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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 28-39 

Tid: 2017-04-25, kl 13:00-17:25 

Plats: Sal A, Regionens hus  

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C) 1:e vice ordförande 

Erik Lagärde (KD) (ers Maria Frisk (KD))  

Marcus Eskdahl (S)  

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson 

(M)) §§ 28-33 

Thomas Bäuml (M) (ers Maritha Josefsson 

(M)) §§ 34-39 

Tobias Gyllensten (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) 

Kajsa Carlsson (MP) (ers Sibylla Jämting 

(MP)) 

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre 

(V))  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Thomas Bäuml (M) 1:e ersättare §§ 28-33 

Rachel De Basso (S) 1:e ersättare §§ 28-33 

Erik Wågman (S) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare §§ 28-33 

 

Övriga:  

Marie Ernsth-Bravell, docent och äldrestrateg 

§ 33 

Karsten Offenbartl, verksamhetschef § 33 

Lina Westman, sektionsledare § 33 

Anders Liif, HR-direktör § 33 

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör § 33 

Östen Johnsson, regionrevisor § 34 

Magnus Hellström, regionrevisor § 34 
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Maria Lundblom Bäckström, regionrevisor § 34 

Nenus Jidah, revisionschef § 34 

Mia Suntila, adm. samordnare revisionen § 34 

Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

    

§ 28 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Bertil Nilsson och Per Svenberg att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet. 

§ 29 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.  

§ 30 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2017/101 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 31 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2017/102 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 32 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 33 
 

Informationsärenden och aktuell information 
 

Marie Ernsth-Bravell informerar om Utvärdering avseende 

Komhem. 

 

Karsten Offenbartl och Lina Westman informerar om 

coloncancer. 

 

Anders Liif och Agneta Ståhl informerar om sommarplaneringen. 

 

 



 

PROTOKOLL 3(8) 

      

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 28-39 

Tid: 2017-04-25, kl 13:00-17:25 

 

 

 Sign 

 

Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om: 

 Operationsplaneringsprogrammet TM är infört från den 9 

maj inom samtliga opererande verksamheter i regionen. 

 Cosmic Link och Messenger är ett system för samordnad 

vårdplanering och meddelanden som nu införs i regionen 

och i kommunerna. 
 

Månadsrapport för mars 2017 lämnas. 

 

Marcus Eskdahl vill ha svar på följande frågor vid nästa 

sammanträde: 

Hur stor del av statsbidragen är utlagda i verksamheten respektive 

finns centralt? 

Merkostnaden för hyrläkare jämfört med om man har fast anställd 

personal? 

 

 Frågor 

Hälso- och sjukvårdsstrategen besvarar Elisabeth Töres frågor om 

utvärdering av sjukhusclownen och Sibylla Jämtings fråga om 

granskningen av akuta vårdprocesser med anledning av IVO´s 

kritik om tillgängliga specialistläkare. 

 

Bengt-Ove Eriksson framför att Vänsterpartiet önskar få fört till 

protokollet att det är önskvärt med en utvärdering av den 

befintliga clownverksamheten, då vi anser att det är en viktig 

verksamhet och av stor betydelse för många inneliggande 

barnpatienter. Vi anser inte att nämnden behandlat denna fråga 

på ett acceptabelt sätt och med respekt för professionen 

sjukhusclown. 

 

Hur svaren på frågor ska lämnas i fortsättningen får presidiet i 

uppdrag att utreda. 

 

Följande fråga ställs nu och ska besvaras vid nästa sammanträde: 

Kajsa Carlsson, Miljöpartiet 

 ”Vilken möjlighet har en asylsökande i vår region att få tillgång 

till hörapparat när behov föreligger?” 
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§ 34 
 

Regionrevisionen 
Regionrevisionen har inför besöket i nämnden lämnat en skrivelse 

med diskussionsområden. 

 

En diskussion förs nu inom de fyra områdena:  

1. Information från revisionen 

2. Nämndens arbete med mål, intern kontroll, uppföljning  

3. Övrigt 

4. Information från nämnden 

§ 35 
 

Motion – Erbjud provtagning eller screening för 
att förebygga kolon- och rektalcancer för 
personer över 60 år  
Diarienummer: RJL2017/154 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Ge presidiet i uppdrag att bereda motionen. 

 

Information i ärendet 

Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth 

Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden. 

Karsten Offenbartl och Lina Westman informerar om colon- och 

rektalcancer.  

 

Beslutet skickas till 

Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

§ 36 
 

Skrivelse till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård angående framtiden för tjock- och 
ändtarmskirurgin i Region Jönköpings län 

Diarienummer: RJL2016/3805 
 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Lägga skrivelsen till handlingarna. 
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Information i ärendet 

Bengt-Ove Eriksson och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet har 

lämnat en skrivelse Framtiden för tjock- och ändtarmskirurgin i 

Region Jönköpings län till Nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

Skrivelsen anmäldes i nämnden 2016-12-13 och i presidiet  

2016-11-30, 2017-02-08 samt 2017-04-05. 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Ordföranden föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna då 

information nu lämnats av verksamhetsföreträdare, samt att 

nämnden ska bereda Motion – Erbjud provtagning eller screening 

för att förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60 år, 

som också berör skrivelsen. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller en enig nämnd att skrivelsen läggs 

till handlingarna.  

 

Beslutet skickas till 

Vänsterpartiet 

§ 37 
 
Remiss – Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista 
Diarienummer: RJL2017/122 

 
Beslut 

Nämnden beslutar 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

Sammanfattning  

Region Jönköpings län (RJL) har av Socialdepartementet getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. 
 

RJL instämmer i problembeskrivning och bakgrund, och anser att 

intentionen i promemorian är god. Det är viktigt att förtydliga 

tidsram och omfattning för de olika stegen mot en nationell 

läkemedelslista.    
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-01 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 38 
 
Uppföljning av granskningar genomförda 2014 
Diarienummer: RJL2017/608 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras uppföljning.  

Sammanfattning  

Region Jönköpings läns revisorer har gjort en uppföljning av 

granskningar av operationsverksamheten, allmänpsykiatrin för 

vuxna samt styrning av tillgänglighet, samtliga genomförda under 

2014, samt vilka åtgärder som är vidtagna efter genomförda 

granskningar.  

 

Utifrån Region Jönköpings läns svar till revisorerna daterat 

december 2016, har revisorerna lämnat en bedömning av 

åtgärderna inom varje område och ett antal rekommendationer.  

 

I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas 

rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-15 

 

Beslutet skickas till 

Regionrevisionen 

Regionstyrelsen 
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Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 39 
 
Remiss Slutbetänkande av Parlamentariska 
landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För 
Sveriges landsbygder – en sammanhållen 
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd 

Diarienummer: RJL2017/291 

 
Beslut  

Nämnden beslutar 

 Att överlämna synpunkter till regionstyrelsen att beakta i 

beslut om yttrande.  

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-23 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet  

Marcus Eskdahl lämnar en skrivelse med tillägg/ändringar från 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i förslaget till yttrande. 

Bilaga 

Marcus Eskdahl förslår också att sammanfattningen behöver 

utvecklas och bör vara mer positiv utifrån underlaget.   

 

Marianne Andersson och Bertil Nilsson understryker vikten av 

kommunikation och transportinfrastruktur, samt att de synpunkter 

som berör nämndens ansvarsområde har tagits med i yttandet.  

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar nämnden att regionstyrelsen får 

bearbeta samtliga nämnders synpunkter. 
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Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Helena Stålhammar Bertil Nilsson Per Svenberg 

 

 

 

 
 

Protokollet är justerat 2017 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 










