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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 7-17 

Tid: 2017-02-21, kl 13:00-15:35 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Emilie Walfridsson (C) (ers Helena Stålhammar 

(C)) §§ 7-13 

Erik Lagärde, KD (ers Helena Stålhammar, C)) 

§§ 14-17 

Marcus Eskdahl (S)  

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson (M) 

Rachel De Basso (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S)  

Bertil Nilsson (M) 

Lars-Uno Olausson (S) (ers Desirée Törnqvist 

(S))    

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Henriksson (L) 

Sibylla Jämting (MP) 

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre 

(V))  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare §§ 7-13 

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Birgitta Lagerqvist, sjukvårdsdirektör §12  

Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare § 13  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare 

    

§ 7 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lis Melin och Sibylla Jämting att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet. 
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§ 8 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

- Remiss Slutbetänkande av Parlamentariska 

landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – 

en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd 

Diarienummer: RJL2017/291 

§ 9 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2017/101 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 10 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2017/102 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 11 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 12 
 

Informationsärenden och aktuell information 

Birgitta Lagerqvist rapporterar om Kirurgisk vård. 

 

Veronica Ottosson lämnar information med anledning av att 

nämnden ska ta beslut om Motion – Alternativ till våld, är det 

dags för nästa steg nu? Diarienummer: RJL2016/1571 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om: 

 Öppna Jämförelser 2016 

 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 

 Träffar med de medicinska programgrupperna (MPG) 

 Ett avtal är klart att bygga hus D1 på Ryhov 

 SKL har tagit fram en strategiplan för oberoende av 

hyrpersonal 2019-01-01. 

 En tidplan för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård i 

Region Jönköpings län är framtagen av RS-AU.  
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Presidiets protokoll 

En genomgång av protokollet görs, som därefter läggs till 

handlingarna.  

 

Rapport från konferens:  

 Lis Melin har lämnat en skriftlig rapport från konferensen: 

Missbruks- och beroendevård för Jönköpings läns 

kommuner, den 26-27 januari i Tranås. 

 

Ordföranden informerar om: 

Kommunalt forum 

Den länsövergripande och lokala överenskommelsen om 

samarbete gällande personer med riskbruk, missbruk och 

beroende förlängs utan justering, till att gälla till och med 2018.  

 

 Frågor 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar Per Svenbergs och 

Marcus Eskdahls frågor som ställdes vid sammanträdet i januari, 

om arbetet med bemanningen inför sommaren och delaktighet för 

personal, patientföreningar m.m. när det gäller om- och 

tillbyggnader på Ryhov.  

 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nästa sammanträde. 

Eva Eliasson har fått frågor från medborgare om avgift för 

ambulanstransport och avgift på akutmottagningen vid samma 

tillfälle. 

 

Marcus Eskdahl önskar en redogörelse över situationen med 

utskrivningsklara patienter.   

§ 13 
 
Motion Alternativ till våld, är det dags för nästa 
steg nu? 
Diarienummer: RJL2016/1571 

Beslut 

Nämnden beslutar att  
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 Återremittera motionen till presidiet för en komplettering av 

svaret med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av 

nuläget, samt hur de statliga medlen används.  

Sammanfattning 

Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 

Karlsson, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där de 

föreslår en genomlysning i syfte att få svar på ett antal 

frågeställningar kring våld i nära relationer.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl, S yrkar på återremiss till presidiet för en 

komplettering med följande hur handlingsplanen följs, en 

beskrivning av nuläget, samt hur de statliga medlen används. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden en återremittering av 

motionen för komplettering av svaret. 

 

Beslutet skickas till 
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

§ 14 
 
Remiss – Ansvar för de försäkringsmedicinska 
utredningarna 
Diarienummer: RJL2016/3769 

 

 

Beslut 
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Nämnden beslutar  

1. Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet, med följande tillägg: 

2. Under förutsättning att landsting/regioner kompenseras 

genom att medel tillförs som täcker de ökade kostnaderna. 

3. Regionen vill påtala vikten av att de försäkringsmedicinska 

utredningarna görs skyndsamt. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade promemoria/betänkande. Region 

Jönköpings län tillstyrker förslaget men med några synpunkter.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-20 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-12-13 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Sibylla Jämting yrkar på ytterligare ett tillägg: 

Regionen vill påtala vikten av att de försäkringsmedicinska 

utredningarna görs skyndsamt. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden Sibylla Jämtings tillägg. 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård  

§ 15 
 
Ramverk för Journalen via nätet 
Diarienummer: RJL2016/3232 

 

Beslut  
Nämnden beslutar 

 

1. Att fastställa ramverket för invånares direktåtkomst till sin 

journalinformation enligt rekommendation från Ineras 
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styrelse. 

2. Att ramverket ska börja gälla under 2017 i Region 

Jönköpings län 

3. Att all berörd personal är informerad om beslutet innan det 

verkställs, så att det ges en möjlighet att diskutera igenom 

om det finns frågor som måste diskuteras med patienter. 

4. Att en uppföljning ska göras exempelvis efter ett år. 

 

Reservationer 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna 

yrkanden. 

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 

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. 

Information lämnades till nämnden vid sammanträdet 2016-12-

13. Ärendet kompletterades därefter med konsekvensanalys m.m. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-12-13 

 Protokollsutdrag centrala samverkansgruppen 2016-11-22 
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 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-10 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Maria Frisk yrkar att följande formulering av punkterna 3-4: 

 

Att all berörd personal är informerad om beslutet innan det 

verkställs, så att det ges en möjlighet att diskutera igenom om det 

finns frågor som måste diskuteras med patienter. 

 

Att en uppföljning ska göras exempelvis efter ett år. 

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar bifall 

till Maria Frisks yrkande. 

 

Sibylla Jämting, MP yrkar att punkten ”informationen ska göras 

tillgänglig direkt när den är införd innebär att man visar osignerad 

information, det är invånaren själv som avgör om hen vill se 

ny/osignerad information” stryks. 

 

Bengt-Ove Eriksson, V yrkar att åldern för direktåtkomst inte ska 

sänkas från 18 till 16 år, samt instämmer i Sibylla Jämtings 

yrkande.  

 

Jimmy Henriksson, L yrkar avslag på Sibylla Jämtings yrkande. 

Lis Melin instämmer i Jimmy Henrikssons yrkande och 

understryker att patienten själv ”ska avgöra om hen vill se 

ny/osignerad information”. 

 

Anne Karlsson, SD yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden avslår Sibylla Jämtings och Bengt-Ove 

Erikssons yrkanden. Nämnden bifaller därmed föreliggande 

formulering av punkt 1. Att fastställa ramverket för invånares 

direktåtkomst till sin journalinformation enligt rekommendation 

från Ineras styrelse. 
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På ordförandens fråga bifaller nämnden punkterna 2-4 enligt 

ovan.  

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 16 Verksamhetsberättelse 2016 
Diarienummer: RJL2016/3676 

 
Beslut 
Nämnden beslutar att  

 

 Lägga redovisade verksamhetsberättelser för 2016 till 

handlingarna.  

Sammanfattning 

I januari 2016 antog nämnden verksamhetsplaner och budget för 

förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 

ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden har genom 

verksamhetsberättelse för 2016 återrapporterat utifrån 

verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör tillsammans 

regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet 

och resultat för 2016.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-12 

 Verksamhetsberättelse 2016 Medicinsk vård 

 Verksamhetsberättelse 2016 Kirurgisk vård 

 Verksamhetsberättelse 2016 Vårdcentralerna Bra Liv 

 Verksamhetsberättelse 2016 Folktandvården 

 Verksamhetsberättelse 2016 Psykiatri och rehabilitering 

 Verksamhetsberättelse 2016 Medicinsk diagnostik 

 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Ekonomi och Folkhälsa och sjukvård 
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§ 17 
 
Remiss Slutbetänkande av Parlamentariska 
landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För 
Sveriges landsbygder – en sammanhållen 
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd 

Diarienummer: RJL2017/291 

 
Information i ärendet 
Ordföranden informerar nämnden om att Nämnd för folkhälsa och 

sjukvård har möjligheter att lämna synpunkter på de områden som 

berör nämndens ansvarsområden. 

Förlängd svarstid på remissen är beviljad.  

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Lis Melin Sibylla Jämting 

 

 

 

 
 

Protokollet är justerat 2017 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


