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Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll delegationer  

Motioner  

Inkomna handlingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJL 2015/308 Barndialogen - Verksamhetsberättelse för 2014 med framåtblickar,  

Information om statliga stimulansmedel aktuella för Jönköpings län genom 

överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård 

LJ2014/532 Årsrapportering av statsbidrag för år 2014 – Användningen av statsbidrag för 

rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt LSS 

(habilitering) 

LJ2014/532 Årsrapportering av statsbidrag för år 2014 – Användningen av statsbidrag för 

rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt LSS 

(sjukvård) 

LK06-0219 Information om beslut om utbetalning av Sjukskrivningsmiljarden enligt 2014 

års villkor 

LJ2014/1712 Protokollsutdrag RS §17, Övergången från barn- och ungdomshabilitering 

till vuxenhabilitering – svar till Patientnämnden 

RJL2015/379 Godkännande att delta i enkätundersökning av patienter upplevelser av 

vården vid behandling av malignt melanom (Beslutsunderlag och patientinformation 

RCC) 

RJL2015/33 Direktiv vävnadsinrättning 

LJ2014/920 Motion: Afasihus i Jönköpings län, prot.utdr. RF 2015-01-27 

LJ2014/408 Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel, prot.utdr. 

RF 2015-01-27 

LJ2014/1712 Skrivelse: Övergången från barn- och ungdomshabilitering till 

vuxenhabilitering – svar till pat.nämnden, prot.utdr. RS 2015-01-27 

LJ2014/601Motion: Rätt behandling för människor som drabbats av traumatiska 

händelser, prot.utdr. RF 2015-01-27 

RJL 2015/1 



 

 

 

 

 

 

Utgående skrivelser 

 

 

 

Övrigt 

LJ2014/925 Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården, prot.utdr.. RF 

2015-01-27 

Lj2014/547 Motion: Äldre med psykisk ohälsa – satsningar behövs för att ge en rättvis 

vård, prot.utdr. RF 2015-01-27 

Protokoll Kommunalt forum 2015-01-30 

Regeringsbeslut 

 

 

Beslut från Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO 

Beslut lex Maria, fördröjd diagnos, LJ2014/1333 

Beslut lex Maria, brister i dokumentation, LJ2014/1762 

Beslut om lex Maria, komplikation, LJ2014/979 

Beslut om lex Maria, bristfällig omvårdnad, LJ2014/527 

Beslut lex Maria, felaktig diagnos, LJ2014/1114 

Beslut lex Maria, felaktig diagnos, LJ2014/1142 

Beslut lex Maria, förväxling läkemedel, LJ2014/209 

Beslut lex Maria, handhavande, LJ2014/1601 

Beslut lex Maria, bristfällig omvårdnad, LJ2013/1738 

Klagomål fel i vården, LJ2014/1370 

Klagomål fel i vården, LJ2013/33 

Anmälan om fel i vården, LJ2012/1659 

Klagomål fel i vården, LJ2014/763 

Verksamhetstillsyn, LJ2014/1351 

Anmälan om fel i vården, LJ2013/389 

Verksamhetstillsyn, LJ2014/323 

Anmälan om fel i vården, LJ2012/1660 

Klagomål om fel i vården, LJ2013/1424 

Klagomål om fel i vården, LJ2014/170 

Klagomål om fel i vården, LJ2013/1548 

Klagomål om fel i vården, LJ2012/1809 

Klagomål om fel i vården, LJ2013/1051 

Klagomål om fel i vården, LJ2013/1728 



Anmälan om fel i vården, LJ2012/1744 

Beslut lex Maria, felmedicinering, LJ2014/1603 

Beslut lex Maria, elavbrott, LJ2014/1786 

Beslut lex Maria, felaktig behandling, LJ2014/1235 

Beslut Tillsyn av operation- och intensivvårdskliniken samt kirurgiskakliniken på 

Värnamo sjukhus 

Cirkulär från SKL  

Beslut från SKL 

 

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer,  giltigt fr.o.m 1 januari 2015 

Reviderat riksavtal för utomlänsvård, giltigt fr.o.m 1 januari 2015 

Beslutsstöd i frågan om utomlänsersättning i samband med listning utanför det egna länet 

Arbetsmiljöverket 

 

 

Sveriges Europakontor Småland-

Blekinge 

 

 

Patientföreningar, 

Länspensionärsrådet (LPR), 

Länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF), 

m.m. 

 

Övrigt 

 

 

 


