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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

Plats: Sal C, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

 

Övriga: 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 56 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 57 Informationsärenden  
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Trygg anknytning förebygger psykisk ohälsa 

Diarienummer: RJL2016/1778 

  

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28 med ett svar 

från nämndens ordförande och hälso- och 

sjukvårdsdirektören, samt information om den nya 

organisationen till nämnden vid sammanträdet den 28 juni. 

 Skrivelse från patientnämnden: Bristande kommunikation 

inom och mellan länssjukvården och regionsjukvården – 

äventyrar patientsäkerheten 

Diarienummer: RJL2016/1734 

Anmälningsärende till nämnden vid FS 2016-05-31. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till svar till presidiets sammanträde i augusti. 

 Skrivelse från patientnämnden: ”Varför måste allt ta så lång 

tid?” – långa tider i telefon till 1177 Vårdguiden  

Diarienummer: RJL2016/1735 

Anmälningsärende till nämnden vid FS 2016-05-31. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 
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till svar till presidiets sammanträde i augusti.  

Ett möte ska också bokas med fs-presidium, presidierna i 

patientnämnden och TIM för att diskutera ett gemensamt 

arbetssätt. 

 Remiss avseende nationell och regional nivåstrukturering av 

sex åtgärder inom cancerområdet (Samordnat svar inom 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN)) 

Diarienummer: RJL2016/352 (SVN2016-10) 

Bilaga  

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Rökfritt 2025 

Regeringens strategi med målet att nå ett rökfritt Sverige till år 

2025. 
 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till presidiets sammanträde i augusti. 

 Sammanställning över nämndens icke slutbehandlade 

motioner: 

RJL2015/1824 Motion - Sjukresesystem anpassat efter 

dagens behov skickad till TIM, LFF och LPR för 

synpunkter – svar ska ha inkommit senast den 30/9.  

Presidiet har också föreslagit att motionen ska samordnas 

med motion RJL2016/966 Hur fungerar egentligen våra 

sjukresor som handläggs av TIM 

 

Presidiet föreslår nu att även motion RJL2015/725 

Färdtjänst med rätt till bärhjälp som handläggs av TIM ska 

samordnas med motionerna ovan. 

 

RJL2015/534 Motion - Låt patientnämnden administrera 

alla klagomål (Patientnämnden har i skrivelse 2015-07-27 begärt att 

få lämna ett yttrande över motionen)  
 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 

underlag till svar till presidiets sammanträde i augusti. 

 

 



 

PROTOKOLL 3(9) 

      

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

 Sign 

 

 Remiss Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen 

om kliniska läkemedelsprövningar 

Diarienummer: RJL2016/1663 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med 

anledning av ny lagstiftning för ensamstående (SKL) 

Diarienummer: RJL2016/1819 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel 

i hälso- och sjukvården m.m. 

Diarienummer: RJL2016/1896 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Remiss Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra 

EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler 

Diarienummer: RJL2016/1958 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Sommarsituationen 

 Samverkan har ägt rum kring permanent stängning efter 

sommaren av rehabiliteringsavdelningen i Nässjö i enlighet 

med tidigare beslut.  

Vikten av patienthotell påpekades. 

 Aktuella frågor 

- Regionsamverkan Sydsverige 

- IVO-ärende 

- Samordningsförbunden 

 Beslutsärenden till regionfullmäktige 

§ 58 Motion – Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en 
aktiv fritid 
Diarienummer: RJL2015/1066  
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

 avslå motionen 
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Sammanfattning 
Med anledning av motion från Annica Nordqvist och Eric 

Hugander, Miljöpartiet, lämnas information i ärendet till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter 

behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium 

skrivs förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från 2016-05-30 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet  

Maria Frisk föreslår att motionen avslås. 

Marcus Eskdahl lämnar besked vid nämndens sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 59 Motion Neurorehabilitering utifrån patienternas 
behov 
Diarienummer: RJL2016/920 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

 motionen är besvarad 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson, 

Annica Nordqvist och Erik Hugander, Miljöpartiet, lämnas 

information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium. Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-25 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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 Beslutsärenden till nämnden 

§ 60 
 

Granskning av årsredovisning 2015  
Diarienummer: RJL2016/1149 
(Samordnat svar för RS o nämnderna!) 

Beslut  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att   

 ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

regionens revisorer. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 

2016-04-07 sin granskning av regionstyrelsens årsredovisning för 

2015.  Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer. 

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som 

regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med 

bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 61 Yttrande S2015/05931/FS Assisterad 
befruktning utanför kroppen på andra 
vårdenheter än Universitetssjukhus 
Diarienummer: RJL2016/1278 

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 rubricerad remiss och stödjer förslaget till 
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lagändring.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från 2016-05-23 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 62 Yttrande – En översyn av tobakslagen – Nya 
steg mot ett minskat tobaksbruk samt 
promemoria Genomförande av 
tobaksprodiktsdirektivets bestämmelser om e-
cigaretter (SOU2016/14) – diarienr 
S2016/01610/FS  
Diarienummer: RJL2016/978 

Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att 

 godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet  

Sammanfattning 

Region Jönköpings län (RJL) har av Socialdepartementet getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och 

promemoria. RJL välkomnar utredningens förslag och anser att de 

ligger väl i linje med det tobakspreventiva och tobaksavvänjande 

arbetet som RJL är en aktiv del av. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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 Beslutsärenden för presidiet 

§ 63 Återremiss Motion Förebyggande insatser för 
äldre – erbjud fria halkskydd  
Diarienummer: RJL 2016/190 
Beslut 

Presidiet beslutar att  

 en komplettering görs med en redogörelse om kommunerna 

har bidrag för halkskydd, samt inhämta 

Länspensionärsrådets (LPR) synpunkter på motionen.  

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Mikael Ekvall fanns ett 

beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

2016-05-31. Motionen återremitterades då för komplettering.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 64 Uppdrag från nämnden angående 
budgetavvikelse  
Diarienummer: RJL 2016/374 
Beslut  
Presidiet beslutar att  

 Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till skrivelse angående budgetavvikelse för behandling av 

nämnden. 
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Sammanfattning  

Vid information om månads-/delårsrapport till nämndens 

sammanträde 2016-05-31 fick presidiet i uppdrag att bereda 

frågan angående budgetavvikelse och återkomma med förslag till 

nämndens sammanträde i juni. 

 

Information i ärendet 

Nämnden vill påtala för regionstyrelsen att läkemedels-

kostnaderna ökar kraftigt varför nämnden anser att det behövs 

extra resurser för läkemedel.  

 

Vidare stödjer nämnden det pågående arbetet ute i 

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.   

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård  

§ 65 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 Utvecklingskraft 7-8-september i Jönköping 

 

En ledamot per parti, med undantag av Socialdemokraterna 

som deltar med två ledamöter. 

 Äldreriksdagen 20-21 september 

 

En ledamot från den politiska ledningen och en från 

oppositionen. 

 Nationella patientsäkerhetskonferensen 21-22 september i 
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Stockholm 

 

En ledamot från den politiska ledningen och en från 

oppositionen. 

 ”När livet går förbi – en konferens om ME/CFS” 

i Umeå 19 oktober och Stockholm 20 oktober 

 

Presidiet beslutar att avstå från deltagande i konferensen.  

§ 66 
 
Kom ihåg! 
En genomgång och av listan görs. 

Planering påbörjas för en studieresa till Göteborg 11-12 oktober.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


