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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård          
§§ 8-18 

Tid: 2015-02-03, kl 13:00-15:00 

Plats: Hooks Herrgård, Hok 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S) 

Maritha Josefsson (M) 

Mona Forsberg (S) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S) 

Anne Karlsson (SD) 

Desirée Törnqvist (S) 

Bertil Nilsson (M) 

Eva Eliasson (S) 

Marianne Andersson (KD) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Elisabeth Töre (V) 

 

Ersättare: 

Britt Johansson (M) 1:e ersättare 

Folke Solheim (M) 1:e ersättare 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare  

Sibylla Jämting (MP) 1:e ersättare  

Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

Esse Colvås (FP) 1:e ersättare 

Marita Klasson (SD) 1:e ersättare 

Nils-Erik Emme (KD) (ers Hannah Ekeroos 

Sturesson (KD) 1:e ersättare)   

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör 

Bojestig Mats, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lindgren Lena, sekreterare  

   

§ 8 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Mona Forsberg att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 
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§ 9 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande ändring och tillägg av 

ärenden:   

- Delegationsordning för nämnden blir ett beslutsärende för 

nämnden 

- Utvecklingsplan vuxenpsykiatri, resursförstärkningar samt 

resultat   

 

§10 Anmälan av informationshandlingar 
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar information, enligt bilaga. 

Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna. 

 

§11 Informationsärenden och aktuell information 

Följande information lämnas av Hälso- och sjukvårdsdirektören: 

 Ny organisation inom somatisk- och psykiatrisk vård samt 

medicinsk diagnostik från 2015-02-01. 

 Personalsituationen  

Personalsituationen inom länet beskrivs. 

 

 Ambulanssjukvården 

Ett projekt med schemaläggning påbörjas i Jönköping. 

 

 Månadsrapportering (ekonomi)  

Former för rapportering utarbetas. 

 

 Kurser och konferenser 

Mikrosystemfestival 25-26 februari. En ledamot per parti 

får delta. 

 

 Fråga 

Fråga ställd vid nämndens sammaträde 2015-01-13 av Desirée 

Törnqvist, S om den prestationsersättning som regionen fått efter 

projektet Mest sjuka äldre.  

Frågan bevaras nu av hälso- och sjukvårdsdirektören. 
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Bertil Nilsson, M ställer en fråga om nedläggningen av röntgen 

vid vårdcentralen i Gislaved.  

Frågan besvaras nu av regiondirektören.  

 

Marcus Eskdahl, S ställer följande frågor om mammografi-

undersökningar.  

Den mobila mammografi enhet som har besökt ett antal orter i 

länet ska koncentrera sin verksamhet till en ort per kommun.  

Det har Landsting/region meddelat länsinvånarna via media i 

december 2014.  

Frågorna är:   

- Hur har besöksstatistiken sett ut för den mobila enheten utifrån  

uppställningsplats de två senaste åren? 

- Har man kallat till den mobila enheten eller har patienten själv 

valt var man vill göra undersökningen?  

- Vilka kostnader finns för den mobila enheten? 

- Har diskussion fört med berörda kommuner om förändring av 

uppställningsplatser för den mobila enheten?  

 

Frågorna kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

 Beslutsärenden till regionstyrelsen  

§12 

RJL 

2015/ 

243 

 

Revidering av Reglemente Sydöstra 
sjukvårdsregionen – dnr RSN 2014-29 

Beslut 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen 

besluta  

att godkänna Regionsjukvårdsnämndens revidering av 

Reglemente inom Sydöstra sjukvårdsregionen samt 

 

att tillstyrka att Regionsjukvårdsnämnden fr.o.m. 2015-01-01 

byter namn till Samverkansnämnd för Sydöstra sjukvårdregionen. 

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av regionbildning inom Landstinget i Östergötland 

och Landstinget i Jönköpings län, samt en ambition om att öppna 

upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen för frågor 

utöver hälso-och sjukvårdsfrågor har en ändring av 
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Regionsjukvårdsnämndens reglemente föreslagits. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

(SVN), samt protokollsutdrag om beslut i Regionsjukvårds- 

nämnden 2014-12-04. 

 

Beslutet skickas till 

Regionsstyrelsen 

§13 

RJL 

2015/ 

242 

Revidering av Samverkansavtal inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen – dnr RSN 2014-28 
Beslut 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen 

besluta 

att godkänna Regionsjukvårdsnämndens revidering av 

Samverkansavtalet inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

Sammanfattning 
Från 2015 införs en ny patientlag (2104:821) som bland annat 

reglerar invånarens rätt att fritt söka öppen specialiserad vård, 

samt listning vid vårdcentral i annat landsting. Den nya 

lagstiftningen har föranlett en revidering av 

Regionsamverkansavtalets §5-§7.  

 

Samtidigt sker förslag på en revidering av reglementet för 

Regionsjukvårdsnämnden som från årsskiftet kommer att 

benämnas Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Den föreslagna revideringen av reglementet påverkar 

Regionsamverkansavtalets §9-§12. 

  

Beslutsunderlag 
Regionsamverkansavtal (Sydöstra sjukvårdsregionen), samt 

protokollsutdrag om beslut i Regionsjukvårdsnämnden 

2014-12-04. 

 

Beslutet skickas till 

Regionsstyrelsen 
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§14 

RJL 

2015/ 

246 

 

Strategisk utvecklingsplan för cancervården i 
Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-2018 – dnr 
2014-30 
Beslut 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen 

besluta 

att godkänna Regionsjukvårdsnämndens beslut om en ”Strategisk 

utvecklingsplan för cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen 

2015-2018”, samt  

 

att denna även utgör en strategisk utvecklingsplan för 

cancervården i Region Jönköpings län. 

 

Sammanfattning 
I utredningen ”En nationell cancerstrategi för framtiden” (SOU 

2009:11) föreslogs en strategi för den framtida cancervården i 

syfte att på ett resurseffektivt sätt möta de många utmaningar som 

cancervården stod inför. 

Ett av utredningens förslag var att skapa ett mer samlat 

förhållningsätt inom alla cancerverksamheter. Detta skulle 

åstadkommas genom att inrätta sex regionala cancercentra (RCC) 

med uppdrag att arbeta för ökad vårdkvalitet, bättre vårdresultat 

och mera effektivt utnyttjande av hälso-och sjukvårdens resurser. 

 

År 2010 tog Regionsjukvårdsnämnden beslut om att inrätta ett 

RCC inom Sydöstra sjukvårdsregionen (dnr 2010-3). 

Motsvarande beslut togs inom Landstinget i Jönköpings län (dnr 

LK10-0137).  

 

Utredningen (SOU 2009:11) tog fram tio kriterier som ska 

utmärka ett RCC:s uppdrag. Ett av dessa kriterier är att utarbeta 

en strategisk utvecklingsplan för cancervården inom 

sjukvårdsregionen. Utvecklingsplanen fokuserar strategiska 

vägval för framtiden med hänsyn till en åldrad befolkning, ökad 

cancerincidens och -prevalens, samt en alltmer komplex 

cancervård med nya möjligheter att utveckla prevention, 

diagnostik, behandling och uppföljning. 
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Beslutsunderlag 
Strategisk utvecklingsplan för cancervården i sydöstra 

sjukvårdsregionen 2015-2018, samt protokollsutdrag från 

Regionsjukvårdsnämndens beslut 2014-12-04. 

 

Beslutet skickas till 

Regionsstyrelsen  

 Beslutsärenden för nämnden  

§15 

RJL 

2015/ 

16 

Delegationsordning för nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 
Beslut 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar  

att godkänna förslaget till delegationsordning för nämnden. 

 

Sammanfattning 

Nämndens möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat i 

kommunallagen. I delegationsordningen preciseras vad nämndens 

presidium, ordförande och hälso- och sjukvårdsdirektör har rätt att 

fatta beslut om. 

Enligt beslut i RS-Au ska en uppföljning av samtliga nämnders 

delegationsordningar göras under hösten 2015.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-05. 

 

Beslutet skickas till 

Nämndens presidium, ordförande och hälso- och 

sjukvårdsdirektör. 

 

§16 

RLJ 

2015/ 

250 

Fördelning operationstyper inom kirurgi och 
ortopedi i Region Jönköpings län  
Beslut 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar 

att ställa sig bakom förslag om fördelning av operationstyper 

inom kirurgi och ortopedi. 
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att en uppföljning av fördelningen sker i samband med 

årsredovisningen 2016. 

 

Sammanfattning 

Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan 

utifrån kartläggning och analys av Landstinget i Jönköpings län 

konsumtion och produktion har det tagits fram en fördelning av 

operationstyper inom kirurgi och ortopedi. 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören har i samarbete med 

sjukvårdsdirektörer och verksamhetschefer arbetat fram förslag 

till fördelning. Underlaget har varit ute för en bred diskussion i 

hela verksamheten under sommaren 2014. 

 

Ett förslag till fördelning har sedan bearbetats och analyserats. De 

olika berörda enheterna bedömer att detta kan fungera väl för 

vården och att de samtidigt kan bedriva en effektiv utbildning. 

 

Information om protokoll från Centrala samverkansgruppens 

sammanträde 2015-02-02 har lämnas vid nämndens sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-27 

 

Beslutet skickas till 

Hälso- och sjukvårdsdirektören 

§17 

LJ 

2013/ 

1407 

 

Valärende 
Beslut 

Nämnden beslutar att välja följande ledamöter till Regionala 

kunskapscentret Adlon: 

Helena Stålhammar, C till ordinarie ledamot, samt  

Marcus Eskdahl, S till ersättare t.o.m. 2018-12-31. 

Sammanfattning 

Regionala kunskapscentret Adlons uppdrag är att genom 
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samverkan landsting och regioner emellan öka effektiviteten i 

arbetet med sexualitet och hälsa. Målsättningen är att minska 

spridningen av hiv och sexuellt överförbara infektioner och 

antalet oönskade graviditeter 

Kunskapscentret består av en ledningsgrupp med länens 8 

kontaktpersoner samt Adlons samordnare. En ledande tjänsteman 

och en ledande politiker från varje landsting eller region utgör 

styrelsen för kunskapscentret, till detta finns ett presidium knutet 

 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse LJ2013/1407 

 

Beslutet skickas till 

Folkhälsa och sjukvård 

 Övrigt  

§18 
 

Utvecklingsplan vuxenpsykiatri, 
resursförstärkningar samt resultat 
Beslut 

Nämndens presidium får i uppdrag att bereda en redovisning. 
 
I budget 2011 tog Landstingsfullmäktige ett beslut om ett 

intensivt och systematiskt arbete med åtgärdsförslag utifrån den 

Utvecklingsplan som redovisades på Landstingsfullmäktige 2010-

09-28 ”Ett föredöme inom svensk psykiatri”. Utvecklingsplanen 

innehåller ett 14-punkts program med åtgärdsförslag.  

 

Utifrån utvecklingsplanen gavs ett uppdrag att ta fram en 

ledningsplan för vuxenpsykiatrin.  

 

Med anledning av den redovisning som gjordes 2013 och de 

förbättringsområden som identifierades vill Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet att en uppföljning/redovisning görs till Nämnden 

för Folkhälsa och sjukvård senast april månad 2015. 
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Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk Mona Forsberg  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


