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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-87 

Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Emelie Walfridsson (C) (ers Helena Stålhammar 

(C))   

Marcus Eskdahl (S) 

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson (M)) 

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

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S) 

Anne Karlsson (SD) 

Lars-Uno Olausson (S) (ers Desirée Törnqvist (S)) 

Bertil Nilsson (M) 

Eva Eliasson (S) 

Marianne Andersson (KD) 

Hannah Ekeroos Sturesson (KD) (ers) Lena Skaring 

Thorsén (FP)) §§ 76 - 79, §§ 81-87 

Kajsa Carlsson (MP) §§ 76-78 

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

§§ 79-87 

Elisabeth Töre (V) 

 

Ersättare: 

Tomas Bäuml (M) 1:e ersättare 

Rachel de Basso (S) 1:e ersättare 

Sibylla Jämting (MP) 1:e ersättare §§ 76-78 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare  

 

Övriga:  

Axel Ros, chefläkare § 79 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  

   

§ 76 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lis Melin att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 

§ 77 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

följande tillägg: 
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 Handlingar och justering av protokoll 

 Fråga för presidiet 

§ 78 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 79 Informationsärenden och aktuell information 

Axel Ros informerar om patientsäkerhet, samt redovisar IVO-

ärenden.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:  

 Ett sprututbytesprogram kommer att startas 

 Personalsituationen 

 Mer jämlik vård 

 Redovisning av tillgänglighet 

 Kommunalt forum 

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

 Frågor 

 

Marcus Eskdahl önskar en redogörelse kring hanteringen av de 

särskilda löneavtal, som ingicks på Höglandssjukhuset före 

semestern, för bland annat IVA-sjuksköterskor. 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes 

vid förra sammanträdet om: 

- Ambulansutredningen 

- Patientflödet inom förlossningsvården 

- Kommunikationen mellan sjukvården i regionen och 

hemsjukvården i kommunerna?  

 

Kristina Bertov informerar om   

 Månadsrapport 
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 Beslutsärenden till regionsstyrelsen 

§ 80 

RJL 

2015/ 

1135 

 
Överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning 
Beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår Regionstyrelsen 

besluta att  

 godkänna i enlighet med Kommunalt forums 

rekommendation  

 en årlig redovisning av arbetet med handlingsplanen görs 

till nämnd för Folkhälsa och sjukvård 

 

Sammanfattning 
Kommunalt forum har godkänt en reviderad version av 

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och 

Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-08  
 

Förslag under sammanträdet 

Vänsterpartiet yrkar följande tillägg under avsnitt Uppföljning 

”Redovisning av hur arbetet med handlingsplanen fortskrider ska 

göras till nämnd för Folkhälsa och sjukvård en gång per år.” 

 

Ordföranden föreslår att överenskommelsen antas i sin helhet, 

men att arbetet med handlingsplanen redovisas årligen till 

nämnden. 

 

Beslutsgång 

Efter en diskussion bifaller nämnden ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 
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 Beslutsärenden för nämnden 

§ 81 

RJL 

2015/ 

1466 

Utvecklade arbetsformer för dialog med 
patientföreningar 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att 

1. överläggningar mellan ledamöterna i nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård och patientföreningar sker genom 

seminarier/workshops med aktuella och angelägna teman 

2. samtliga seminarier/workshops är öppna för alla 

patientföreningar och ansvariga politiker från Region 

Jönköpings län och länets kommuner deltar 

3. Qulturum planerar och genomför, samt dokumenterar 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 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 

 Protokollsutdrag från presidiet för nämnd för Folkhälsa och 
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sjukvård 2015-02-23, 2015-04-21 och 2015-05-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl anser att det tydligt ska framgå att det är 

nämndens ledamöter som ska träffa de olika patientföreningarna 

samt att dessa träffar ska dokumenteras. 

 

Beslutsgång 
Nämnden är överens om att följande förtydliganden görs i texten 

1       överläggningar mellan ledamöterna i Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård och patientföreningar sker genom 

seminarier/workshops med aktuella och angelägna teman 

3       Qulturum planerar och genomför samt dokumenterar dessa 

seminarier/workshops  

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/Qulturum 

§ 82 

RJL 

2015/ 

1559 

 
Svar på remiss inför Socialstyrelsens rapport 
om traumavård vid allvarlig händelse 2015,  
dnr 11.119286/2015 
Beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att 

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Socialstyrelsen 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län välkomnar detta initiativ och uppskattar 

det omfattande arbete som lagts ned på föreliggande rapport. Vi 

ser det som en viktig del i ett nationellt arbete för att strukturera 

svensk traumavård och att ytterligare förbättra sjukvårdens 

förmåga att hantera allvarliga händelser.  

Vår uppfattning är att Socialstyrelsens (SoS) mer tydligt bör 

specificera vad som är ett traumacenters uppgifter och roll i ett 

traumasystem, en kravspecifikation att förhålla sig till. Den bör 

även innehålla en beskrivning av kompetenskrav och en 
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beskrivning av ledningssystem. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret/ Folkhälsa och sjukvård 

§ 83 

LJ 

2014/ 

628 

 

Överenskommelse i Jönköpings län 
omgemensam satsning för förbättrade stöd- 
och behandlingsinsatser vid omhändertagande 
av berusade personer 

Beslut 
Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård beslutar att  

 godkänna i enlighet med Kommunalt forums 

rekommendation 

 

Sammanfattning 
Kommunalt forums rekommendation är: 

 Att godkänna ”Tilläggsdirektiv till Utredningsuppdrag 

avseende utvecklingsområde riskbruk, missbruk och beroende, 

Jönköpings län 2014-2015” 

 Att arbetsgruppen tar fram ett förslag för Tillnyktringsenhet 3.2 

med Region Jönköpings län som huvudman ska tas fram 

 Att arbetsgruppen tar fram ett förslag för samfinansiering av 

verksamheten mellan länets kommuner och Region Jönköpings 

län. 

 Att ”Överenskommelse i Jönköpings län om gemensam satsning 

för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 

omhändertagande av berusade personer 2015-08-20” beslutas 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04. 
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Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

§ 84 

RJL 

2015/ 

487 

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

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 att utredningen läggs till handlingarna 

 regionledningskontoret får i uppdrag att se över riktlinjerna 

för att tydliggöra vad vård som inte kan anstå är 

Sammanfattning 

Vid presidiets sammanträde 2015-02-23 gavs 

regionledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten till 

utökade rättigheter av hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda 

och papperslösa vuxna. Vid nämndsammanträdet 2015-03-10 

återremitterades ärendet till presidiet för vidare beredning. 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutade 2015-04-14 om 

ytterligare tillägg i uppdragsbeskrivningen. 

Utredningen redovisades för presidiet 2015-08-24 som beslutade 

att utredningen efter information till nämnden läggs till 

handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27 

 Protokollsutdrag presidiet för nämnd för Folkhälsa och 

sjukvård 2015-08-24 

 

Förslag under sammanträdet 

Den politiska ledningen föreslår att ett uppdrag ges till 

regionledningskontoret att se över riktlinjerna för att tydliggöra 

vad vård som inte kan anstå är. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden den politiska ledningens 

förslag.  
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Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

§ 85 

LJ 

2014/ 

408 

Uppföljning av motion – Självtest vid 
behandling med blodförtunnande läkemedel 
Beslut 

Kompletterande information ska lämnas vid nästa sammanträde. 

§ 86 Handlingar och protokoll 
Marcus Eskdahl framför synpunkter på att handlingar till bland 

annat nämndens sammanträden ibland skickas ut till ledamöterna 

så sent som dagen före ett sammanträde.  

 

Han vill också att protokollen från nämndens sammanträden även 

ska justeras av en representant från oppositionen.  

 

Ordföranden föreslår att frågan tas upp för en diskussion i 

presidiet. 

§ 87 Fråga för presidiet 
Hur ska IVO-ärenden redovisas till nämnden?  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Lis Melin  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


