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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80 

Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10 

Plats: Sal A, Regionens hus  

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C)  

Marcus Eskdahl (S)  

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson 

(M))  

Mona Forsberg (S) 

Lis Melin (M) 

Tobias Gyllensten (S) (ers Per Svenberg (S))  

Bertil Nilsson (M) 

Desirée Törnqvist (S)    

Erik Lagärde (KD) (ers Marianne Andersson 

(KD))  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Ekström (L)  

Sibylla Jämting (MP) 

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre 

(V))  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Thomas Bäuml (M) 1:e ersättare  

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare 

Rachel De Basso (S) 1:e ersättare 

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare  

Erik Wågman (S) 

Evaggelos Tottas (S) 

 

Övriga:  

Mårten Lindström, överläkare § 75 

Peter Blomstrand, chefläkare § 77 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, nämndsekreterare 
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§ 70 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Bertil Nilsson och Mona Forsberg att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet.  

§ 71 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.  

§ 72 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2017/101 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 73 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2017/102 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 74 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 75 
 

Informationsärenden och aktuell information 
Mårten Lindström informerar om läkemedel, samt inför beredning 

av Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 

Diarienummer: RJL2017/400 

Presidiet får i uppdrag att bereda motionen. 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu 

 Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov 

 Vårdplatssituationen 

 Träffar med kommunerna angående Trygg och säker vård 

och omsorg 

 

Presidiets protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 
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Ordföranden informerar om: 

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens 

(SVN) studieresa till Nya Karolinska i Solna med bland 

annat information om den nya organisationen, seminarier 

med Life science, LIF och Medtech. 

 Kommunalt forum 

Kommunerna har sagt upp avtalet om KomHem för en 

omförhandling. 

 

Frågor  

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar frågor som ställdes vid 

sammanträdet i juni: 

Bertil Nilssons fråga kring arbetet med utredningar inom BUP, så 

att målet uppnås. 

Information kommer att lämnas till nämnden av 

verksamhetsansvarig. 

 

Marcus Eskdahls fråga om hur de statliga medlen för 2017 har 

använts i verksamheten?  

 

Ordföranden informerar om att en redovisning av medlen ska ske 

till SKL och kommer att lämnas till nämnden som ett 

anmälningsärende. 

 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna biläggs, i vilken 

Bengt-Ove Eriksson instämmer. 

 

När det gäller samlokalisering av kvinnohälsovården i Jönköping 

kommer nämnden att få en redogörelse.  

 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras av hälso- och 

sjukvårdsdirektören vid nästa sammanträde. 

Sibylla Jämting ställer frågan: ”Personer med god man har en 

"särskild adress" och en bostadsadress. Normalt sett skickas 

fakturor etc. till den särskilda adressen, d.v.s. till god man, och 

övrigt till bostadsadressen. Regionen skiljer dock inte på dessa två 
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adresser utan allt går (enligt min källa som är verksam som god 

man) till god man - även exempelvis information om provsvar 

och kallelser etc. Detta kan innebära en integritetskränkning för 

individen.  

Fråga: Skulle det gå att få till stånd en förändring så att post från 

regionen till personer med god man skickas till bostadsadress när 

det gäller personlig post och särskild adress när det gäller fakturor 

etc. för att undvika ovanstående typ av problem?” 

 

Marcus Eskdahl vill få en återrapportering av 

ambulansutredningen. 

 

Månadsrapport 2017 systemmätetal för juli lämnas. 

§ 76 
 

Granskning avseende remissprocessen 
Diarienummer: RJL2017/954 

 

Beslut 
Nämnden  

 Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse med 

komplettering som svar till revisorerna med anledning av 

deras granskning avseende remissprocessen.     

 

Sammanfattning 
Regionens revisorer har granskat remissprocessen i Region 

Jönköpings län.  

Revision bedömer att remissflödet mellan vårdcentraler och 

sjukhusens specialistmottagningar i flera avseenden fungerar väl, 

men har samtidigt utifrån vad som framkommit i granskningen 

gett rekommendationer till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.   

 

I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas 

rekommendationer. Ärendet har kompletterats enligt nämndens 

önskemål.  

 

Beslutsunderlag 

 Bilaga med kompletteringar daterad 2017-09-07   
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 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30  

 Protokollsutdrag nämnden 2017-06-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-26 

 Regionrevisionens granskningsrapport 

 
Beslutet skickas till 

Regionrevisionen 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 77 
 

Remiss – För dig och för alla – Utredningen om 
regleringen av biobanker SOU 2017:40, 
S2017/03374/FS 
Diarienummer: RJL2017/1738 

 

Beslut 
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet efter tillägg. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

remissen För dig och alla – utredningen om reglering av 

biobanker. Region Jönköpings län stödjer de olika förslagen men 

ser i vissa fall behov av ytterligare förtydliganden, samt 

informationsmaterial och utbildning både till forskare, personal 

som jobbar på biobankerna och till patienter. 
 

Beslutsunderlag 

 Information vid sammanträdet av Peter Blomstrand, 

chefläkare 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14 

 Remiss av delbetänkande, Socialdepartementet 
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Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Nämnden enas om att följande tillägg görs i yttrandet, sist i 

stycket under rubriken Kapitel 11. Utredning av föräldraskap  

Regionen ser emellertid ett behov av att regeringen i den fortsatta 

beredningen analyserar detta förslag också utifrån det pågående 

arbetet med att få ett starkare genomslag i svensk lagstiftning av 

FN´s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det 

är viktigt att i lagstiftningsarbetet synliggöra verkliga konflikter 

mellan barnkonventionen och annan lagstiftning såsom t.ex. 

biobankslagen för att därmed kunna göra en välgrundad 

avvägning mellan olika intressen. 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 78 
 

Remiss – God och nära vård – En gemensam 
färdplan och målbild SOU 2017:53 
Diarienummer: RJL2017/1815 

 

Beslut 
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över God 

och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. Region 

Jönköpings län ställer sig i huvudsak bakom utredningens 

utgångspunkter och förslag utifrån den fördjupade analysen av 

betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2). Region Jönköpings län 

tillstyrker utredningens förslag om ändring i hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) och i patientlagen (2014:821), samt 

förslag till förordning i hälso- och sjukvårdsförordningen 

(2017:80). 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-18 

 Delbetänkande av utredningen, Socialdepartementet 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet  

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 79 Remiss – Beslutsunderlag till regeringen om att 
erbjuda pojkar vaccination mot humant 
papillomvirus inom det nationella 
vaccinationsprogrammet för barn. 
Diarienummer: RJL 2017/2079 

 

Beslut 
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Folkhälsomyndigheten. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat beslutsunderlag.  

 

Region Jönköpings län har tagit del av beslutsunderlaget och 

instämmer i Folkhälsomyndighetens bedömning att HPV-

vaccination bör erbjudas till pojkar inom ett nationellt allmänt 

vaccinationsprogram. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-31 

 Remissversion, Folkhälsomyndigheten 

 

Beslutet skickas till 

Folkhälsomyndigheten 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
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§ 80 
 

Utredning kring palliativ vård 
Diarienummer: RJL 2017/1521 

 

Beslut 
Nämnden beslutar 

 att länsgruppen för samverkan för palliativ vård, på 

uppdrag av Strategigrupp äldre, fortsätter sitt påbörjade 

arbete gällande utveckling av den palliativa vården, utifrån 

bästa tillgängliga kunskap. 

 att ett gemensamt vårdprogram för palliativ vård i länet tas 

fram och ligger till grund för det gemensamma arbetet. 

 att samverkansgruppen får i uppdrag att utreda de 

organisatoriska förutsättningarna för allmän och palliativ 

vård, inklusive vårdplatser. 

 att utredningen före årsskiftet återrapporteras för 

erforderliga beslut.   

 

Sammanfattning 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium samt 

Primärkommunalt samverkansorgan har enats om en gemensam 

utredning angående den palliativa vården i Jönköpings län. 

Utredningen ska inrymma pågående gemensamma 

utvecklingsarbeten i samverkan inom den palliativa vården. Innan 

arbetet påbörjas ska en uppdragsbeskrivning antas av 

uppdragsgivarna. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05 
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Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

Kommunal utveckling  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Bertil Nilsson Mona Forsberg 

 
 

Protokollet är justerat 2017 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 



2017-09-13 

 

Här kommer vår Protokollsanteckning. 

 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna i FS nämnden den 12/9  

 

Den 27 juni ställde Marcus Eskdahl (S) en fråga under FS nämnden.  

”- Hur har de statliga medlen för 2017 använts i verksamheten? Vill att redovisningen sker 

skriftligt. 

 

På FS nämnden den 12 september återkommer den politiska ledningen med ett muntligt svar 

att det inte går att redovisa hur de statliga medlen används.  

 

Från Socialdemokraterna är vi mycket kritiska till att nämnden inte får en relevant 

redovisning av hur de nya statliga medlen för 2017 använts i verksamheten. Det visar på en 

anmärkningsvärd brist på ledning och styrning. 

 

 

Mvh.  

Marcus Eskdahl 

Regionråd (S) 

Ordförande Socialdemokratiska  

Regiongruppen 

Box 1024 

551 11 Jönköping 

Tfn. 036-32 40 15, 070-697 74 50 

E-post marcus.eskdahl@rjl.se 

 

Skickat från min iPad 

 

mailto:marcus.eskdahl@rjl.se

