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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 45-59
Tid:

2016-05-31, kl 13:00-16:40

Plats:
Närvarande:

Sal A, Regionens hus
Beslutande:
Maria Frisk (KD), ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S)
Maritha Josefsson (M)
Mona Forsberg (S)
Lis Melin (M)
Per Svenberg (S)
Bertil Nilsson (M)
Desirée Törnqvist (S)
Marianne Andersson (KD)
Eva Eliasson (S)
Lena Skaring Thorsén (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Anne Karlsson (SD)
Ersättare:
Nils-Erik Emme (KD) 1:e ersättare
Britt Johansson (M) 1:e ersättare §§ 45-56
Thomas Bäuml (M) 1:e ersättare
Carmen Damian (L) 1:e ersättare
Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare
Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare
Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare
Anita Winberg (SD) 1:e ersättare
Övriga:
Jesper Ekberg, sektionschef § 56
Noomi Carlsson, utredare § 56
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, sekreterare

§ 45

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Marianne Andersson och Desiré Törnqvist att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 46

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
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- Skrivelse angående spädbarnsverksamheten
- Utdelning av stipendier
§ 47

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL2016/50
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 48

Anmälan av delegationsärenden
Diarienummer: RJL2016/51
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 49

Informationsärenden och aktuell information
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:


Region- och riksvård



Lägesbeskrivning av de mobila teamen



Personalsituationen inför sommaren



Information om investeringar vid länssjukhuset Ryhov

Nämnden påtalar vikten av delaktighet i översiktsplanen på
Ryhov, samt andra större investeringar.
Ordföranden informerar om alliansens budgetförslag för 2017
”För en framtidssäkrad hälso- och sjukvård”
Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha följande fört till
protokollet: Budgetprocessen för nämnden har inte varit
tillräckligt informativ utifrån fastställd tidplan/åtgärdshjul.
Hälso- och sjukvårdsdirektören och chefscontrollern informerar
om:


Delårsrapport och månadsuppföljning

Nämnden vill påtala för regionstyrelsen att läkemedelskostnaderna ökar kraftigt varför nämnden anser att det behövs
extra resurser för läkemedel. Presidiet får i uppdrag att bereda
frågan angående budgetavvikelse och återkomma med förslag till
nämndens sammanträde i juni.
Vidare stödjer nämnden det pågående arbetet ute i
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verksamheterna och tycker det är mycket angeläget att arbetet
fortsätter med oförminskad styrka. Nämnden följer resultatet
månad för månad för att se att utvecklingen går åt rätt håll för
minskade kostnader med 150 miljoner kronor vid ingången av
2017.
Rapport från konferenser:


Helena Stålhammar rapporterar från konferensen:
Kraftsamling för jämlik hälsa, 28 april i Nässjö



Maria Frisk, Sibylla Jämting och Elisabeth Töre rapporterar
från konferensen: Rådslag om regionens cancervård, 28
april i Jönköping



Lis Melin rapporterar från konferensen: Funktionshinderkonferens, 26-27 maj i Karlskrona



Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
(SVN)
- Nivåstrukturering av diagnoser



Kommunalt forum
- Överenskommelse om en tillnyktringsenhet
- En utredning pågår om en beroendeenhet


Frågor
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes
vid nämndens sammanträde i april:
Bertil Nilssons fråga om arbetet med nationell samverkan inom
1177 för att minska väntetiderna.
Eva Eliasson fråga om sjukresor från Ryhov till bostaden för
patienter som genomgår cytostatikabehandling m.m.
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nästa sammanträde.
Marcus Eskdahl ställer frågorna:
En del patienter har hört av sig om att det är svårt att förstå
vårdpersonal (språksvårigheter) på vårdcentral.
- Hur säkerställer vi att kommunikationen mellan patient och
vårdpersonal blir korrekt?
- Har RJL någon uppföljning kring detta?
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§ 50

2016-05-31, kl 13:00-16:40

Motion Förebyggande insatser för äldre –
erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


motionen återemitteras enligt Marcus Eskdahls förslag

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall finns ett
beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Elisabeth Töre yrkar inledningsvis bifall till motionen, men
instämmer sedan i Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande
om återremiss av motionen.
Marcus Eskdahl föreslår en komplettering med en redogörelse om
kommunerna har bidrag för halkskydd, samt inhämta
Länspensionärsrådets (LPR) synpunkter på motionen.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden Marcus Eskdahls förslag
om återremiss för komplettering.
Beslutet skickas till
Presidiet för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
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§ 51
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Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu?
Diarienummer: RJL 2016/260
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta att


avslå motionen

Reservation
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig
till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet finns
ett beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse från 2016-05-12

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Elisabeth Töre yrkar på återremiss, men ändrar sitt yrkande och
instämmer i Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande om
att motionen ska bifallas.
Helena Stålhammar, med instämmande av Liberalerna,
Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkar bifall till
föreliggande förslag, att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller Helena Stålhammars med fleras
yrkande om bifall till föreliggande förslag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot
Socialdemokraternas med fleras yrkande (NEJ).
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JA röstar följande 8 ledamöter: Anne Karlsson, Maritha
Josefsson, Lis Melin, Bertil Nilsson, Marianne Andersson, Lena
Skaring Thorsén, Helena Stålhammar och Marie Frisk.
Nej röstar följande 7 ledamöter: Mona Forsberg, Per Svenberg,
Desiré Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre
och Marcus Eskdahl.
Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 52

Motion Säkrare omhändertagande på länets
akutmottagningar med specialist i första ledet
Diarienummer: RJL 2016/354
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta att


motionen är besvarad

Reservation
Anne Karlsson reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Anita Winberg,
Robert Andersson och Samuel Godrén, finns ett beslutsunderlag
framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-13

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Anne Karlsson yrkar bifall till motionen.
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Sibylla Jämting yrkar bifall till föreliggande förslag, att motionen
ska vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 53

Yttrande över Slutbetänkande Olika vägar till
föräldraskap – Utredningen om utökade
möjligheter till behandling av ofrivillig
barnlöshet, SOU 2016:11
Diarienummer: RJL2016/811
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


godkänna föreliggande yttrande som remissvar till
Justitiedepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och ställer sig
bakom förslagen i slutbetänkandet.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-21

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
§ 54

Svar till revisionen uppföljning av granskningar
2010-2013
Diarienummer: RJL2016/1151
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Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


godkänna föreliggande yttrande som svar till revisionen



nämnden får en återkoppling av de granskade områdena i
december

Sammanfattning
Revisionen har gjort en uppföljning av tre granskningar som har
genomförts under 2010-2013. Granskningarna gällde missbruksoch beroendevården, folkhälsa för barn 0-5 år samt tillgänglig och
ändamålsenlig vård för de mest sjuka äldre.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse från 2016-05-12

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Eskdahl föreslår att nämnden får en återkoppling av de
granskade områdena i december.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden Marcus Eskdahls förslag.
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
§ 55

Remiss Effektiv vård
Diarienummer: RJL2016/518
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet med kompletteringar i avsnitt 11.6

Reservation
Socialdemokraterna med instämmande av Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län (RJL) har av socialdepartementet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade slutbetänkande.
RJL anser att slutbetänkandet beskriver många goda intentioner
och förslag, och andas nyskapande. Regionens arbete med
Primärvården som basen i hälso- och sjukvården stämmer väl med
förlagen i betänkandet. RJL anser inte att primärvården bör delas
upp, men att samverkan med specialistsjukvården och
kommunerna behöver utvecklas.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar på ändringar i yttrandet under punkt
8. Primärvårdens uppdrag och organisering, samt punkt
16. Kompetensförsörjning, bilaga 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Marcus Eskdahls yrkande och finner att nämnden bifaller
föreliggande förslag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Marcus
Eskdahls yrkande (NEJ).
JA röstar följande 8 ledamöter: Anne Karlsson, Maritha
Josefsson, Lis Melin, Bertil Nilsson, Marianne Andersson, Lena
Skaring Thorsén, Helena Stålhammar och Maria Frisk.
Nej röstar följande 7 ledamöter: Mona Forsberg, Per Svenberg,
Desiré Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre
och Marcus Eskdahl.
Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag till yttrande.
Socialdemokraternas yrkanden biläggs protokollet.
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Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 56

Bidrag för projekt med folkhälsomål 2016 –
Smålands Blåbandsungdom
Diarienummer: LJ2014/1485
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


tilldela Smålands Blåbandsungdom 150 000 kronor för år
2016 för projekt Våga – Medveten vän

Sammanfattning
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har fattat beslut om bidrag
till organisationer och föreningar i länet för år 2016. Beslutet
omfattade inte en tidigare överenskommelse med Smålands
Blåbandsungdom om ett årligt projektbidrag på 150 000 kr per år
under åren 2015, 2016 och 2017. Enligt beslut om bidrag för år
2015 genomförde Smålands Blåbandsungdom en projektrapport
2015-08-10.
En reviderad översikt för bidrag till organisationer inom
folkhälsoområdet 2016 är framtagen. I översikten framgår att
medel för bidraget inryms i de medel som finns avsatta för 2016
års bidrag och projekt inom folkhälsoområdet.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-03



Reviderad översikt för bidrag till organisationer inom
folkhälsoområdet år 2016. LJ 2014/1485, RJL 2015/1745,
RJL 2015/1419 och RJL 2015/1683.



Översikt för bidrag till organisationer inom
folkhälsoområdet år 2016. RJL 2015/1745, RJL 2015/1419
och RJL 2015/1683.
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Översikt för bidrag till organisationer inom
folkhälsoområdet år 2015.
LJ 2014/714, LJ 2014/715, LJ 2014/176.



Ansökan om projektbidrag 2015. Smålands
Blåbandsungdom. Pilotprojekt Powerhouse, VågaMedveten vän. LJ 2014/1485.



Projektrapport. Smålands Blåbandsungdom. Pilotprojekt
Powerhouse. LJ 2014/1485.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 57

Hemtandvård (Bedside dentistry)
Diarienummer: RJL2016/1566
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


regelverket för hemtandvård (bedside dentistry) förtydligas
enligt förslag

Sammanfattning
I Region Jönköpings läns regelverk för nödvändig tandvård har
uppdagats oklarheter i skrivningen för hemtandvård (bedside
dentistry). En riktlinje är framtaget med förtydligande av vilket
regelverk som gäller.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse med Riktlinje Ersättningsbar hemtandvård
daterad 2016-05-10

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 58

Skrivelse angående spädbarnsverksamheten
Diarienummer: RJL2016/1778
Ett svar på skrivelse ”Trygg anknytning förebygger psykisk
Sign
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ohälsa” håller på att förberedas.
Nämnden önskar få information om detta vid sammanträdet i juni.

§ 59

Utdelning av stipendier
Helena Stålhammar tackar nämndens ledamöter för att de åtar sig
uppdraget att dela ut stipendier, som partineutrala företrädare för
nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Uppdraget är viktigt och ska
prioriteras högt.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Marianne Andersson

Desiré Törnqvist

Protokollet är justerat 2016 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign

