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PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 67-86 

Tid: 2016-08-31, kl 08:00-10:00 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

 

Övriga: 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg (ers 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör)  

Kristina Bertov, chefscontroller 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 67 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 68 Informationsärenden  
Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om 

 Remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda 

vaccinationsprogram 

Diarienummer: RJL2016/2010 

Anmälningsärende till nämnden 2016-09-13. 

 Barnbokslut 

Regionledningskontoret får i uppdrag att spegla barns 

uppväxtvillkor inom Region Jönköpings län, inte bara ur ett 

hälso- och sjukvårdsperspektiv utan även ur ett kommunalt 

perspektiv som t.ex. kultur och kollektivtrafik m.m. 

 Motion Afasihus i Jönköpings län (LJ2014/920) uppföljning 

Regionledningskontoret får i uppdrag att föra en dialog med 

afasiföreningen. 

Informationsärenden till nämnden 

 Information om IVO-ärenden 

Föredragande: Axel Ros, chefläkare 

 Information om mammografiundersökningar 

Föredragande: ? 

 Information om läkemedel 
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Föredragande: Mårten Lindström, överläkare 

 Information om patientorganisationer 

Fördragande: Ann-Margreth Kvarnefors, utvecklingsledare 

Flyttas till sammanträdet i november. 

 Information om utbildning 

Föredragande: Anders Liif, personaldirektör 

Flyttas till sammanträdet i november. 

 Beslutsärenden till regionfullmäktige 

§ 69 Motion - Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål  
Diarienummer: RJL2015/534 

Beslut  
Presidiet beslutar 

 Att avvakta en dialog med patientnämndens presidium.  

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel 

Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.  Efter behandling i 

Nämnden för skrivs förslag till beslut.  

Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på 

motionen. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-15 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 
Ett enigt presidium vill avvakta en dialog med patientnämndens 

presidium före motionen behandlas. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
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§ 70 Rekommendation från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) om avgift vid behandling på 
Skandionkliniken i Uppsala 
Diarienummer: RJL2016/2699  
Beslut  
Presidiet beslutar  

 Att avvakta en dialog vid Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionens (SVN) sammanträde den 23 september. 

 Att beslut i nämnden tas vid sammanträdet i oktober. 

 

Sammanfattning 
Skandionkliniken i Uppsala har uppmärksammat att både 

patienter och anhöriga betalar olika avgifter för bland annat 

patienthotell, kost, anhörigmedverkan och hemresor under 

helgerna. Sveriges kommuner och landstings styrelse har därför 

tagit fram en rekommendation om avgift vid behandling på 

Skandionkliniken i Uppsala. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-15 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet  

Ett enigt presidium vill avvakta en dialog vid 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens (SVN) 

sammanträde den 23 september. 

Beslutet flyttas därför fram till nämndens sammanträde i oktober. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontorret – Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden till nämnden 

§ 71 
 

Remiss Förslag till ändringar i TLV:s allmänna 
råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 
2003:2), dnr 1904/2016 
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Diarienummer: RJL2016/2212 

Beslut  

Nämnden föreslås godkänna   

 Föreliggande yttrande som svar till Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV).  

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerade betänkande och ställer sig bakom förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-27 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet  

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 72 Remiss Ds 2016:11 Anpassningar av svensk 
rätt till EU-förordningen om kliniska 
läkemedelsprövningar, S2016/03366/FS 
Diarienummer: RJL2016/1663 
Beslut  
Nämnden föreslås godkänna  

 Föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade betänkande och ställer sig bakom 

förslagen om anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om 

kliniska läkemedelsprövningar. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-15 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet  

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 73 Revidering av förvaltningsbudget 2016 inom 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL2016/740  
Beslut  
Nämnden föreslås besluta att 

 Budget 2016 för Medicinsk vård respektive Kirurgisk vård 

omdisponeras enligt Regionledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Den beslutade förvaltningsbudgeten för Medicinsk vård 

respektive Kirurgisk vård behöver justeras med anledning av 

förändringar av verksamheten. Justering av läkemedelsbudgeten 

för 2016 påverkar också respektive verksamhetsområdes budget. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-29 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 74 Rökfritt 2025  
Regeringens strategi med målet att nå ett 
rökfritt Sverige till år 2025 
Diarienummer: RJL2016/ 2681 
Beslut  
Nämnden föreslås besluta 

1. Att ställa sig bakom Tobacco Endgame, ett rökfritt Sverige 

2025 

2. Att stödja principen att ett årtal ska preciseras då rökning 

ska vara kraftigt begränsad. 
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3. Att stödja en bred opinionsbildning för ett politiskt beslut i 

den inriktningen. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län föreslås ansluta sig till opinionsbildningen 

för den tidsbestämda strukturerade utfasningen av tobaksrökning 

som med internationell förebild fått namnet Tobacco Endgame, 

Rökfritt Sverige 2025. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-20 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 75 
 
Rekommendation till landsting och regioner om 
deltagande i och stöd för en sammanhållen 
struktur för kunskapsstyrning 
Diarienummer: RJL2016/2004 

Beslut 

Nämnden förslås besluta 

 Att rekommendationen ska tas upp i budget för 2017. 

 

Sammanfattning 

Förbundsstyrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

har beslutat att rekommendera landsting och regioner att delta i 

och stödja en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Ett enigt presidium vill att rekommendationen ska tas upp i 

budget för 2017, men att nämnden fattar ett beslut om detta. 
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Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 76 
 
Uppdaterad rekommendation för assisterad 
befruktning med anledning av ny lagstiftning 
för ensamstående 
Diarienummer: RJL2016/1819 

Beslut 

Presidiet beslutar 

 Ett förslag till yttrande tas fram för godkännande av 

presidiet inför nämndens sammanträde den 13 september. 

 Att nämnden ska fatta beslut om ett yttrande vid 

sammanträdet, eftersom ärendet ska behandlas vid 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens 

(SVN) sammanträde den 23 september. 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

SVN ska fatta beslut om SKL´s Uppdaterad rekommendation för 

assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för 

ensamstående (RJL2016/1819) vid sammanträdet den 23 

september. Maria Frisk föreslår därför att Nämnden för folkhälsa 

och sjukvård tar beslut om ett svar på remissen före SVN´s 

sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 77 Skrivelse från patientnämnden 2016-05-23 
Bristande kommunikation inom och mellan 
länssjukvården och regionsjukvården – 
äventyrar patientsäkerheten 
Diarienummer: RJL2016/1734  
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Beslut 

Presidiet beslutar att  

 Godkänna svaret med ett tillägg som presidiet ska 

godkänna, före det skickas till patientnämnden.  

 

Sammanfattning 

I skrivelse från patientnämnden framförs ett antal synpunkter på 

brister på kommunikationen inom och mellan läns- och 

regionsjukvården som även kan appliceras på tidigare inkomna 

ärenden. Brister har identifierats i situationer som ställer höga 

krav på att kommunikation och samordning inom och mellan 

länssjukvården och regionsjukvården.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-18 

 Skrivelse från Patientnämnden 2016-05-23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet  

Maria Frisk föreslår att ett tillägg görs i skrivelsen där Region 

Jönköpings län beklagar det som hänt.  

Efter att tillägget gjorts ska presidiet godkänna svaret som 

därefter ska skickas till patientnämnden. 

 

Beslutet skickas till 

Patientnämnden 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 78 Skrivelse från patientnämnden 2016-05-23 
”Varför måste allt ta så lång tid?” – långa tider i 
telefon till 1177 Vårdguiden  
Diarienummer: RJL2016/1735  

Beslut  
Presidiet beslutar att  

 Godkänna svaret med ett tillägg som presidiet ska 

godkänna, före det skickas till patientnämnden.  
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Sammanfattning  

I skrivelse från patientnämnden framförs synpunkter på 

väntetiderna i telefon till 1177 Vårdguiden. Genom några utdrag 

från ärenden exemplifieras väntetiderna.  

  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-21 

 Skrivelse från Patientnämnden 2016-05-23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk föreslår att ett tillägg görs i skrivelsen där det framgår 

att det pågår en utredning om patientströmmar, 

närakutmottagningar m.m. som ska redovisas i oktober.  

Efter att tillägget gjorts ska presidiet godkänna svaret som 

därefter, ska skickas till patientnämnden. 

 

Beslutet skickas till 

Patientnämnden 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård  

§ 79 
 

Förslag om utvärdering med anledning av 
skrivelse ”Ekonomisk situation inom Hälso- 
och sjukvård”, enligt beslut i nämnden  
2016-06-28  
Beslut 

Presidiet beslutar  

 Att en återkoppling/uppföljning görs av fattade beslut i 

samband med analys av delårsrapporten. 

 

 Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde 2016-06-28 yrkade 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet att en utvärdering kring 

konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och 

personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och 

ekonomi sker omgående. 
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Nämnden biföll ordförandens förslag att presidiet får ta ställning 

till yrkandet om en utvärdering. 

 

Information i ärendet 

Efter information om månads-/delårsrapport till nämnden vid 

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

frågan angående budgetavvikelse och återkomma med förslag till 

skrivelse vid nämndens sammanträde i juni. Nämnden fattade 

beslut 2016-06-28 om att lämna skrivelsen Ekonomisk situation 

inom hälso- och sjukvård (RJL2016/740) till regionstyrelsen  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från nämnden från 2016-06-28 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Ett enigt presidium vill att en återkoppling/uppföljning görs av 

fattade beslut i samband med analysen av delårsrapporten. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Ekonomi och Folkhälsa och sjukvård 

§ 80 Ärenderubrik på nyinkomna IVO-ärenden 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 Att det även i fortsättningen på Sammanställning av 

anmälda informationshandlingar till Nämnd för Folkhälsa 

och sjukvård, inför varje sammanträde skrivs: 

Patientärenden samt diarienummer på de inom perioden 

nyinkomna ärendena. 

 

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde 2016-06-28 efterfrågade Marcus 

Eskdahl en ärenderubrik även för de nyinkomna IVO-ärendena 

som nu endast redovisas med diarienummer. 

Sedan beslut i presidiet 2015-10-20 redovisas diarienummer på 

nyinkomna IVO-ärenden på sammanställningen av anmälda 

informationshandlingar till nämndens sammanträden.  
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Information i ärendet 

Vid nämndsammanträdet 2015-09-08 ställdes frågan om ”Hur ska 

IVO-ärenden redovisas till nämnden?” Nämndens presidium fick i 

uppdrag att diskutera frågan. Vid presidiets sammanträde 2015-

09-22 beslutades att IVO-ärenden redovisas som 

anmälningsärenden vid varje nämndsammanträde, samt en mer 

ingående redovisning görs kvartalsvis av chefsläkaren.  

Vid nämndens sammanträde 2015-10-06 ifrågasatte Marcus 

Eskdahl varför nämnden inte fick information om alla IVO-

ärenden. Det gällde då även nyanmälda ärenden och inte enbart 

information om avslutade IVO-ärenden.  

 

Nya IVO-ärenden rubriksätts i diariet som patientärende och 

skickas till chefsläkaren och kansli. Chefläkorganisationen tar 

kontakt med berörd enhet som besvarar/åtgärdar ärendet som 

därefter skickas till IVO för beslut.  

Beslutet som har en rubrik och skickas via diariet till nämnden för 

information, samt till chefsläkaren som sedan informerar 

nämnden om ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från nämnden 2016-06-28 

 Protokollsutdrag från presidiet 2015-10-20 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

§ 81 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 Esther välkomnar dig till Nationell släktträff, 6 september i 

Jönköping 

Presidiet beslutar att avstå från deltagande i konferensen. 

 Kultur för äldre, 12 oktober i Jönköping 

Presidiet beslutar att avstå från deltagande i konferensen. 

 Konferenser om maskulinitet och jämställdhet, 26 oktober i 
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Göteborg, 1 november i Malmö, 9 november i Umeå och 6 

december i Stockholm 

En ledamot från den politiska ledningen och en från 

oppositionen får delta.  

 
 
Övriga frågor 

§ 82 
 
Förlängning av avtal med Vidarkliniken? 
 
Information i ärendet 

Region Jönköpings läns avtal med Vidarkliniken gällande 

cancerrehabilitering upphör vid årsskiftet.  

Region Östergötland har meddelat att de inte kommer att förlänga 

sitt avtal.  

Eventuella avtal med Vidarkliniken ska diskuteras vid 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens (SVN) 

sammanträdet den 23 september.   

§ 83 
 
Sammanträdesplan 2017 
Beslut 

Presidiet beslutar  

 Att vid nästa sammanträde fastställa presidiets 

sammanträdestider för 2017.  
 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet är enigt om att sammanträda på onsdagar,  

kl 08:00-10:00, två veckor före nämndsammanträdena, även 

under 2017. Ett förslag tas fram till nästa sammanträde den 19 

september. 

§ 84 
 
Rutiner för ersättare i presidiet 
Beslut 

Presidiet beslutar  

 Att beslut om eventuell adjungerad ersättare i presidiet tas 

inför varje aktuellt tillfälle. 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl tar upp frågan om ersättare vid frånvaro från 

presidiesammanträden.  
Presidiet är överens om att beslut om eventuell adjungerad 

ersättare vid presidiesammanträden tas vid varje aktuellt tillfälle.  

§ 85 
 
Studieresa till Göteborg den 11-12 oktober 
Beslut 

Presidiet beslutar  

 Att ett program ska presenteras för nämnden på 

sammanträdet den 13 september. 

 

Sammanfattning 

Vid presidiets sammanträde 2016-06-15 påbörjades planeringen 

för en studieresa till Göteborg den 11-12 oktober. 

Regionledningskontoret fick i uppdrag att ta in offerter från 

bussbolag för 17 respektive 27 personer. Förslag på studiebesök 

är Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Angereds 

närsjukvård och Framtidens vårdavdelning. I samband med resan 

ska nämnden även ha ett sammanträde. 

§ 86 
 
Kom ihåg! 
En genomgång och revidering av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


