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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 64-75 

Tid: 2015-08-11, kl 13:00-15:30 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S) 

Eva Nilsson (M) (ers Maritha Josefsson (M)) 

Mona Forsberg (S) §§ 64-73 

Tobias Gyllensten (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

§§ 74-75 

Hannah Ekeroos Sturesson (KD) (ers 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)  

Sibylla Jämting (MP) (ers Kajsa Carlsson (MP)) 

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre (V)) 

 

Ersättare: 

Nils-Erik Emme (KD) 1:e ersättare 

Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare §§ 64-73 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare 

Marita Klasson (SD) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Ragnvald Ahlnér, ordf i patientnämnden § 68 

Kjell Ekelund, vice ordf i patientnämnden § 68 

Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i 

patientnämnden § 68 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  

   

§ 64 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Bertil Nilsson att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 
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§ 65 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§ 66 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 67 

RJL 

2015/ 

59 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 68 Informationsärenden och aktuell information 

Ragnvald Ahlnér, Kjell Ekelund och Jeanette Byskén Henriksson 

informerar om Patientnämndens arbete.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:  

 Motion Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid, 

RJL2015/1066 

 En utvärdering och sammanställning av sommarsituationen 

kommer att göras 

 Region Jönköpings län har en generös policy för 

kontinuerlig blodsockermätning för barn 

 IVO-ärenden 

 Mer jämlik vård 

 Redovisning av tillgänglighet 

 Frågor 

 

Följande frågor ställs och ska besvaras vid nästa  

sammanträde. 

Marcus Eskdahl ställer följande frågor: 

”- Vad har gjorts efter ambulansutredningen? 

- De extra resurserna som nyligen tillförts, hur har de fördelats? 

- Hur ser patientflödet ut till de tre akutsjukhusen när det gäller 

förlossningsvården utifrån geografiska områden?” 
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Sibylla Jämting ställer följande frågor:  

”Informationsöverföringen och kommunikationen mellan 

regionens sjukvård och kommunernas hemsjukvård fungerar 

fortfarande dåligt, vilket medför merarbete för båda parter och en 

betydande patientsäkerhetsrisk.  

I Region Kronoberg har vissa kommuner löst detta problem 

genom att man själva använder journalsystemet Cambio Cosmic 

och det finns ett avtal om sammanhållen journal mellan 

kommunerna och regionen. 

- Hur ser möjligheterna ut för att införa Cosmic i kommunerna i 

vårt län på samma sätt som i Kronoberg? 

- Hittills har ju regionen satsat på att lösa problemen med hjälp av 

Nationella patientöversikten, vilket ännu inte fungerar väl och 

även i bästa fall innebär en betydligt sämre lösning än 

sammanhållen journal med t ex journalsystemet Cosmic. Man kan 

naturligtvis avvakta nationella IT-lösningar men tidsperspektivet 

innan dylik lösning är på plats är förskräckande långt. Hur tänker 

sig regionen hantera de problem och risker som nuvarande IT-

lösning innebär under de närmaste åren?” 

Kristina Bertov informerar om   

 Månadsrapport 

 Beslutsärenden till regionsstyrelsen 

§ 69 

RJL 

2015/ 

1044 

Yttrande Motion: Kompensera patienter som får 
ligga i korridoren 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 föreslå regionsstyrelsen godkänna föreliggande förslag till 

yttrande.  

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att en inlagd 

patient som inte har tillgång till rum avsett att sova i inte ska 
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behöva betala patientavgift för slutenvård. Inom Region 

Jönköpings län arbetar man offensivt för att undvika 

överbeläggningar och att patienter varaktigt placeras i korridorer 

är sällsynt. Att på timbasis registrera att en patient tillfälligt vistas 

i korridoren på en vårdavdelning är inte möjligt i aktuella IT-

system och skulle innebära ett administrativt merarbete för 

vårdpersonalen som inte kan ses som värdeskapande.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-04 

 

Förslag under sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar bifall till motionen. Sibylla Jämting, Helena 

Stålhammar och Lena Skaring Thorsén yrkar avslag till motionen 

och bifall till föreliggande förslag till yttrande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ovanstående yrkanden mot varandra och 

finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande. 

Beslutet skickas till 
Regionsstyrelsen 

§ 70 

2015/ 

1059 

Yttrande Motion: Dags att kartlägga och 
utveckla Första linjen för barn och unga  
Beslut  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 föreslå regionsstyrelsen godkänna föreliggande förslag till 

yttrande.  

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Region Jönköpings 

län kartlägger och utvärderar rådande Första Linjeverksamhet 

med fokus på barn och unga. Region Jönköpings län arbetar efter 

nationella mål för barn och ungas psykiska hälsa. Första 

linjeverksamheter har de senaste åren etablerats i norra och östra 

länsdelen och utvärdering har genomförts. För södra delen av 

länet planeras verksamhetsstart under 2016.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-05 

 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Ove Eriksson framför önskemål om att nämnden ska få ta 

del av de utvärderingar som motionen hänvisar till. 

Ordföranden föreslår att de läggs i läsplattan. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till 

yttrande. 

Beslutet skickas till 
Regionsstyrelsen 

 Beslutsärenden för nämnden 

§ 71 

RJL 

2015/ 

708 

Mer trygghet och bättre försäkring  
Remiss Socialdepartementet (SOU2015:21), Dnr 
S2015/1554/SF 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande yttrande med Marcus Eskdahls 

förslag om ändring i texten, som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. 

Region Jönköpings län yttrar sig över de delar som rör regionens 

verksamhet samt regionens roll som arbetsgivare. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialdepartementets remiss SOU2015:21 Mer trygghet och 

bättre försäkring 
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Förslag under sammanträdet 

Lena Skaring Thorsén yrkar bifall till yttrandet.  

Marcus Eskdahl föreslår ändrad lydelse av sista meningen i första 

stycket under rubrik Del 1 Ett rättvisande inkomstunderlag 

”Om ersättningen i detta fall baseras på en heltidslön uppstår en 

överkompensation, som kan riskera att minska motivationen att 

snabbt återgå i arbete.” Meningen ska istället lyda: ”Om 

ersättningen i detta fall baseras på en heltidslön uppstår en 

överkompensation.” 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ovanstående förslag mot varandra och finner 

att nämnden bifaller Marcus Eskdahls förslag om ändring i texten. 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 72 

RJL 

2015/ 

1030 

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel,  
Remiss Socialdepartementet, Dnr 
2015/3231/FS, 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Det ska införas bestämmelser i smittskyddslagen om vilket 

landsting som ska ersätta ett öppenvårdsapotek för kostnader för 

läkemedel som är kostnadsfria enligt lagen. 

 

Kostnaderna ska ersättas av det landsting inom vars område 

patienten är bosatt. Om patienten inte är bosatt inom något 

landstingsområde ska i stället det landsting ersätta kostnaderna 

inom vars område den som förskrivit läkemedlet har sin 

verksamhetsort. 

 

Bestämmelserna om vilka som är förmånsberättigade i 

smittskyddslagen ska förtydligas så att det uttryckligen framgår 
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att kostnadsfriheten gäller den som utan att vara bosatt här har rätt 

till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialdepartementets remiss Ds 2015:20 Kostnadsansvar 

för smittskyddsläkemedel  

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 73 

RJL 

2015/ 

964 

Bidrag till glasögon för barn och unga, 
Remiss Socialdepartementet, Dnr 
S2015/3030/FST 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 godkänna föreliggande yttrande med den politiska 

ledningens förslag till justering, som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Västerpartiet reserverar sig 

till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade promemoria. 

 

Region Jönköpings län ser ett enhetligt regelverk i hela landet 

som en fördel, men ifrågasätter samtidigt att en målgrupp 

särbehandlas i relation till andra i lagstiftningen. Det finns andra 

målgrupper som i så fall också skulle gagnas av ett lagstadgat 

bidragssystem. Om bidraget införs förordar regionen att det enbart 

omfattar rätt till glasögon. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialdepartementets remiss Bidrag till glasögon för barn 
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och unga 

 

Förslag under sammanträdet 

Den politiska ledningen föreslår två justeringar i det föreliggande 

förslaget till yttrande. Första stycket under rubriken Aktuella 

synpunkter ska lyda: ”Region Jönköpings län ställer sig positiv 

till ett bidrag till barn och unga i åldern 8-19 år som behöver 

glasögon eller kontaktlinser. Under förutsättning att full 

kostnadstäckning sker.” På sidan 2 stryks följande meningar ”Om 

bidrag trots allt införs bör detta endast omfatta rätt till glasögon 

och inte till kontaktlinser. Glasögon täcker väl behoven och 

kontaktlinser är ett mer ”kosmetiskt val” som den enskilde bör stå 

för själv”. 

 

Med dessa justeringar vill de bifalla yttrandet. 

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Västerpartiet lämnat ett eget 

förslag till yttrande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

nämnden bifaller den politiska ledningens förslag med justeringar. 

 

Votering begärs med följande voteringsproposition: 

JA för den politiska ledningens förslag – röstar 8 ledamöter (Anne 

Karlsson, Eva Nilsson, Hannah Ekeroos Sturesson, Bertil Nilsson, 

Marianne Andersson, Lena Skaring Thorsén, Helena Stålhammar 

och Maria Frisk). 

NEJ för Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Västerpartiets 

förslag – röstar 7 ledamöter (Mona Forsberg, Per Svenberg, 

Desirée Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Bengt-Ove 

Eriksson och Marcus Eskdahl). 

 

Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag till yttrande med 

den politiska ledningens förslag till justering. 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård 
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§ 74 

RJL 

2015/ 

1073 

Utvidgning av anmälningsplikt för influensa 
A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av 
all laboratorieverifierad influensa,  
Remiss Socialdepartementet, Dnr 
S2015/3577/FS 

Beslut  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade rapport. Regionen stöder 

Socialstyrelsens förslag att utvidga anmälningsplikten för 

A(H1N1)pdm09 till att omfatta laboratorieanmälan av all 

laboratorieverifierad influensa. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialdepartementets remiss Utvidgning av anmälningsplikt 

för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieverifierad 

influensa 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 75 

RJL 

2015/ 

1106 

Slutrapport om receptbelagda läkemedel 
utanför läkemedelsförmånerna, 
Remiss Socialdepartementet, Dnr 
S2014/3698/FS 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 
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Sammanfattning 

I slutrapporten sammanfattas förslaget; 

 En utvidgad möjlighet till utbyte som ska gälla även då 

läkemedel inte ingår i förmånerna. Utbyte ska ske utifrån 

patientens önskemål med samma patientsäkerhetskrav som 

utbytet inom förmånerna idag. 

 Att skapa en oberoende priswebb som möjliggör 

prisjämförelser för alla receptbelagda läkemedel. 

 Att möjliggöra att prisinformation för läkemedel utanför 

förmånerna kan visas i förskrivarstöden. 

 Att offentligt finansierade läkemedel utanför förmånerna 

kodas upp i systemen för att förenkla administrationen. 

 Att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska 

kodas och hanteras inom förmånerna i de fall de har 

bedömts av TLV och fått ett förmånsgrundande pris. 

 Att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska 

kodas och därmed få en förenklad hantering om de inte 

har ett förmånsgrundande pris. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialdepartementets remiss Slutrapport om receptbelagda 

läkemedel utanför förmånerna 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 
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Maria Frisk Bertil Nilsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


