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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 18-27 

Tid: 2016-03-02, kl 08:00-09:45 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

 

Övriga: 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 18 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

 Granskning av regionens målstyrning 

 Inför årsredovisningen – barnbokslut och 

patientsäkerhetsberättelsen 

§ 19 Informationsärenden 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Nämndens årshjul 

 Direktiv för regionsstyrelsens och nämndernas arbete med 

budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-

2019 (RJL 2016/374) 

 Nya motioner:  

Motion Förebyggande insats för äldre – erbjud fria 

halkskydd 

Diarienummer: RJL 2016/190 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag. 

 Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu?  

Diarienummer: RJL 2016/260 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiets sammanträde den 6 april. 

 Motion Säkrare omhändertagande på länets 

akutmottagningar med specialist i första ledet,  

Diarienummer: RJL 2016/354 



 

PROTOKOLL 2(8) 

      

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 18-27 

Tid: 2016-03-02, kl 08:00-09:45 

 

 

 Sign 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag. 

 Övrigt 

Skrivelse till sjukvårdspolitiker i Nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård i Jönköpings län angående Neurologiska 

rehabiliteringskliniken Höglandssjukhuset Nässjö  

Diarienummer: RJL 2016/499 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

svar till presidiets sammanträde den 6 april. Information om 

rehabiliteringskliniken kommer att lämnas vid nämndens 

sammanträde. 

 Inför årsredovisningen 

Barnbokslut och patientsäkerhetsberättelsen som ingår i 

årsredovisningen kommer att skickas till presidiet i förväg. 

 Avrapportering statliga medel för flyktingarbete 

Diarienummer: RJL 2016/88 

Kort rapport ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Informationsärenden till nämnden 

 Redovisning av IVO-ärenden, Axel Ros,  

 Information om Psykiatri/rehab, Micael Edblom, 

 Information om Medicinsk vård, Agneta Ståhl 

 En kort information lämnas i anslutning till att 

remissyttrandet om Organdonation En livsviktig verksamhet 

(SOU2015:84) dnr S2015/06250/FS behandlas. 

Presidiet framför önskemål om att regionfullmäktige får 

information om organdonation. 

 Beslutsärenden till regionfullmäktige 

§ 20 

 

Bidrag för kostnad för glasögon eller 
kontaktlinser till barn och unga 
Diarienummer: RJL 2016/411 
Beslut  



 

PROTOKOLL 3(8) 

      

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 18-27 

Tid: 2016-03-02, kl 08:00-09:45 

 

 

 Sign 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

besluta  

 att Region Jönköpings län, i enlighet med regeringens 

föreskrifter och via ersättning från staten, beviljar 800 kr i 

bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i 

åldern 8 till 19 år 

 att nuvarande bidrag för barn mellan 0 och 7 år höjs från 

700 till 800 kronor 

 att Region Jönköpings län tillämpar ett regelverk för 

utbetalning som innebär att nytt bidrag beviljas om en 

synundersökning visar att invånaren behöver glasögon eller 

kontaktlinser med ändrad styrka, dock betalas bidraget ut 

högst en gång per år.  

Sammanfattning 

Landstingen har från och med 1 mars 2016 och med hjälp av 

statlig finansiering skyldighet att betala ut bidrag till glasögon och 

kontaktlinser till åldersgruppen 8 - 19 år. Bidraget ska enligt 

regeringens föreskrifter uppgå till minst 800 kr per person, vilket 

är 100 kr högre än det bidrag som Region Jönköpings län 

utbetalar för glasögon till barn i åldersgruppen 0 till 7 år. 

Kostnadsökningen för åldersgruppen 8 till 19 år täcks av 

ersättning från staten. 

De föreskrifter som finns i lag och förordning om bidrag för 

glasögon till vissa barn och unga kompletteras med lokala 

anvisningar som styr när och hur ofta bidraget betalas ut. Inom 

Region Jönköpings län föreslås ett regelverk som i första hand tar 

hänsyn till behov, men där även frekvensen styrs för att minska 

risken för överkonsumtion. 

Beslutsunderlag 

 Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn 

och unga 

 Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och 

unga 

 

file://///jkpuser01/Home01/bloei/MPG%20ögon/•%09www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-201636-om-bidrag_sfs-2016-36/
file://///jkpuser01/Home01/bloei/MPG%20ögon/•%09www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-201636-om-bidrag_sfs-2016-36/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-201635-om-bidrag-for-gl_sfs-2016-35/?bet=2016:35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-201635-om-bidrag-for-gl_sfs-2016-35/?bet=2016:35
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl är positiv till att tjänsteskrivelsen är framtagen, 

men vill avvakta med synpunkter till nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden till nämnden 

§  21 

 

Organdonation en livsviktig verksamhet 
(SOU2015:84) – dnr S2015/06250/FS 

Diarienummer :RJL 2015/2495 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att 

 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet förelagts att 

yttra sig över rubricerat betänkande. 

 

Regionen är i grunden positiv till åtgärder som förbättrar 

donationsverksamheten och ökar antalet organdonatorer och 

tillgängliga organ i Sverige och ställer sig på övergripande nivå 

bakom de förslag som lämnas i betänkandet. Regionen lämnar 

dock synpunkter på frågan om samtyckeshantering, delar av 

författningstexten och på informations- och 

kommunikationsaspekter i betänkandet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-05 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 22 

 

Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa 
(SOU2015:59) 
Diarienummer: RJL 2015/2750 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att   

 godkänna föreliggande yttrande som svar till 

socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade promemoria.    

Regionen ställer sig bakom samtliga förslag, under förutsättning 

att regionen kompenseras för de ökade kostnaderna. Regionen 

föreslår även en utvidgad övergångsregel när det gäller avgiftsfri 

tandvård för unga för att inte riskera att en viss grupp unga 

avvaktar med tandvårdsbesök till 2018.   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk vill att följande tillägg görs:  

Region Jönköpings län anser att förmåner för preventivmedel 

upptill 25 år ska gälla, enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) rekommendationer om preventivmedel. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 23 

 

Restnoteringar av läkemedel – fortsatt 
utredning Rapport från Läkemedelsverket Maj 
2015, dnr S2015/04035/FS 
Diarienummer: RJL 2016/84 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att 
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 godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade betänkande. 
 

Regionen ser positivt på att läkemedelsverket har fått i uppdrag 

att fortsätta kartlägga restnoteringar samt analysera vad de beror 

på och hur information om restnoteringar på ett mera systematiskt 

sätt kan göras tillgänglig. Regionen ser dock inte att de åtgärder 

som föreslås nämnvärt påverkar regionens arbete med att 

säkerställa tillgänglighet av läkemedel i slutenvården och på 

apoteken. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-10 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 24 Granskning av Regionens målstyrning 
Diarienummer: RJL2016/155 

Beslut 

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslås 

besluta 

 Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras granskning 

Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 

2016-01-20 sin granskning och bedömning av Regionens 

målstyrning. 

 

Revisorerna lämnar rekommendationer och en fråga. I 

tjänsteskrivelse lämnas yttrande över revisorernas 

rekommendationer. 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet  
Förslaget lämnades till presidiet nu vid sammanträdet. Nämnden 

och regionsstyrelsen ska lämna ett gemensamt svar. Förslaget ska 

tas upp för beslut på nämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-29 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård   

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 25 Yttrande om Samverkan psykisk, fysisk och 
social hälsa – barn och unga i Jönköpings 
Handlingsplan 2016-2017 
Diarienummer: RJL 2016/549 
Beslut  
Presidiet för nämnden Folkhälsa och sjukvård beslutar att  

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Jönköpings 

kommun.  

Sammanfattning  

Region Jönköpings län ställer sig positiv till innehållet i 

handlingsplanen för barn och unga i Jönköpings kommun.  

 

Beslutsunderlag 

 Yttrande daterat 2016-02-19 

Beslutet skickas till 
Jönköpings kommun 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 26 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  
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 Existentiell hälsa, 1 juni i Värnamo  

Avstå från deltagande. 

 Kraftsamling, 28 april i Nässjö 

En ledamot per parti, med undantag av Socialdemokraterna som 

deltar med två ledamöter. 

 Webbinarie med tema integration – om engagemang och 

inspiration, 14 mars, kl 13:15-15:00 

En ledamot per parti, med undantag av Socialdemokraterna som 

deltar med två ledamöter. 

 Konferens – Stöd till anhöriga personer med 

missbruksproblem, både barn och vuxna, 17 mars i 

Jönköping. 

Eva Eliasson får delta i egenskap av nämndens representant för 

Insikt/Utsikt. 

§ 27 
 
Kom ihåg! 
En genomgång och av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


