8,5 i jämförelse med Kalmar som har 5,5 poäng. I och med 

att Jönköping ligger nära maxpoäng och Kalmar har en stor 

förbättringspotential är det naturligt att utvecklingen har varit mer 

positiv i Kalmar än i Jönköping.  

 

Samtidigt har vissa indikatorer försämrats i Region Jönköpings 

län mellan åren 2015 och 2016, exempelvis direktinläggning på 

strokeenhet och uppföljning tre månader efter stroke, medan 

Kalmar förbättrat sina resultat. Det pågår dock ett ständigt arbete 

att utveckla strokevården i länet och en strävan efter att följa 

nationella riktlinjer.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-04-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-10 

 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl följande två tillägg 

till den befintliga texten: 

1. Under rubriken: Hur kan ni på den politiska nivån i landsting 

och kommuner gemensamt ta ett större ansvar för att få en god 

kvalitet i hela strokekedjan? 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård bör sätta upp mål och 

mätetal kring strokevården, som följs regelbundet. Målen ska 
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spegla hela vårdkedjan, och sålunda gälla även exempelvis 

samverkan med kommunerna. 

 

2. Under rubriken: Hur kan den formella och reella kompetensen 

stärkas för personalen som arbetar i hela strokevårdkedjan? 

Regionen har ett övergripande ansvar för hela strokekedjan. En 

viktig princip är att patienter med stroke som skrivs ut med 

kvarvarande rehabiliteringsbehov skall erhålla rehabilitering i 

erforderlig utsträckning av multidisciplinära team med 

erforderlig kompetens. Vidare måste uppföljning efter stroke ske 

hos personal med erforderlig kompetens för uppgiften och på ett 

likvärdigt sätt inom regionen. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden att ovanstående tillägg 

görs. 

 

Beslutet skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

§ 53 Remiss – För barnets bästa? Utredningen om 
tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk 
tvångsvård S2018/00232/FS 
Diarienummer: RJL2018/253 

 

Beslut 

Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande efter justering, som 

svar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län stödjer förslaget om att stärka 

barnrättsperspektivet och rättsäkerheten för barn som 

tvångsvårdas. Region Jönköpings län ser också positivt på 

betänkandets förslag om att utveckla kunskap, kompetens, kvalitet 

och kontroll i heldygns-vården för barn. Region Jönköpings län 

anser dock att det finns förslag i betänkandet som riskerar att inte 

stärka patientnyttan utan istället medföra risk för ökad 
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medicinering och i viss mån undanträngningseffekter. Likaså 

finns det begrepp som bör förtydligas. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-04-11 

 Information till presidiet 2018-04-11 av Signe 

Axelsson och Marit Gustavsson 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15      

 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

Bengt-Ove Eriksson med instämmande av Marcus Eskdahl, 

Sibylla Jämting och Bertil Nilsson yrkar att följande avsnitt i 

yttrandet stryks:  

Ytterligare reglering av beslutsrutinen till att kräva bedömning av 

närvarande ansvarig läkare innebär ökad tjänstgöring under 

jourtid och därmed minskad tid i dagtjänst. Något som riskerar 

att leda till undanträngningseffekter. Arbetsuppgiften kan mycket 

väl utföras av ansvarig sjuksköterska i telefonkontakt med 

ansvarig läkare. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden att avsnittet stryks. 

Beslut skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

§ 54 
 
Remiss – HPV-vaccination av pojkar i det 
nationella vaccinationsprogrammet 
Diarienummer: RJL2018/464 

 

Beslut 

Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Folkhälsomyndigheten. 
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Sammanfattning 

Region Jönköpings län instämmer i Folkhälsomyndighetens 

bedömning smittskyddslagens kriterier är uppfyllda och att HPV-

vaccination bör erbjudas till pojkar inom ett nationellt allmänt 

vaccinationsprogram, samtidigt är det viktigt att resurser tillförs 

för att inte annan viktig hälsofrämjande verksamhet som 

skolsköterskorna utför skall bli lidande. 

För att kunna erbjuda jämlik vård anser Region Jönköpings län att 

det är angeläget att Folkhälsomyndigheten är tydlig med huruvida 

catch up-vaccination skall erbjudas eller inte, så att det görs lika 

över hela landet. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-04-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-21 

 

Beslutet skickas till 

Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

§ 55 
 
Remiss – Screening prostatacancer 

Diarienummer: RJL2018/441 

 

Beslut 

Nämnden   

 

1. Godkänner föreliggande yttrande med kompletteringar, 

som svar till Socialstyrelsen. 

2. Presidiet får i uppdrag att arbeta för struktur och bättre 

information angående PSA-prov. 

 

Reservation 

Anne Karlsson reserverar sig till förmån för 

Sverigedemokraternas yrkande.  

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län stödjer Socialstyrelsens förslag att inte 
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erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov. 

 

Region Jönköpings län anser dock att det är viktigt att 

Socialstyrelsen fortlöpande följer utvecklingen inom området och 

gör en ny bedömning om förutsättningarna förändras. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-06 

 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

Ordföranden yrkar för allianspartierna (KD, M, C och L) att 

följande meningar läggs till i yttrandet:  

- I dagsläget förekommer oorganiserad screeningverksamhet på 

flera sätt, exempelvis via hälsokontroller inom företagshälsovård 

eller på patientens önskan inom primärvården. Detta skulle 

behöva en tydligare struktur och det är av stor vikt att det i 

samband med dessa provtagningar även ges en information om 

för och nackdelar med provtagningen. Detta bör samordnas i 

Sydöstra sjukvårdsregionen. 

- Yttrandet är samordnat i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

Marcus Eskdahl med instämmande av Sibylla Jämting yrkar bifall 

till tilläggen. 

 

Bertil Nilsson yrkar att presidiet får i uppdrag att utreda möjlighet 

att inom ramen för hälsosamtal erbjuda information och 

strukturerad möjlighet till PSA-prov för män från 50 år. Presidiet 

uppdras vidare att aktivt följa forskning och utveckling som syftar 

till att upptäcka eventuell cancer i prostatan. 

 

Marcus Eskdahl föreslår att det inte ska vara så konkret kopplat 

till hälsosamtalet utan att presidiet får i uppdrag att se över hur det 

kan ske. 

 

För Sverigedemokraterna yrkar Anne Karlsson avslag till svaret 

till Socialstyrelsen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag med 

kompletteringar och Sverigedemokaternas yrkande och finner att 

nämnden bifaller det utsända förslaget med kompletteringar. 

 

Nämnden ger också presidiet i uppdrag att arbeta för struktur och 

bättre information angående PSA-prov.  

 

Beslutet skickas till 

Socialstyrelsen 

Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 
 

Maria Frisk  

 

Marianne Andersson Desiré Törnqvist 
 
 

Protokollet är justerat 2018 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


