
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid: 2018-03-06, kl 09:00-14:25

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 36 Motion- Gör primärvården i vår region mer 
likvärdig och jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen är besvarad med följande tillägg om:
Motionen och motionssvaret ska vara underlag till arbetet 
med plan för framtidens hälso- och sjukvård

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion att regionfullmäktige 
beslutar att en kartläggning av likvärdigheten på länets 
vårdcentraler genomförs och presenteras inför regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag FS presidium 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-08-30
 Motion 2017-05-08

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Monica Li yrkar bifall till motionen.

Carina Ödebrink yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad 
med följande tillägg: Motionen och motionssvaret ska vara 
underlag till arbetet med plan för framtidens hälso- och sjukvård.

I Carina Ödebrinks yrkande instämmer Rune Backlund. 
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Beslutsgång
På ordförandes fråga bifalles föreliggande förslag om att 
motionen ska anses besvarad. Regionstyrelsen beslutar även 
bifalla Carina Ödebrinks yrkande om tillägg.   

Beslut skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Rune Backlund  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19
Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§9 Motion- Gör primärvården i vår region mer 
likvärdig och jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, 
Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet, har 
information lämnats till Nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28

 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Motion 2017-05-08

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19
Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15

Justeras

Maria Frisk Lis Melin Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-18
Tid: 2018-01-09, kl 08:00-09:50

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

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

Beslut
Nämnden föreslås

 Besluta att motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, 
Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet, lämnas 
information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 
Information lämnades till nämnden vid sammanträdet 2017-11-
21. Ett faktaunderlag finns nu. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28

 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Motion 2017-05-08

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-18
Tid: 2018-01-09, kl 08:00-09:50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige

Motion- Gör primärvården i vår region 
mer likvärdig och jämlik
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och 
Lennart Karlsson, Vänsterpartiet, har information lämnats till Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits 
fram. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik att:

 en kartläggning av likvärdigheten på länets vårdcentraler genomförs och 
presenteras inför regionfullmäktige

För att säkra en likvärdig vård på länets vårdcentraler följer Region Jönköpings 
län upp vårdcentralerna på flera olika sätt. Detta göra både via nationella 
mätningar och lokal uppföljning. 

• Årlig uppföljningsdialog
• Nationell patientenkät 2015
• Väntetider i vården
• Hitta och jämför vård, 1177 Vårdguiden
• Tillgänglighetsdatabasen
• Särskild uppföljning digitala vårdbesök (triagering, antibiotika, 

läkemedelsförskrivning, patientavgifter, vårddokumentation och 
marknadsföring). 

I den årliga uppföljningsdialogen som görs med varje vårdcentral ingår:  
• E-hälsa (webbtidbokning)
• Hälsosamtal
• Sjukdomsförebyggande arbete

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23405&nodeId=43496
https://patientenkat.se/sv/resultat/ta-del-av-resultat/
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Jonkopings/
https://www.1177.se/Hitta-vard/?q=v%C3%A5rdcentral&regions=6
http://www.t-d.se/sv/TD2/Sokresultat/?facet_region=J%C3%B6nk%C3%B6ping
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• Antibiotikaförskrivning
• Läkemedelsförskrivning till äldre
• Medicinteknisk utrustning
• Diagnosklassificering
• Patientjournal – utskrift
• Patientjournal – signering
• Inkommande remisser
• Läkarbesök inom fem dagar
• Patientvald väntan
• Rehabilitering
• Riskbruk, missbruk och beroende
• Vårdhygien
• Öppettider
• Fysisk tillgänglighet
• Invånarnas val
• ACG, CNI och åldersfördelning

Samtliga vårdcentraler uppfyllde 2016 regionens krav på läkarmedverkan i 
hemsjukvård, korttidsboende och särskilda boendeformer samt palliativ vård. 
Detsamma gäller kraven på öppettider, patientsäkerhet, krisberedskap och 
smittskydd. 

Avvikelserna gäller framför allt förskrivning av läkemedel till äldre och 
förskrivning av antibiotika, nybesök till läkare inom fem dagar, hälsosamtal, 
journalutskrifter och vårdhygien. 

Region Jönköpings län genomför särskild uppföljning av dessa avvikelser hösten 
2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28

 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Motion 2017-05-08

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



MOTION 1(2)

2017-11-28 RJL 2017/1427

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Gör primärvården i vår region mer likvärdig 
och jämlik 

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och 
Lennart Karlsson, 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, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik att:

 en kartläggning av likvärdigheten på länets vårdcentraler genomförs och 
presenteras inför regionfullmäktige

För att säkra en likvärdig vård på länets vårdcentraler följer Region Jönköpings 
län upp vårdcentralerna på flera olika sätt. Detta göra både via nationella 
mätningar och lokal uppföljning. 

• Årlig uppföljningsdialog
• Nationell patientenkät 2015
• Väntetider i vården
• Hitta och jämför vård, 1177 Vårdguiden
• Tillgänglighetsdatabasen
• Särskild uppföljning digitala vårdbesök (triagering, antibiotika, 

läkemedelsförskrivning, patientavgifter, vårddokumentation och 
marknadsföring). 

I den årliga uppföljningsdialogen som görs med varje vårdcentral ingår:  
• E-hälsa (webbtidbokning)
• Hälsosamtal
• Sjukdomsförebyggande arbete
• Antibiotikaförskrivning
• Läkemedelsförskrivning till äldre
• Medicinteknisk utrustning
• Diagnosklassificering
• Patientjournal – utskrift

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23405&nodeId=43496
https://patientenkat.se/sv/resultat/ta-del-av-resultat/
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Jonkopings/
https://www.1177.se/Hitta-vard/?q=v%C3%A5rdcentral&regions=6
http://www.t-d.se/sv/TD2/Sokresultat/?facet_region=J%C3%B6nk%C3%B6ping
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• Patientjournal – signering
• Inkommande remisser
• Läkarbesök inom fem dagar
• Patientvald väntan
• Rehabilitering
• Riskbruk, missbruk och beroende
• Vårdhygien
• Öppettider
• Fysisk tillgänglighet
• Invånarnas val
• ACG, CNI och åldersfördelning

Samtliga vårdcentraler uppfyllde 2016 regionens krav på läkarmedverkan i 
hemsjukvård, korttidsboende och särskilda boendeformer samt palliativ vård. 
Detsamma gäller kraven på öppettider, patientsäkerhet, krisberedskap och 
smittskydd. 

Avvikelserna gäller framför allt förskrivning av läkemedel till äldre och 
förskrivning av antibiotika, nybesök till läkare inom fem dagar, hälsosamtal, 
journalutskrifter och vårdhygien. 

Region Jönköpings län genomför särskild uppföljning av dessa avvikelser hösten 
2017.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 102 Informationsärenden och aktuell information
Kjell Ivarsson informerar om Kirurgisk vård.

Ulrika Stefansson informerar om Överenskommelse om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Jönköpings län, se beslut § 107.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om

 Nivåstrukturering inom rikssjukvården. 

 Arbetet pågår med överenskommelser som samordnas av 
SKL. 

 En uppdatering av Cosmic är gjord. 

 Regionen har haft ett studiebesök från Singapore som bland 
annat studerat samarbetet med kommunerna, 
hemsjukvården och Esthercoacher. 

 SKL´s sjukvårdsdelegation hade ett sammanträde i 
Jönköping förra veckan.

 RS-au har en ny inriktning för framtidsplanen.

 Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 
och tillämpningar på begreppet vård som inte kan anstå 
Diarienummer: RJL2017/786

Information lämnas om det stöd som finns tillgängligt för 
verksamheten.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

 Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 
Diarienummer: RJL 2017/575

Kort information lämnas.
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Tid: 2017-11-21, kl 10:00-16:55

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

 Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik 
Diarienummer: RJL 2017/1427

Information lämnas om resultat, mätettal m.m för uppföljning.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

 Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna 
Diarienummer: RJL 2017/1420

Information lämnas om hur vårdcentralerna arbetar med 
vårdsamordnare m.m.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

 Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig 
Diarienummer: RJL 2017/1419

Information lämnas om gällande avtal m.m.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport om Sommarsituationen 2017
Diarienummer: RJL2017/2998
Rapporten läggs till handlingarna.
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Rapport från konferenser: 

 Marcus Eskdahl rapporterar om Utbildningsdag i 
organdonation den 4 oktober i Linköping.

 Marianne Andersson och Sibylla Jämting rapporterar om 
Region Jönköpings läns miljödag 2017 den 15 november i 
Jönköping.

Frågor 
Vid sammanträdet i oktober framförde Marcus Eskdahl önskemål 
om att få en återrapport om ambulansutredningen.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om att utredningen ska 
kompletteras. Återrapporten kommer därför att lämnas under 
våren 2018.

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens 
sammanträde i december:
Marcus Eskdahl ställer frågan ”Vad gäller vid indraget körkort på 
grund av sjukdom m.m.? Hur ser processen ut och på vilket sätt 
lämnas besked om indragning till patienten?” 

Sibylla Jämting ställer frågan: ”Vilket stöd/utbildning erbjuder 
regionen till anhöriga inklusive barn till personer med allvarlig 
psykisk sjukdom såsom psykossjukdom, bipolära tillstånd, 
missbruk?”

Månadsrapport 2017 systemmätetal för september och oktober 
lämnas.
Presidiet får i uppdrag att diskutera hur redovisning av hyrläkare 
ska ske.

Vid protokollet

Lena Lindgren



PROTOKOLL
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Justeras

Maria Frisk Marianne Andersson Eva Eliasson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



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

§ 118 Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas 

 Psykiatriska kliniken på Ryhov

 Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.
Informationen lämnas också till nämnden.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042
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Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

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

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

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

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med 
delårsrapporten. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Maria Frisk

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.
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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










