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§ 90 

RJL 

2015/ 

1466 

Utvecklade arbetsformer för dialog med 
patientföreningar 
Beslut 

 Presidiet beslutar att föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård att godkänna förslaget 

 

Sammanfattning 
Presidiet för Nämnden Folkhälsa och sjukvård gav 2015-02-23 

Folkhälsa och sjukvård i uppdrag att ta fram ett förslag till dialog 

med brukarorganisationer. 

Tidigare har landstinget regelbundet bjudit in patientföreningar 

och funktionshinderorganisationer i länet till överläggningar. 

Tjänstemän från medicinska programgrupper och förtroendevalda 

har medverkat vid dessa överläggningar. 

 

Förslag till fortsatt arbete är att ersätta tidigare träffar med ett 

antal seminarier/workshops under året. Till dessa inbjuds 

föreningar och andra personer som är aktuella utifrån bestämt 

tema. Ansvariga politiker från regionen och länets kommuner 

deltar. Vid dessa mötesplatser kan behov identifieras och förslag 

på förbättringar tas fram. Samverkan mellan aktörer kan på detta 

sätt också förbättras. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12 

 Föredragande Annmargreth Kvarnefors, Qulturum 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 

 

Vid protokollet 
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Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Anneli Andersson 
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Qulturum  

Annmargreth Kvarnefors  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Utvecklade arbetsformer för dialog med 
patientföreningar 

Förslag till beslut  
Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att 

1. överläggningar mellan Nämnden för Folkhälsa och sjukvård och patientför-

eningar sker genom seminarier/workshops med aktuella och angelägna te-

man 

2. samtliga seminarier/workshops är öppna för alla patientföreningar och an-

svariga politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner deltar 

3. Qulturum planerar och genomför dessa seminarier/workshops 

4. medarbetare med kunskap om respektive tema medverkar. 

Sammanfattning 
Presidiet för Nämnden Folkhälsa och sjukvård gav 2015-02-23 Folkhälsa och 

sjukvård i uppdrag att ta fram ett förslag till dialog med brukarorganisationer. 

 

Tidigare har landstinget regelbundet bjudit in patientföreningar och funktionshin-

derorganisationer i länet till överläggningar. Tjänstemän från medicinska pro-

gramgrupper och förtroendevalda har medverkat vid dessa överläggningar. 

 

Förslag till fortsatt arbete är att ersätta tidigare träffar med ett antal semi-

narier/workshops under året. Till dessa inbjuds föreningar och andra personer som 

är aktuella utifrån bestämt tema. Ansvariga politiker från regionen och länets 

kommuner deltar. Vid dessa mötesplatser kan behov identifieras och förslag på 

förbättringar tas fram. Samverkan mellan aktörer kan på detta sätt också förbätt-

ras. 

Information i ärendet 
Avdelningen Folkhälsa och sjukvård hade under en följd av år ansvar för samord-

ning och genomförande av regelbundna överläggningar mellan dåvarande Hälso- 

och sjukvårdsutskottet och länets patientföreningar och funktionshinderorganisat-

ioner. Enskilda föreningar gavs vid dessa träffar möjlighet att ställa frågor och 
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lämna synpunkter på vården till de förtroendevalda, som samtidigt fick del av vik-

tig information.  

 

Sedan 2013-2014 har intentionen varit att bjuda in flera föreningar till varje träff 

för ökad samverkan. Även representanter från medicinska programgrupper har 

deltagit med syftet att bättre ta tillvara inkomna synpunkter och återkoppla direkt 

till berörda verksamheter. 

 

Under senare tid har således Qulturum i samarbete med Folkhälsa och sjukvård 

bjudit in föreningar med gemensam målgrupp eller gemensamma intressepolitiska 

frågor. Responsen från föreningarna har varit positiv och man har sett ett värde i 

att träffa andra föreningar. Deltagande från medicinska programgrupper har med-

fört att föreningarna i ökad grad har kunnat få svar på frågor som berör enskilda 

verksamheter eller riktlinjer och det har funnits möjlighet att ömsesidigt lyfta för-

slag till förbättringar. En utvärdering pekar på att arbetssättet varit bra, men att det 

också kan utvecklas. Det finns även ett generellt behov av översyn av rutiner med 

andledning av den nya politiska organisationen och regionbildningen.  

 

För att kunna utveckla en vård och ett samhälle som möter medborgarens behov 

behöver formerna för mötesplatser utvecklas ytterligare. Inriktningen på vården 

förflyttar sig i allt större utsträckning från sjukhusen till den öppna vården. Fram-

gångsfaktor är att denna utveckling sker i samarbete med medborgarna, länets 

kommuner och även andra aktörer. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Presidie för Nämnden folkhälsa och sjukvård 

2015-02-23 

 Protokollsutdrag från Presidie för Nämnden Folkhälsa och sjukvård 

2015-04-21 

 Protokollsutdrag från Presidie för Nämnden Folkhälsa och sjukvård 

2015-05-19. 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

 

 

 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 

Qulturum 
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Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 63 
 
Dialog med brukarorganisationer 
Ett förslag kommer att presenteras vid presidiesammanträdet den 

22 juni. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Maria Sundén 
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§ 44 Dialog med brukarorganisationer 
Beslut 

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 vid presidiets sammanträde i maj ska ett förslag till dialog 

med brukarorganisationer presenteras. 

 

Information i ärendet 

Se presidieprotokoll 2015-02-23, § 20, samt 2015-03-30, § 32. 

På grund av stor arbetstyngd har ett förslag inte kunnat tas fram 

till dagens sammanträde.  

 

Förslag under sammanträdet 

Ett förslag tas fram till presidiets sammanträde i maj. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Maria Frisk     

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Maria Sundén 
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Presidie för Nämnden folkhälsa och 
sjukvård §§11-22 

Tid: 2015-02-23, kl 08:00-08:55 

 

 

Plats: Maria Frisks rum, Regionens hus 

§20 Dialog med brukarorgansationer 
Beslut av presidiet 

Folkhälsa och sjukvård får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

dialog med brukarorganisationer till nästa sammanträde med 

presidiet. 

Sammanfattning  

En diskussion förs om hur dialogen förts med 

brukarorganisationerna inom länet. Kommunerna har byggt upp 

en egen organisation för dessa. Inom landstinget har Qulturum 

ansvarat för administrationen på ett bra sätt, de senaste åren.   

Helena Stålhammar framför ett förslag om workshops vid två 

tillfällen per år. 

Marcus Eskdahl påtalar vikten av dokumentation som kan ligga 

till grund för utvecklingsarbetet och att organisationerna får 

återkoppling, samt för uppföljning vid nästa träff med respektive 

organisationen. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Maria Sundén 


