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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 110-126 

Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 

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 

  

§ 110 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 

tillägg: 

- Skrivelse från Vänsterpartiet: Framtiden för tjock- och 

ändtarmskirurgin i Region Jönköpings län, RJL2016/3805. 

- Anvisning av motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i Region 

Jönköpings län, RJL2016/3444. 

- Folkhälsopriset 

§ 111 Informationsärenden  
Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om: 

 Rekrytering pågår av en ersättare efter sjukvårdsdirektör 

Ann-Marie Schaffrath. En verksamhetschef kommer att 

utses som t.f. sjukvårdsdirektör t.o.m. maj 2017.  

 Rekrytering pågår av en smittskyddsläkare efter Peter 

Iveroth som går i pension den 1 mars 2017. 

 Region Jönköpings län har fått full ersättning för sitt arbete 

med SVF (standardiserade vårdförlopp). 

 Ett förslag finns framaget till en sammanslagning av 

psykiatri och rehabilitering, samt medicinsk diagnostik till 

ett verksamhetsområde. 

Information om förslaget ska lämnas till nämnden den 13 

december. 
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 Ny motion – Alternativ till våld, är det dags för nästa steg 

nu? (RJL2016/1571) Motionen anmäldes till nämnden vid 

sammanträdet 2016-11-15. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram fakta om hur det 

ser ut idag. Information ska lämnas till nämnden vid ett 

sammanträde i början av 2017.  

 Konsekvensanalys av kompetensförsörjningen ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

Om det uppstår kritiska situationer, finns riskanalyser framtagna 

ur ett kompetens- och/eller patientsäkerhetsperspektiv? 

Information ska lämnas till nämnden den 13 december 

 Rapport med anledning av revisionens tre granskningar som 

genomförts under 2010-2013 (RLJ2016/1151): 

- Återkoppling av missbruks- och beroendevården 

- Folkhälsa för barn 0-5 år 

- Tillgänglig och ändamålsenlig vård för de mest sjuka 

äldre. 

Kort information ska lämnas till nämnden den 13 december. 

 Underlag för beslut avseende hantering av 

länsöverenskommelsen och nya lokala överenskommelser 

om samarbete gällande personer med riskbruk, missbruk 

och beroende (RJL2015/1363) 

 Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn 

och unga (RJL2015/1891) 

 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 

Jönköpings län och kring barns och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa (RJL2015/1897) 

Anmälningsärenden till nämnden den 13 december. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

dialog med företrädare inom kommunerna. 

 Verksamhetsplaner och skrivelser från 

samordningsförbunden (RJL2016/264) 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet den 13 

december. 
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Informationsärenden till nämnden 

 Rapport Tandvård 

Föredragande: Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör 

 Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden 

Fördragande: Axel Ros, chefläkare 

 Månadsrapport per november 2016 

 Beslutsärenden för nämnden 

§ 112 Remiss – Yttrande över Förslag till 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS XXXX:XX) om vårdgivarens 
systematiska patientsäkerhetsarbete,  
dnr 4.1.1-14325/2016 

Diarienummer: RJL2016/3456 

Beslut 

Nämnden föreslås besluta   

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialstyrelsen. 

  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialstyrelsen getts möjlighet att 

yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter och allmänna råd. 

 

Region Jönköpings läns uppfattning är att förslaget är bra och 

tillstyrker att den antas. Bedömningen är att den kommer bidra väl 

till vårdgivarnas arbete med patientsäkerhet. RJL har några 

förslag på förtydliganden och tillägg. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-11 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 113 Beslutsunderlag till regeringen om införande av 
rotavirusvaccination i det nationella allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn 
Diarienummer: RJL2016/3627 

 

Beslut 

Nämnden föreslås besluta   

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Folkhälsomyndigheten. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Folkhälsomyndigheten getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. 

 

Region Jönköpings län samtycker till förslaget att införa 

rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet. 

Barnhälsovården inom regionen har sedan 2014 vaccinerat med 

rotavirus och är tacksamma över att ha kunnat bidra med 

erfarenheter i framtagandet av underlaget.   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 114 Budget och verksamhetsplan 2017 
Diarienummer: RJL2016/374 

Beslut 

Nämnden förslås besluta 

1. Redovisat förslag till budget för nämndens centralt 

budgeterade anslag  

2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017 

för verksamhetsområdena medicinsk vård, kirurgisk vård, 

psykiatri och rehabilitering, vårdcentralerna Bra Liv, 

medicinsk diagnostik och folktandvård 
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3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för 

återrapportering av mätetal/mål inom nämndens 

ansvarsområde 2017 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till 

regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2016 

fastställa budget och verksamhetsplan för de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi. I budget ska 

konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för 

finansiering. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna kommer att 

lämna en protokollsanteckning vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 115 Bidrag inom folkhälsoområdet 2017 
Diarienummer: RJL2016/1123 

Beslut 

Nämnden förslås besluta  

 Att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 

för år 2017. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget för 2017 anvisat 14 998 300 

kronor till bidragsgivning inom folkhälsoområdet. Till området 

hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer, 

trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt 

projektbidrag. 

 

Landstingsfullmäktige har 2008-06-10 § 62 fastställt 

bidragspolicy avseende bidrag till organisationer inom 
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folkhälsoområdet. Till grund för förslaget ligger bidragspolicyn 

och de 11 nationella folkhälsomålen. Bidrag kan ansökas av 

föreningar som har en verksamhet som omfattar större delen av 

Jönköpings län. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-07 

 Översikt för bidrag till organisationer inom 

folkhälsoområdet år 2017. Diarienummer: RJL 2016/2845, 

RJL 2016/1123, RJL 2016/2740, RJL 2016/2747, RJL 

2016/2816, RJL 2016/2817, LJ 2014/1485 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl lämnar besked vid nämndens sammanträde. 

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 116 Organisations- och verksamhetsbidrag till 
organisationer inom funktionshindersområdet 
2017 
Diarienummer: RJL2016/2095 

 

Beslut 

Nämnden förslås besluta  

 Att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 

för år 2017. 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har för året 2017 anvisat 4 827 000 kronor till 

bidragsgivning inom området funktionshinder. Bidraget ges i tre 

former 

 organisationsbidrag (grundbidrag) 

 verksamhetsbidrag 

 särskilt bidrag till Handikappföreningarnas 

Samarbetsorgan (HSO) för gemensam intressebevakning 
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och funktionshinderpolitik 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-07, med bilaga Översikt 

för bidrag till organisationer 

  

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna bifaller 

förslaget. 

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 117 
 
Ramverk för journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

 

Beslut  
Nämnden föreslås besluta  

1. Att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation enligt rekommendation från Ineras 

styrelse. 

 

2. Att ramverket ska börja gälla under 2017 i Region 

Jönköpings län. 

Sammanfattning  

Ett nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation är framtaget. Juridiska frågeställningar som 

aktualiserats i samband med e-tjänsten Journalen, samt hur 

tjänsten ska fungera, har klarlagts.  

 

Ramverket stämmer väl med Region Jönköpings läns nuvarande 

riktlinjer, med några justeringar: 

 åldern för direktåtkomst sänks från 18 till 16 år.    

 all digital dokumentation ska göras tillgänglig innebär att 

de datumgränser som satts bakåt i tiden tas bort så att all 

information bakåt i tiden blir tillgänglig 

 informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd 
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innebär att man visar osignerad information, det är 

invånaren själv som avgör om hen vill se ny/osignerad 

information 

Ärendet behandlades i Centrala samverkansgruppen 2016-11-22. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag centrala samverkansgruppen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 118 Kurser och konferenser 
Beslut 

Presidiet beslutar  

 Forskningskonferens Missbruks- och beroendevård för 

Jönköpings läns kommuner och landsting, 26-27 januari 

2017 i Tranås. 

En ledamot per parti, med undantag av Socialdemokraterna som 

deltar med två ledamöter. 

 

 Forum om psykisk hälsa för chefer och beslutsfattare 

Primärvård – Rätt insatser, i rätt tid på rätt nivå, 9 december 

2016 i Stockholm. 
 

Avstår deltagande. 
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Övriga frågor 

§ 119 
 
Utvärdering av hemsjukvården 

Diarienummer: RJL2015/999 

 

Beslut 

Presidiet beslutar att 

 Nämnden ska få information om rapporten ”Uppföljning av 

hemsjukvården i kommunerna i Jönköpings län” vid ett 

nämndsammanträde i början av 2017. 

 

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde 2016-11-15 föreslår Marcus Eskdahl 

att den uppföljning av hemsjukvården som gjordes för ett år sedan 

i rapporten ”Uppföljning av hemsjukvården i kommunerna i 

Jönköpings län” tas upp på presidiet och därefter i nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

 Uppföljning av hemsjukvården i kommunerna i Jönköpings 

län, 2015-08-01 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 

§ 120 

 
Stipendieutdelning till omvårdnadselever 

Diarienummer: RJL2016/1691 

 

Beslut 
Presidiet beslutar 

 Stipendieutdelning sker enligt planering och därmed avslutas 

ärendet. 

 

Sammanfattning 
Helena Stålhammar har haft uppdraget att planera och samordna 

stipendieutdelningarna. Namnen har meddelats sekreteraren som 
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sedan skickat dessa med kontaktuppgifter till APL-ansvarig, 

Futurum.  

 

Information i ärendet 
Enligt fastställd rutin ska regionens stipendier till omvårdnadselever 

samt studenter i högskolan delas ut av en av presidiet utsedd 

ledamot, från nämnden för Folkhälsa och sjukvård (RJL2015/1062).  

 

Underlag 

Sammanställning från Futurum (APL-ansvarig) med 

avslutningsdatum m.m. från aktuella skolor. 

§ 121 
 
Anvisning av motion - Hur ska framtidens 
sjukvård ges i Region Jönköpings län  
Diarienummer: RJL2016/3444 

 

Beslut  

Presidiet beslutar att  

1. Motionen med protokollsutdrag blir ett anmälningsärende 

till nämnden den 13 december, samt 

2. tas upp för vidare diskussion vid presidiets sammanträde 

den 11 januari. 

 

Sammanfattning 

Rubricerad motion har kommit från Rachel De Basso och Carina 

Ödebrink, Socialdemokraterna. Vid regionstyrelsens arbetsutskott 

2016-11-14 fördelas motionen till arbetsutskottet/styrelsen med 

inhämtande av synpunkter från Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2016-11-14 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 122 
 
Kom ihåg! 
En genomgång av listan görs vid nästa presidiesammanträde. 

Uppföljning av glasögonbidraget förs upp på listan. 

§ 123 Offerter inför FS sammanträde den 14-15 mars 
2017 

Beslut  

Presidiet beslutar att  

 Sammanträdet förläggs till Tranås. 

Information i ärendet 

På begäran har två offerter lämnats: Hotel Vrigstad  och 

Badhotellet i Tranås, inför nämndens sammanträde den 14-15 

mars 2017.  

§ 124 Skrivelse från Vänsterpartiet ”Framtiden för 
tjock- och ändtarmskirurgin i Region 
Jönköpings län” 
Diarienummer: RJL2016/3805 

Beslut 

Presidiet beslutar att 

 Skrivelsen anmäls till nämnden. 

Information i ärendet 

Skrivelse från Vänsterpartiet ”Framtiden för tjock- och 

ändtarmskirurgin i Region Jönköpings län” ställd till nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård inkom 2016-11-23. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 125 Folkhälsopriset 
Presidiet efterfrågar riktlinjer för regionens olika priser. Hur 

pristagare utses och vem som delar ut de olika priserna, som 

exempel Kultur- och Arbetsstipendierna som utses av nämnd för 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), medan 

Folkhälso- och Miljöpriset utses av regionfullmäktiges presidium. 

§ 126 Inställt presidiesammanträde 
Sammanträdet den 21 december ställs in.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


