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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 18-27 

Tid: 2017-03-15, kl 13:00-14:20 

Plats: Konferenscenter, Badhotellet i Tranås                      

i samband med nämndens internat 14-15 mars 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

Thomas Bäuml (M) (ers Maritha Josefsson 

(M)) 

Tobias Gyllensten (ers Mona Forsberg (S)) 

Eva Nilsson (M) (ers Lis Melin (M)) 

Per Svenberg (S)  

Bertil Nilsson (M) 

Desirée Törnqvist (S)    

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Erik Lagärde (KD) (ers Jimmy Henriksson (L)) 

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V)  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare 

Rachel De Basso (S) ersättare 

Erik Wågman (S) ersättare 

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare 

    

§ 18 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Marianne Andersson och Anne Karlsson att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 19 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 18-27 

Tid: 2017-03-15, kl 13:00-14:20 
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- Skrivelse angående läkemedel 

§ 20 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2017/101 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 21 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 22 
 

Aktuell information 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om: 

 Arbetsmiljöproblem på ortopedkliniken, Ryhov 

 En ny sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård är utsedd 

 

Intern kontroll – återapport 2016 

Diarienummer: RJL2016/289 

Elisabeth Töre önskar besked om vilka yrkesgrupper 

redovisningen av övertid gäller.  

 

Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 

Diarienummer: RJL2017/83 

Månadsrapport per februari 

Presidiets protokoll 

En genomgång av protokollet görs.  

Elisabeth Töre frågar om tilläggsuppdraget öppen psykiatrisk vård 

i primärvården. Rapport ska även lämnas till nämnden i april. 

Protokollet läggs till handlingarna.  

 

Rapport från konferens:  

 Maria Frisk, Tobias Gyllensten och Eva Eliasson 

rapporterar från Mikrosystemfestival den 28/2-3/3 i 

Jönköping. 
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Ordföranden informerar om: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

Principer kring nivåstrukturering cancer tas upp vid sammanträdet 

den 17 mars.  

 

Kommunalt forum 

Nämndens presidium har träffat Äldrenämnden kring 

utskrivningsklara patienter. 

Presidiet ska även träffa presidiet i PKS angående utredningen om 

palliativ vård m.m. 

 

 Frågor 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar Eva Eliassons fråga om 

avgifter för ambulanstransport och akutmottagningen vid samma 

tillfälle, samt redogör över situationen med utskrivningsklara 

patienter som Marcus Eskdahl efterfrågat.   

Svar lämnas också på frågan om trafik- och viltolyckor, bilaga. 

 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nästa sammanträde: 

Elisabeth Töre, Vänsterpartiet 

”Sjukhusclown 

När utvärderingen börjar/startar? 

Vilka aspekter, metoder tittar man på? 

När blir utredningen klar?” 

 

Sibylla Jämting, Miljöpartiet 

”I granskning av akuta vårdprocesser anges att akutmottagningen 

i Eksjö – med anledning av kritik från IVO – gjort specialistläkare 

mer tillgängliga. På vilket sätt har detta skett?” 

§ 23 
 
Bokslut och årsredovisning 2016 inkl 
Barnbokslut och Patientsäkerhetsberättelse 
Diarienummer: RJL2016/3676, RJL2017/710 och RJL2017/779 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Godkänna årsredovisning 2016 avseende de delar som avser 
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nämndens verksamhet och utgiftsområden. 

 

Sammanfattning 

Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 

2016. I årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta 

målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom 

finansiella mål uppnåtts. 

 

83 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Regionens finansiella 

resultat 316 miljoner kronor finansierar fullt ut 2016 års 

investeringar varför målet för finansiell långsiktighet och 

uthållighet uppnås. 

 

Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas 

av god hushållning. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-22 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha 

följande anteckning förd till protokollet: S, MP och V anser inte 

att det varit en tillräckligt tydlig konsekvensanalys utifrån tidigare 

fattade beslut om vårdplatsneddragningar i delårsrapporter och 

årsredovisning 2016.  

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 24 
 
Granskning av akuta vårdprocesser 
Diarienummer: RJL2016/3476 

 

Beslut  
Nämnden beslutar 

 Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras granskning.  



 

PROTOKOLL 5(8) 

      

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 18-27 

Tid: 2017-03-15, kl 13:00-14:20 

 

 

 Sign 

 

Reservation 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 

till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings läns revisorer redovisade genom skrivelse 

2016-10-27 sin granskning och bedömning av akuta 

vårdprocessen.  

Revisionerna lämnar en övergripande bedömning och ett antal 

rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över 

revisorernas rekommendationer. 

  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-09 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet framför 

följande tilläggsyrkande: ”En flytt av jourcentralen från 

vårdcentralen Hälsan till Ryhovsområdet skulle kunna minska 

antalet primärvårdspatienter till akuten och bör ske snarast. 

Lokaler finns disponibla för ändamålet.” 

 

Helena Stålhammar, Erik Lagärde med flera yrkar avslag till 

tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga avslås tilläggsyrkandet.  

Ordföranden finner att nämnden efter votering, med följande 

voteringsproposition och utfall:  

JA för bifall till tilläggsyrkandet röstar: Tobias Gyllensten, Per 

Svenberg, Desiré Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting, 

Elisabeth Töre och Marcus Eskdahl. 

 

NEJ för avslag till tilläggsyrkandet röstar: Anne Karlsson, 

Thomas Bäuml, Eva Nilsson, Bertil Nilsson, Marianne 

Andersson, Erik Lagärde, Helena Stålhammar och Maria Frisk 

 

avslår tilläggsyrkandet.  
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Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till 

Regionrevisionen 

§ 25 
 
Granskning av kvalitetssäkring av 
medicintekniska produkter/utrustning 
Diarienummer: RJL2016/3477 

 

Beslut  
Nämnden beslutar  

 Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras granskning.  

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 

2016-10-27 sin granskning och dömning av kvalitetssäkring av 

medicinteknisk utrustning.  

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer. I 

tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas 

rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 26 
 
Granskning av delegationsordning 
Diarienummer: RJL2016/4174 

 

Beslut  
Nämnden beslutar  

 Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras granskning.  
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Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse  

2016-12-14 sin granskning och bedömning av delegationsordning. 

 

Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och 

rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över 

revisorernas rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-27 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 27 
 
Skrivelse angående läkemedel 
Diarienummer: RJL2017/778 

 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

  Presidiet får i uppdrag att skriva ett svar.  

 

Information i ärendet 

Bengt-Ove Eriksson, Vänsterpartiet har överlämnat en skrivelse 

från en privatperson angående vuxna och barn med dödliga 

sjukdomar som kräver livslång medicinering. Skrivelsen gäller 

bland annat vem som har ansvar för om läkemedel helt tar slut 

eller restnoteras, information m.m.  

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 
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Maria Frisk Marianne Andersson Anne Karlsson 

 

 

 

 
 

Protokollet är justerat 2017 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 



 

       

2017-03-09      

  

 

Folkhälsa och sjukvård Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter  

Folkhälsa och sjukvård E-post: folkhalsaochsjukvard@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11  Jönköping     

     

   

Folkhälsa och sjukvård  

Folkhälsa och sjukvård 

Tomas Wibble 

070-6321514 

tomas.vibble@rjl.se 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård 

Trafik- och viltolyckor 
Nedan har vi försökt besvara frågorna 1-5 under paragraf 9 i protokollet för 

presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård den 13 december 2016. 

 

Det har inte varit helt lätt att få fram färsk statistik rörande trafikolyckor kopplade 

till viltolyckor. Den bästa statistiken för 2016 får vi från MSB statistikdatabas och 

uppgifter från nationella viltolycksrådet av vart viltolyckor sker i Jönköpings län. 

Vi har inte kunnat få fram färska kostnader för vad trafikolyckorna kostar 

samhället. Den senaste uträkningen som beskriver samhällskostnaderna har gjorts 

av MSB 2009 och bygger på statistik från 2005.  

 

1. Med anledning av diskussion kring länets trafikolyckor och var 
dessa sker skulle jag vilja ha en redovisning till nämnden hur ser 
situationen ut utifrån vårt ansvarstagande? 

Den bästa statistiken för 2016 får vi från MSB statistikdatabas och uppgifter från 

nationella viltolycksrådet av vart viltolyckor sker i Jönköpings län. 

 

MSB räddningstjänststatistik visar att räddningstjänsten varit larmade till 1127 

händelsen varav 119 rena viltolyckor under 2016. Vi har svårt att få fram exakt 

statistik över hur många uppdrag ambulansverksamheten har haft vad gäller 

trafikolyckor men rent generellt kan man säga att larmas räddningstjänsten så får 

ambulansen i de allra flesta fallen också ett larm och där det ofta går flera 

ambulanser till samma olycka. 

 

Enligt Nationella Viltvårdsrådet inträffar det i Jönköpings län omkring 3000 

trafikolyckor med vilt varje år.  
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Viltolycksdrabbade vägsträckor i Jönköpings län: 

RV 26 och 27 samt Lv 153 Gislaved - Smålandsstenar – Bredaryd. 

 

Väster om Vättern är RV 26/47, Jönköping - Mullsjö - länsgränsen mot Västra 

Götaland och Lv 195 förbi Habo. 

 

Söder om Jönköping/Huskvarna är länsvägarna 942 och 931 samt RV 31/40/47 

utsatta för bl.a. dovhjortsolyckor. 

 

Höglandet har på RV. 31/47 och Lv 128 mellan Nässjö och Eksjö samt på Rv31 

mellan Vetlanda och länsgränsen mot Kronoberg många olyckor. Framförallt är 

älg, rådjur och vildsvin inblandade. 

 

I länets södra del är främst RV 27 mellan Värnamo, Bor och Rydaholm en utsatt 

vägsträcka med många olyckor. 

 

2.  Hur många trafikolyckor hanterar vi årligen inom sjukvården i 
länet? 

Den senaste statistiken från Socialstyrelsen är från 2015 och mellan 2010–2015 

vårdades, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas, mellan 417och 477 personer/år i 

slutenvård. 2015 var den siffran 469 personer. De tre största orsakerna till 

slutenvård på grund av vägtransportolyckor, är olyckor med cykel, bil (förare eller 

passagerare) och motorcykel. 2010–2015 vårdades mellan 109 och138 

barn/ungdomar (0–19 år) per år inom slutenvård. 2015 var den siffran 109 

barn/ungdomar. En orsak till olycksfall tillkommer för barn/ungdomar och det är 

olyckor vid ridning eller med åkdon draget av djur. 

 

 
Socialstyrelsens statistikdatabas 2017-03-08 

 
Med jämna mellanrum sker större bussolyckor i Sverige med flera döda och 

skadade. Exempel på bussolyckor med många skadade och döda är bussolyckan 
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utanför Uppsala 2007 med sex döda och ett trettiotal skadade samt bussolyckan 

2006 i Arboga med nio döda och ett femtiotal skadade. I början på november 

2016 voltade en buss som var på väg mellan Gränna och Jönköping där 22 

personer fick uppsöka sjukvård turligt nog blev ingen allvarligt skadad. 

 

Nedan redovisas antal döda i vägtransportolyckor enligt Socialstyrelsens 

dödsorsaksstatistik. 

 
Socialstyrelsens statistikdatabas 2017-03-09 

 

2010–2015 omkom mellan 5 och 13 personer/år. 2015 omkom 13 personer. Av 

dessa är det mellan 0 och 1 barn/ungdomar (0–19 år) per år som dör på grund av 

vägtrafikolyckor. 2015 omkom 1 barn. Ser man över en längre period är 

trafikolycka med personbil (passagerare eller förare) största orsaken till dödsfall i 

vägtrafikolyckor. 

 

Som redovisades under punkt 1 är det svårt att få fram exakt statistik över hur 

många trafikolyckor ambulansen åker på utan här får vi gå på den 

räddningstjänststatistik MSB har tagit fram. 

 

Vi vet inte heller hur många besök som söker primärvård med anledning av att de 

har varit med om en trafikolycka. 

 

3.  Vilka kostnader har vi för vård och rehabilitering?  
Den statistik som finns är från MSB och bygger på statistik från 2005. Utifrån den 

utredningen har Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi har beräknat samhället 

totala kostnader för 2005 till 19 miljarder (ca 665 miljoner kronor för Jönköpings 

län
1
). I MSB rapport beräknar de att ”bara” slutenvårdskostnaderna är på ca 798 

646 640 kronor (ca 28 miljoner för Jönköpings län). Även om trafikolyckorna var 

                                                 
1
 De kostnadsberäkningarna som är för Jönköpings län bygger på att storleksmässigt bör vi stå för 

ca 3,5% av den nationella statistikens siffror. 
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flera till antalet 2005 då kostnadsberäkningen gjordes har kostnaden för att 

bedriva sjukvård i sin tur ökat under perioden fram till 2015. Vilket gör att 

kostnaderna i varje fall inte är mindre än de redovisade siffrorna. 

 

4.  Hur stor del är viltolyckor i länet? 
Enligt Nationella Viltvårdsrådet inträffar det i Jönköpings län omkring 3000 

trafikolyckor med vilt varje år och räddningstjänsten åkte 2016 på 119 av dessa. 

 

5.  Sker någon dialog med Trafikverket kring dessa frågor från 
Regionen?  

Så vitt vi känner till så finns det ingen dialog mellan region Jönköpings län och 

Trafikverket vid ”vanliga” trafikolyckor däremot sker det en dialog mellan 

räddningstjänsten och Trafikverket för att minimera olycksriskerna på vissa 

vägsträckor. Vid dödsfallsutredningar sker det en dialog mellan räddningstjänsten, 

Polismyndigheten och Trafikverket där ambulansverksamheten är en 

samverkanspart. 

 

 

 

Folkhälsa och sjukvård 

 

 

 

Tomas Wibble 

Beredskapschef 


