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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 40-53 

Tid: 2017-05-30, kl 13:00-14:50 

Plats: Konferenslokal 11, Elmia Jönköping  

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S)  

Thomas Bäuml (M) (ers Maritha Josefsson 

(M))  

Tobias Gyllensten (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

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)  

Britt Johansson (M) (ers Anne Karlsson (SD)) 

 

Ersättare: 

Nils-Erik Emme 1:e ersättare 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare  

Rachel De Basso (S) 1:e ersättare  

Erik Wågman (S) 1:e ersättare 

Evaggelos Tottas (S) 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

    

§ 40 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lis Melin och Elisabeth Töre att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 41 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg:  
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- Ärende 6 Presentation av den politiska ledningens budgetförslag 

utgår. 

- Ärende 20 Delegering av beslutanderätt avseende 

gallringsutredningar utgår.  

- Handlingplan - Oberoende av bemanningsföretag 

- Utomlänspriser för digitala vårdtjänster i primärvård 

§ 42 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2017/101 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 43 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 44 
 

Informationsärenden och aktuell information 
 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om: 

 Ny rapport; En primär angelägenhet, Vårdanalys 2017:3 där 

kontinuitet, tillit och sökmönster redovisas 

 Sommarplaneringen - arbete pågår med planeringen för 

IVA på Ryhov och inom 1177 

 SKL har lämnat rekommendationer till landsting och 

regioner om avgifter för digitala vårdbesök   

 Smittskydd och vårdhygien har gjort en utredning av 

antibiotikaförskrivningen för digitala vårdbesök 

 

Presidiets protokoll 

En genomgång av protokollet görs. Protokollet läggs därefter till 

handlingarna. 

 

Ordföranden informerar om: 

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

sammanträder den 2 juni. Då kommer rapport från RMPG-

grupper att lämnas, information om organdonationer, 

digitalisering m.m. samt beslut om utomlänspriser för 



 

PROTOKOLL 3(12) 

      

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 40-53 

Tid: 2017-05-30, kl 13:00-14:50 

 

 

 Sign 

 

digitala vårdtjänster i primärvård. 

 Kommunalt forum 

Vid föregående sammanträdes workshop kring 

tillsammansarbetet För bästa möjliga vård, framkom mycket 

att arbeta vidare med. 

 
 
Rapport från konferenser:  

 Elisabeth Töre och Thomas Bäuml rapporterar från Etiska 

rådet Människovärde och etisk värdegrund den 11 maj i 

Jönköping. 

 Helena Stålhammar och Desiré Törnqvist rapporterar från 

Framtidens sjukvård den 15 maj i Halmstad. 

 Maria Frisk rapporterar från Utvecklingskraft cancer den 18 

maj i Kalmar. 

 

Frågor 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar Kajsa Carlssons fråga 

om hörapparater till asylsökande. 

En komplettering av svar kring sjukhusclowner lämnas till 

Vänsterpartiet.  

 

Månadsrapport 2017 systemmätetal för april lämnas och 

godkänns. 

Chefscontrollern besvarar också Marcus Eskdahls och Bertil 

Nilssons frågor om statbidragens fördelning och  

merkostnaden för hyrläkare jämfört med anställd personal. 

§ 45 Motion– Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål 
Diarienummer: RJL2015/534 

 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige   

 Avslå motionen, då en ny lagstiftning kräver framtagande 
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av nya arbetssätt. 

 

Sammanfattning 

Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har 

lämnat motion om att låta patientnämnden administrera alla 

klagomål. Ett faktaunderlag har tagits fram och patientnämnden 

har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på motionen. Nämndens 

presidium har också fört en dialog med patientnämndens 

presidium. Motionen föreslås avslås. Vid presidiets sammanträde 

2017-03-01 beslutades att avvakta lagrådsremissens intentioner. 

  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10 

 Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§ 46 
 

Återremiss Motion – Alternativ till våld, är det 
dags för nästa steg nu 
Diarienummer: RJL2016/1571 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige   

 Motionen är besvarad.  

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 

Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i en motion en genomlysning i 

syfte att få svar på ett antal frågeställningar kring våld i nära 

relationer.  
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Vid Nämnden för folkhälsa och sjukvårds sammanträde 2017-02-

21 samt vid presidiets sammanträde 2017-03-01 fick 

regionledningskontoret i uppdrag att komplettera faktaunderlaget 

med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt 

hur de statliga medlen används. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 2017-02-21 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag att 

motionen är besvarad och Elisabeth Töres yrkande och finner att 

nämnden bifaller föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§ 47 
 

Delårsrapporteringar 2017, Tertial 1 
Diarienummer: RJL2017/98 

Beslut 

Nämnden  

1. Godkänner fördjupad månadsrapport tertial 1 2017 

avseende de delar som avser nämndens ansvarsområden. 
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2. Direktören för Bra Liv bjuds in till nämndens sammanträde 

i juni för information om primärvårdens handlingsplan för 

att få ekonomin i balans. 

Sammanfattning 

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april 

månad en fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade 

månadsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 

fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja 

måluppfyllelse samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-19 

 Fördjupad månadsrapport tertial 1 2017 

Beslutsgång 

Nämnden beslutar att bjuda in direktören för Bra Liv till 

sammanträdet i juni, för information om primärvårdens 

handlingsplan för att få ekonomin i balans. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 48 
 
Delegationsordning för Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 
Diarienummer: RJL2017/1067 

 

Beslut 
Nämnden       

 Beslutar att återremittera ärendet med frågor att besvara 

vid sammanträdet i juni. 

Sammanfattning  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds möjlighet att delegera 

beslutsfattande är reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.  

 

Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämndens 
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uppdrag är  

 Primärvård  

 Somatisk vård  

 Psykiatrisk vård  

 Tandvård  

 Övrig hälso- och sjukvård  

 Folkhälsa  

 Andra områden som sammanhänger med folkhälsa- och 

sjukvårdsfrågor i perspektivet hållbar och långsiktigt 

regionutveckling.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Delegationsordning för Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

daterad 2017-05-02. 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl yrkar på återremiss för att få en förklaring till 

Avsnitt 4. Delegering till regiondirektören 

4.1.1 Rätt att motta delgivning  

(Anmäls ej) 

Hur ska anmälan ske? 

 

4.2.3 Rätt att ingå (och teckna) avtal (med andra landsting samt)  

med privata vårdgivare utöver vårdvalet 

Vad innebär detta? 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar nämnden om återremittering av 

ärendet med frågor att besvara vid nämndens sammanträde i juni. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Regiondirektör 

§ 49 
 
Remiss – Rotavirusvaccination i det nationella 
vaccinationsprogrammet 
Diarienummer: RJL2017/677 
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Beslut  
Nämnden   

 Godkänner föreliggande svar till Socialdepartementet.  

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade beslutsunderlag.  

 

Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget att införa 

rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-20 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 50 
 
Remiss – Promemoria med förslag om ändrade 
övergångsbestämmelser för den föreslagna 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) 

Diarienummer: RJL2017/869 

 

Beslut  
Nämnden   

 Godkänner föreliggande svar till Socialdepartementet.  

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade promemoria. Region Jönköpings län 

ställer sig positiv till ändringen av övergångsbestämmelsen och 

möjligheten att tillsammans kommunerna kunna komma överens 

om annan tidsfrist.  
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-31 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet  

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 51 
 
Frågor om strokevården i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL2017/884 

 

Beslut 
Nämnden   

 Godkänner föreliggande svar till Inspektionen för vård och 

omsorg.  

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Inspektionen för vård och omsorg 

ombetts att svara på ett antal frågor om strokevården i Jönköpings 

län. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-04 
 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 52 
 
Handlingsplan - Oberoende av 
bemanningsföretag 
Diarienummer: RJL2017/468 

 

Beslut 

Nämnden 

 Ger presidiet i uppdrag att avge ett yttrande till 

regionstyrelsen, samt påtala att nämnden ska bli involverad 
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i den fortsatta utvecklingen. 

Sammanfattning 

Landstingsstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med 

handlingsplan för att begränsa beroendet av bemanningsföretag. 
2015 kompletterades strategin med en plan för utfasning. Nu 

pågår ett nationellt arbete för att gemensamt mellan alla landsting 

och regioner minska beroendet av bemanningsföretag. 

Efter information och dialog i arbetsutskott och regionstyrelse 

lämnades uppdrag till regionledningskontoret att presentera en 

fördjupad handlingsplan. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-17 

 Landstingsstryelsen 2013-02-26 § 41 LJ 2013/206. Strategi 

för begränsa beroendet av bemanningsföretag 

 Regionstyrelsen § 215 RJL2015/2542 Komplettering av 

strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl yrkar att nämnden ska lämna ett yttrande till 

regionstyrelsen. 

 

Bertil Nilsson föreslår att nämnden ger presidiet i uppdrag att 

avge ett yttrande, samt påtala att nämnden ska bli involverad i den 

fortsatta utvecklingen. 

 

Elisabeth Töre föreslår att nämnden får ta ställning till presidiets 

yttrande vid nästa sammanträde, eftersom inte hela oppositionen 

är representerad i presidiet.  

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden Bertil Nilssons förslag att  

presidiet får i uppdrag att avge ett yttrande, samt påtala att 

nämnden ska bli involverad i den fortsatta utvecklingen. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – Personal och Folkhälsa och sjukvård 
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§ 53 
 
Utomlänspriser för digitala vårdtjänster i 
primärvård 
Diarienummer: RJL2017/1684 

 

Beslut 

Nämnden 

 Godkänner Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionens förslag till beslut att fastställa följande 

utomlänspriser för digitala vårdtjänster i primärvård.  

Besök hos läkare 650 kr per besök  

Besök hos psykolog eller kurator 600 kr per besök  

Övrig sjukvårdande behandling 300 kr per besök 

   

Sammanfattning   

I prislista 2017 fastställdes pris för digitalt läkarbesök i 

primärvård till 1200 kr. Efter diskussioner inom ramen för SKL 

har nu framkommit förslag dels på en revidering av priset för ett 

läkarbesök dels på framtagande av priser för övriga 

besökskategorier. 

De tre landstingen/regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen ställer 

sig i och med detta beslut bakom SKL:s rekommendation till 

landsting och regioner om gemensamma utomlänsersättningar för 

digitala vårdtjänster i primärvården. 

 

Beslutsunderlag 

 Beslutsmissiv till Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdregionen SVN 2017-11 daterad 2017-06-02 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Lis Melin Elisabeth Töre 

 

 

 

 
 

Protokollet är justerat 2017 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


