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Svar på interpellation från Per 
Svenberg, Socialdemokraterna - Om 
undanhållen information 
I en interpellation från Per Svenberg, Socialdemokraterna ställs följande frågor:  

 

- Hur ska vi i politiken kunna fatta kloka och genomtänkta beslut om vi inte har 

all information tillgänglig?  

- När kommer vi i politiken få ta del av dessa handlingsplaner? 

- Vilken mer information undanhålls för politiken?  

 

I regionstyrelse och nämnder fattas övergripande och strategiska beslut. Efter att 

regionfullmäktige fattat beslut om budget, verksamhetsplan och årsberättelse 

fattar styrelse och nämnder t ex beslut om verksamhetsområdenas budget och 

verksamhetsplaner. Därefter följer styrelse och nämnder verksamheten under året 

med information från verksamheten. Vid behov kan styrelse och nämnder fatta 

beslut om kompletterande åtgärder. Jag anser det mycket viktigt att ha en så öppen 

och transparent verksamhet som vi har och kommer att fortsätta värna om den. 

 

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Verksamhetsområde Psykiatri och 

rehabilitering, informerade nämnden för Folkhälsa och sjukvård både hösten 2015 

och den 15 mars 2016 om arbetet inom verksamhetsområdet. Informationen rörde 

bland annat stängningen av rehabiliteringsavdelningen i Nässjö som blev 

nödvändig med kort framförhållning vid månadsskiftet mars-april.  

 

Projekt Jämlik rehabilitering var ett projekt som bedrevs under perioden 2015-06-

01 fram till 2016-02-29. Syftet med projektet var att öka förutsättningarna till 

jämlik rehabilitering i regionen. Målsättningen förtydligades under hösten med 

följande uppdrag för Rehabiliteringsmedicinska kliniken: 

 att från och med 1 januari 2016 organisatoriskt inkludera och ansvara för den 

rehabiliteringsverksamhet som bedrivs vid neurologiska 

rehabiliteringsavdelningen i Nässjö, inklusive dagrehabilitering.  

 att under 2016 bygga upp och erbjuda geografiskt spridd 

rehabiliteringsmedicinsk dagrehabilitering.  
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 att utreda behovet av slutenvård- respektive öppenvårdsresurser för att erbjuda 

en jämlik och resurseffektiv rehabiliteringsverksamhet för hela länet. 

 

Arbete pågår enligt handlingsplan på rehabiliteringsmedicinska kliniken med att 

utveckla verksamheten, bland annat genom att erbjuda geografiskt spridd 

dagrehabilitering på tre orter i länet. Detta arbete görs för att erbjuda 

regioninvånarna mer jämlika förutsättningar, minska avståndet till 

rehabiliteringsmedicinsk dagrehabilitering som fram till årsskiftet 2016 endast 

erbjudits i Jönköping. Syftet är också att öka patientens möjlighet att delta i 

rehabilitering utan att behöva vara inlagd på sjukhus. Viktiga utgångspunkter för 

den sammanhängande teamrehabiliteringen som kommer att erbjudas är att den är 

personcentrerad och grundar sig i den rehabiliteringsplan som upprättas 

tillsammans med patienten. Innehållet i rehabiliteringen utformas efter de behov 

och mål som patienten har, där balans mellan aktivitet och vila är viktigt att ta 

hänsyn till. Regionen utvecklar verksamheten i enlighet med nationella riktlinjer 

och arbetar med att implementera riktlinjer och skapa jämlika förutsättningar för 

patienter.  

 

Verksamheterna i Region Jönköpings län har ständigt i uppdrag att arbeta med 

huruvida vård och rehabilitering skall erbjudas i sluten- eller öppenvård. 

Den akuta stängningen av verksamheten i Nässjö beslutades av 

verksamhetschefen av arbetsmiljö- och patientsäkerhetsskäl, med anledning av 

akut sjuksköterskebrist. De patienter som av medicinska skäl behöver 

övernattningsmöjlighet i närhet till rehabiliteringslokalerna erbjudas detta på 

patienthotell. För de patienter som av medicinska skäl behöver rehabilitering och 

omvårdnad 24 timmar om dygnet finns möjlighet att erbjuda det vid 

rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping. 

 

 

 

Maria Frisk 

Ordförande i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 


