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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 73-87 

Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, delvis 

via telefon 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 73 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 

tillägg: 

 Deltagande i kurser och konferenser. 

§ 74 

RJL 

2015/ 

710 

Budget med verksamhetsplan 2016 
 

Sammanfattning 
Ett underlag till budget presenterades vid nämndens sammanträde 

2015-06-02. Vid presidiets sammanträde 2015-06-15 beslutades 

att budgetunderlaget som lämnades vid nämndsammanträdet ska 

utgöra nämndens underlag för beslut, tillsammans med de 

eventuella tillägg som kommer fram vid sammanträdet 2015-06-

23.  

Vid presidiesammanträdet 2015-06-15 informerade ordföranden 

om de områden den politiska ledningen vill prioritera, bl.a. 

folkhälsa, primärvården och lika förutsättningar för 

habiliteringen. 

Marcus Eskdahl meddelade att oppositionen vill avvakta RS-au i 

september, men att de vid nämndsammanträdet 2015-06-23 

kommer att lämna något förslag.  

Förslag har lämnats av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Fler förslag och underlag till en enhetlig avgift ska tas fram till 

sammanträdet i RS-au. 

Ordföranden summerade diskussionen med att ”konkreta 

ändringsförslag ska lämnas skriftligt vid nämndsammanträdet”. 

 

Beslutsunderlag 

 Budgetunderlag 2014-06-02 
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 Förslag från Sverigedemokraterna 

 Förslag från Vänsterpartiet 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna lämnar sina 

yrkanden inför nämndens sammanträde i morgon förmiddag. 

Ordföranden påminner om att alla yrkanden ska lämnas skriftligt. 

  

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 75 

RJL 

2015/ 

708 

Mer trygghet och bättre försäkring 
RJL2015/708, Remiss Socialdepartementet 
(SOU2015:21), Dnr S2015/1554/SF 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande 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 

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 76 

RJL 

2015/ 

1030 

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel,  
Remiss Socialdepartementet (SOU2015:20), Dnr 
S2015/3231/FS, 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att 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 

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 SOU2015:20 Kostnadsansvar 

för smittskyddsläkemedel  

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 77 

RJL 

2015/ 

964 

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

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

Sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

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 

och unga 

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna inte ställer sig 

bakom yttrandet. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 78 

RJL 

2015/ 

1073 

Utvidgning av anmälningsplikt för influensa 
A(H1N1) till att omfatta laboratorieverifierad 
influensa, Remiss Socialdepartementet, Dnr 
S2015/3577/FS 
Beslut  
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 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att 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 

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 79 

RJL 

2015/ 

1106 

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

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

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. 
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 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 

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 80 

RJL 

2015/ 

1044 

Yttrande Motion: Kompensera patienter som får 
ligga i korridoren, RJL2015/1044 
Beslut  

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att en inlagd 

patient som inte har tillgång till rum avsett att sova i inte ska 

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.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-04 

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information om väntetider och beläggningsstatistik i vår 

region, samt en jämförelse med intilliggande regioner/landsting 

och riket ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 81 

RJL 

2015/ 

1059 

Yttrande Motion: Dags att kartlägga och 
utveckla Första linjen för barn och unga, 
RJL2015/1059 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård att motionen ska vara besvarad, eftersom arbetet 

redan genomförs. 

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.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-05 

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 82 

RJL 

2015/ 

1066 

Yttrande Motion: Hjälpmedelsdepå en möjlighet 
till en aktiv fritid, RJL2015/1066 
Beslut 

 Presidiet beslutar att ärendet ska tas upp som ett 

informationsärende vid nämndens sammanträde.  

Sammanfattning 

Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit att en 

hjälpmedelsdepå skall byggas upp där personer med 

funktionsnedsättning kan hyra och testa ett hjälpmedel under 

kortare tid. Flera av de produkter som krävs för att en person med 

funktionshinder skall kunna utöva idrott har en betydande 

kostnad. Syftet med förslaget är att ge möjlighet att prova på och 

hitta en sport eller aktivitet.  

 

Regionen ställer sig bakom en utredning av behovet av en 

hjälpmedelsdepå som bör innehålla både en kartläggning av 

behov och bidra med underlag till ställningstagande kring 

sjukvårdshuvudmännens uppdrag/ansvar. Synpunkter ska 

inhämtas från berörda.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26 

 

Förslag under sammanträdet 

Ärendet ska tas upp som ett informationsärende vid nämndens 

sammanträde och vara en beredning inför ett slutligt motionssvar.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 83 

LJ 

2014/ 

88 

Svar - Flexibla öppettider inom primärvården 
Beslut 

 Presidiet beslutar att ärendet tas upp igen vid 

presidiesammanträdet 2015-08-24. 
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Sammanfattning. 

Vid Landstingsfullmäktiges sammanträde 2014-11-25--26 

beslutades att det ska skapas tydligare incitament för flexiblare 

öppettider på vårdcentralerna. 

Ett förslag presenterades för presidiet vid sammanträdet 2015-06-

15. Det svaret skulle också kompletteras med ett kostnadsförslag 

för ett ökat öppethållande på vårdcentralerna någon dag per 

vecka, från kl 07:00 till kl 18:00. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25 

 

Förslag under sammanträdet 

Ärendet tas upp igen vid presidiets sammanträde 2015-08-24. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 84 

RJL 

2015/ 

487 

Rapport - Utredning av utökade rättigheter av 
hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda 
och papperslösa vuxna 
Beslut 

 Presidiet beslutar att ärendet tas upp igen vid 

presidiesammanträdet 2015-08-24. 

 

Sammanfattning 
Följande förslag till beslut var framtaget till nämnden: ”Nämnden 

för Folkhälsa och sjukvård beslutar att ge regionledningskontoret 

i uppdrag att utreda konsekvenserna av att erbjuda asylsökande, 

gömda och papperslösa vuxna hälso- och sjukvård på samma 

villkor som alla andra vuxna bosatta i regionen.” 

 

Vid sammanträdet 2015-03-10 beslutade nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård att uppdraget skulle återremitteras till nämndens 

presidium för vidare beredning.  

Ett kompletterat förslag till beredning som tagits fram av presidiet 

godkändes av nämnden vid sammanträdet den 2015-04-14. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-02 

 Nämndens protokoll 2015-04-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27 

 

Förslag under sammanträdet 
Ärendet tas upp igen vid presidiets sammanträde 2015-08-24. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 85 

 

Nämndens protokoll 
Frågor, reservationer och önskemål om anteckningar som ska tas 

till protokollet ska lämnas skriftligt vid nämndens sammanträden. 

§ 86 Deltagande i kurser och konferenser 
Ledamot som deltagit i en kurs/konferens ska alltid anmäla detta 

vid efterföljande nämndsammanträde och eventuellt lämna en kort 

redovisning. 

§ 87 Kom ihåg! 
En genomgång och revidering av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


