
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 9 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL 2017/400

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

 1:a att-satsen är besvarad 
 2:a att-satsen avslås med förklaringen att det är 

regionfullmäktige som bestämmer vilken information som 
ska lämnas. 

Sammanfattning 
I motion föreslår Mikael Ekvall, Vänsterpartiet att:

 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i 
den egna regionen,

 Kartläggningen presenteras inför regionfullmäktige 
tillsammans med åtgärdsförslag. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2017-11-21
 Tjänsteskrivelse daterat 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag FS 2017-09-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09
 Motionen daterad 2017-02-06

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Maria Frisk yrkar bifall till nämndens FS förslag, innebärande 
att första 1:a att-satsen är besvarad och avslag till 2:a att-satsen. 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till 1:a att-satsen och avslag till den 
2:a att-satsen med instämmande av Sibylla Jämting. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutsgång 
Ordföranden finner att styrelsen efter votering avseende den 
1:a att-satsen, med följande voteringsproposition och utfall: 

JA för Maria Frisks förslag om att 1:a att-satsen är besvarad 
röstar: Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin 
Olsson, Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén 
och Malin Wengholm.

NEJ för bifall till Mikael Ekvall, Marcus Eskdahl och Sibylla 
Jämtings förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, 
Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall 
och Ann-Kristin Göransson.

bifaller Maria Frisks yrkande om att 1:a att-satsen är besvarad.

Ordföranden ställer härefter proposition på 2:a att-satsen och 
finner att styrelsen bifaller Maria Frisk yrkande om avslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm Malin Olsson  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 95-107
Tid: 2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 103 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet  
Diarienummer: RJL2017/400

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 
1. 1:a att-satsen är besvarad.
2. 2:a att-satsen avslås med förklaringen att det är 

regionfullmäktige som bestämmer vilken information som 
ska lämnas.

Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
 
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 
lämnas information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård. Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
finns ett förslag till beslut. 

Beslutsunderlag

 Beslutsunderlag daterat 2017-11-06

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 95-107
Tid: 2017-11-21, kl 10:00-16:55

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Bengt-Ove Eriksson, Sibylla Jämting och Marcus Eskdahl yrkar 
bifall till 1:a att-satsen.

Helena Stålhammar yrkar att 1:a att-satsen ska vara besvarad.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att nämnden bifaller Helena Stålhammars yrkande att 1:a 
att-satsen ska vara besvarad.

På ordförandens fråga bifaller nämnden att 2:a att-satsen avslås, 
med förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer 
vilken information som ska lämnas.
 
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Marianne Andersson Eva Eliasson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 135 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Beslut
Nämnden föreslås besluta 
1. Motionen är besvarad.
2. 2:a att-satsen avslås, med förklaringen att det är 

regionfullmäktige som bestämmer vilken information som 
ska lämnas.

Sammanfattning
Motionen från Mikael Ekvall, Västerpartiet anmäls till presidiet 
2017-06-12. Vid nämndens sammanträde 2017-09-12 
informerade Mårten Lindström om läkemedel och läkemedels-
beroende. Presidiet fick i uppdrag att bereda motionen. Ett förslag 
till beslut finns nu framtaget.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår med instämmande av Helena Stålhammar att 
motionen ska vara besvarad och att 2:a att satsen ska avslås med 
förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer vilken 
information som ska lämnas. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens sammanträde 
angående första att-satsen.

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MOTION 1(5)

2017-11-06 RJL 2017/400

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet

Förslag till beslut
Nämnden föreslår fullmäktige besluta

1. Motionen är besvarad.
2. 2:a att satsen avslås med förklaringen att det är regionfullmäktige som 

bestämmer vilken information som ska lämnas.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård finns ett förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet att:

 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna 
regionen.

 Kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med 
åtgärdsförslag. 

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté har två förskrivningsmål som berör 
beroende framkallande läkemedel:

 Minskad förskrivning av pregabalin (Lyrica)
 Minskad förskrivning av långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre

I uppföljningen av dessa förskrivningsmål ses en skillnad mellan vårdcentraler. 
Gällande bensodiazepiner finns också skillnader mellan kvinnor och män. 
Uppföljning sker månadsvis i Diverportalen. Diagram 1 visar hur mycket 



MOTION 2(5)

RJL 2017/400

bensodiazepiner (för alla åldrar) som har hämtats ut på apotek uppdelat på kvinnor 
och män samt jämfört per kommun inom vår region.

Diagram1: Bensodiazepiner DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 2)

  
Diagram 2: BensodiazepinerDDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, jämfört 
med riket 

För pregabalin (Lyrica) ses inte samma tydliga skillnad mellan kvinnor och män, 
men däremot skillnader på kommunnivå. (diagram 3)



MOTION 3(5)

RJL 2017/400

Diagram 3: Pregabalin (Lyrica) DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 4)

Diagram 4: Pregabalin (Lyrica) DDD (daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämfört med riket 

Det finns kunskapsstöd (FAKTA) som innehåller bland annat stöd vid 
förskrivning av dessa läkemedel. Det finns också ett program för utsättning av 
läkemedel som heter FAS-UT.
Stöd för invånarna finns på 1177.se. 
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RJL 2017/400

Regeringen antog 2016-02-24  en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak) för 2016-2120. Den listar sex mål: 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska successivt minska. 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 
stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.   

Missbruk beskrivs i rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i 
den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende 
samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och 
tobak”. Rapporten är skriven av Mats Ramstedt, Erica Sundin, Jonas Landberg 
och Jonas Raninen.

I rapporten konstateras att ”lägst prevalens vad gäller missbruk och beroende 
finner vi för läkemedel. 0,5 % av befolkningen bedöms vara beroende av 
läkemedel under de senaste 12 månaderna, om man till dessa lägger andelen som 
bedöms missbruka läkemedel uppgår prevalensen till 0,6 % eller omkring 45 000 
individer. Män och kvinnor ligger här i stort sett på samma nivå. Siffran är något 
lägre än vad som framkom i en skattning från FHI (redovisad i 
Missbruksutredningen: SOU 2011:35) där 1,1 % av befolkningen mellan 16 och 
64 år uppfyllde kriterierna för skadligt bruk eller beroende av läkemedel.”

En kartläggning utöver förskrivningsmålen ger inte en adekvat bild av missbruket. 
Eftersom tillgång till receptbelagda läkemedel är möjligt via flera olika kanaler t 
ex som bekanta, stöld, förskrivning och illegala nätapotek. 

En sökning på www.flashback.se visar dels hur man enkelt kan få information om 
doser och hur de administreras samt via vilka illegala nätapotek som säljer. 
Ytterligare finns även feedback kring kvalitet och leveranssäkerhet beträffande 
illegala nätapotek. Tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket för det som inte är 
narkotikaklassat och polisen vad avser narkotika. Det är sannolikt mycket svårt att 
kontrollera verksamheten, och både utländska och svenska domännamn 
förekommer. Genomgående förefaller vara att man har betalning via bitcoin, som 
gör spårning svårt. 
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RJL 2017/400

Region Jönköpings län fortsätter att arbeta med kunskapsstöd till förskrivare, 
information till invånare, uppföljande siffror och jämförelser med riket. Det pågår 
också redan arbete som bedrivs via bl.a. beroendeenheter, smärtmottagningar. 
Även en överenskommelse är antagen i ledningsgruppen för samverkan samt 
Strategigrupp Missbruk/Psykiatri kring samverkan gällande vård och stöd för 
personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, samt läkemedel mellan kommunerna och Region 
Jönköpings län. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör



MOTION 1(5)

2017-10-20 RJL 2017/400

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Faktaunderlag: Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet att:

 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna 
regionen.

 Kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med 
åtgärdsförslag. 

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté har två förskrivningsmål som berör 
beroende framkallande läkemedel:

 Minskad förskrivning av pregabalin (Lyrica)
 Minskad förskrivning av långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre

I uppföljningen av dessa förskrivningsmål ses en skillnad mellan vårdcentraler. 
Gällande bensodiazepiner finns också skillnader mellan kvinnor och män. 
Uppföljning sker månadsvis i Diverportalen. Diagram 1 visar hur mycket 
bensodiazepiner (för alla åldrar) som har hämtats ut på apotek uppdelat på kvinnor 
och män samt jämfört per kommun inom vår region.
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RJL 2017/400

Diagram1: Bensodiazepiner DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 2)

  
Diagram 2: BensodiazepinerDDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, jämfört 
med riket 

För pregabalin (Lyrica) ses inte samma tydliga skillnad mellan kvinnor och män, 
men däremot skillnader på kommunnivå. (diagram 3)
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RJL 2017/400

Diagram 3: Pregabalin (Lyrica) DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 4)

Diagram 4: Pregabalin (Lyrica) DDD (daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämfört med riket 

Det finns kunskapsstöd (FAKTA) som innehåller bland annat stöd vid 
förskrivning av dessa läkemedel. Det finns också ett program för utsättning av 
läkemedel som heter FAS-UT.
Stöd för invånarna finns på 1177.se. 



MOTION 4(5)

RJL 2017/400

Regeringen antog 2016-02-24  en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak) för 2016-2120. Den listar sex mål: 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska successivt minska. 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 
stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.   

Missbruk beskrivs i rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i 
den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende 
samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och 
tobak”. Rapporten är skriven av Mats Ramstedt, Erica Sundin, Jonas Landberg 
och Jonas Raninen.

I rapporten konstateras att ”lägst prevalens vad gäller missbruk och beroende 
finner vi för läkemedel. 0,5 % av befolkningen bedöms vara beroende av 
läkemedel under de senaste 12 månaderna, om man till dessa lägger andelen som 
bedöms missbruka läkemedel uppgår prevalensen till 0,6 % eller omkring 45 000 
individer. Män och kvinnor ligger här i stort sett på samma nivå. Siffran är något 
lägre än vad som framkom i en skattning från FHI (redovisad i 
Missbruksutredningen: SOU 2011:35) där 1,1 % av befolkningen mellan 16 och 
64 år uppfyllde kriterierna för skadligt bruk eller beroende av läkemedel.”

En kartläggning utöver förskrivningsmålen ger inte en adekvat bild av missbruket. 
Eftersom tillgång till receptbelagda läkemedel är möjligt via flera olika kanaler t 
ex som bekanta, stöld, förskrivning och illegala nätapotek. 

En sökning på www.flashback.se visar dels hur man enkelt kan få information om 
doser och hur de administreras samt via vilka illegala nätapotek som säljer. 
Ytterligare finns även feedback kring kvalitet och leveranssäkerhet beträffande 
illegala nätapotek. Tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket för det som inte är 
narkotikaklassat och polisen vad avser narkotika. Det är sannolikt mycket svårt att 
kontrollera verksamheten, och både utländska och svenska domännamn 
förekommer. Genomgående förefaller vara att man har betalning via bitcoin, som 
gör spårning svårt. 
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Region Jönköpings län fortsätter att arbeta med kunskapsstöd till förskrivare, 
information till invånare, uppföljande siffror och jämförelser med riket. Det pågår 
också redan arbete som bedrivs via bl.a. beroendeenheter, smärtmottagningar. 
Även en överenskommelse är antagen i ledningsgruppen för samverkan samt 
Strategigrupp Missbruk/Psykiatri kring samverkan gällande vård och stöd för 
personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, samt läkemedel mellan kommunerna och Region 
Jönköpings län. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 127 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag till nästa presidiesammanträde 2017-11-06.

Sammanfattning
Motionen från Mikael Ekvall, Västerpartiet anmäls till presidiet 
2017-06-12. Vid nämndens sammanträde 2017-09-12 
informerade Mårten Lindström om läkemedel och läkemedels-
beroende. Presidiet fick i uppdrag att bereda motionen. 

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 75 Informationsärenden och aktuell information
Mårten Lindström informerar om läkemedel, samt inför beredning 
av Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400
Presidiet får i uppdrag att bereda motionen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu

 Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov

 Vårdplatssituationen

 Träffar med kommunerna angående Trygg och säker vård 
och omsorg

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Ordföranden informerar om:

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens 
(SVN) studieresa till Nya Karolinska i Solna med bland 
annat information om den nya organisationen, seminarier 
med Life science, LIF och Medtech.

 Kommunalt forum
Kommunerna har sagt upp avtalet om KomHem för en 
omförhandling.

Frågor 
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar frågor som ställdes vid 
sammanträdet i juni:
Bertil Nilssons fråga kring arbetet med utredningar inom BUP, så 
att målet uppnås.
Information kommer att lämnas till nämnden av 
verksamhetsansvarig.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

Marcus Eskdahls fråga om hur de statliga medlen för 2017 har 
använts i verksamheten? 

Ordföranden informerar om att en redovisning av medlen ska ske 
till SKL och kommer att lämnas till nämnden som ett 
anmälningsärende.

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna biläggs, i vilken 
Bengt-Ove Eriksson instämmer.

När det gäller samlokalisering av kvinnohälsovården i Jönköping 
kommer nämnden att få en redogörelse. 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras av hälso- och 
sjukvårdsdirektören vid nästa sammanträde.
Sibylla Jämting ställer frågan: ”Personer med god man har en 
"särskild adress" och en bostadsadress. Normalt sett skickas 
fakturor etc. till den särskilda adressen, d.v.s. till god man, och 
övrigt till bostadsadressen. Regionen skiljer dock inte på dessa två 
adresser utan allt går (enligt min källa som är verksam som god 
man) till god man - även exempelvis information om provsvar 
och kallelser etc. Detta kan innebära en integritetskränkning för 
individen. 
Fråga: Skulle det gå att få till stånd en förändring så att post från 
regionen till personer med god man skickas till bostadsadress när 
det gäller personlig post och särskild adress när det gäller fakturor 
etc. för att undvika ovanstående typ av problem?”

Marcus Eskdahl vill få en återrapportering av 
ambulansutredningen.

Månadsrapport 2017 systemmätetal för juli lämnas.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

Maria Frisk Bertil Nilsson Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105 Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med 
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården. 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu.

 BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa 
presidiesammanträde.

 Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten 
(TNE) presenteras.

 En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur 
klagomål ska hanteras i regionen.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni 
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:
- RJL 2017/2079 Remiss – Beslutsunderlag till regeringen om att 
erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det 
nationella vaccinationsprogrammet för barn.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.

 Investeringar
Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till 
nämnden.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid 
sammanträdet i oktober.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

 Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

 Palliativ vård
Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län 
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.

 Uppföljning av hemsjukvården
Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen 
uppföljning av hemsjukvården.

 Inrättande av barnskyddsteam 
Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i 
budgetberedningen.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden

 Månadsrapport 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 82 Informationsärenden 
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen: 

 Sommarplaneringen 

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa 

enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö, 

samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo. 

Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer 

delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna 

som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon. 

Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på 

läkarsidan. 

 

 

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj 

2017. 

Informationen lämnas också till nämnden. 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet  

Diarienummer: RJL2017/400 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

 Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 

Diarienummer: RJL2017/575 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober. 

 Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 

på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå” 

Diarienummer: RJL 2017/ 786 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november. 

 

 

 Palliativ vård 

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett 

underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35 

 

 

augusti. 

 

 Inrättande av barnskyddsteam  

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet 

den 30 augusti. 

 

 Informationsärenden till nämnden 

 Månadsrapport per maj 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 81 Fördelning över inkomna motioner 
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:

Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden 
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga 
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att 
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som 
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till 
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk 
Ordförande

ordförande

Anna-Karin Yngvesson    



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand






