PROTOKOLL

1(9)

Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:
Plats:
Närvarande:

2017-10-10, kl 16:00-18:20
Konferensrum Engagera, Science Park, Jönköping

Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S)
Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson
(M)) §§ 81-88 och § 92
Erik Lagärde (KD) (ers Maritha Josefsson (M))
§§ 89-91 och 93-94
Mona Forsberg (S)
Lis Melin (M)
Tobias Gyllensten (S) (ers Per Svenberg (S))
Thomas Bäuml (M) (ers Bertil Nilsson (M))
Desirée Törnqvist (S)
Marianne Andersson (KD)
Eva Eliasson (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Anne Karlsson (SD)
Ersättare:
Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare §§ 81-88 och
§ 92
Rachel De Basso (S) 1:e ersättare
Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare
Anita Winberg (SD) 1:e ersättare
Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare
Nils-Erik Emme (KD) ersättare
Övriga:
Charlotta Larsdotter, direktör Bra Liv § 86
Ann-Sofi Simonsson, ekonomichef Bra Liv
§ 86
Axel Ros, chefläkare § 86
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör §§ 86 och 92
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, nämndsekreterare
Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

§ 81

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Jimmy Ekström och Sibylla Jämting att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 82

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med följande
tillägg:
- Rapport från Nämnden för folkhälsa och sjukvård

§ 83

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL2017/101
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 84

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL2017/102
Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 85

Sammanställning av inkomna remisser,
promemorior och motioner
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.

§ 86

Informationsärenden och aktuell information
Charlotta Larsdotter och Ann-Sofi Simonsson informerar om
ekonomisk handlingsplan för Bra Liv.
Micael Edblom informerar om vuxenpsykiatrin.
Axel Ros informerar om patientsäkerhet och IVO-ärenden.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Träffar med de medicinska programgrupperna (MPG) pågår



Arbetet har påbörjats med att ta fram regler för rekrytering
sommaren 2018



Ett arbete har påbörjats för uppföljning av medicinska
riktlinjer vid digitala besök
Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Ordföranden påminner om att nämndsammanträdet den 21
november börjar kl 10:00.
Frågor
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar frågor som ställdes vid
sammanträdet i september:
Sibylla Jämtings fråga: Angående adress till personer som har en
god man.
Marcus Eskdahl vill få en återrapportering av ambulansutredningen.
En återrapport kommer att lämnas vid nämndsammanträdet i
november.

Marcus Eskdahl får följande anteckning förd till protokollet:
”Ett utredningsarbete inom den somatiska vården, avseende
möjligheten att organisera barn- och ungdomsmedicinsk
verksamhet på ett mer sammanhållande sätt i Regionen har
pågått under 2017.
Från Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill vi innan beslut
fattas eller förändring sker att nämnden för Folkhälsa och
Sjukvård får en information om vad som är på gång och vilka
konsekvenser detta får för vår sjukhusstruktur i länet.”
Elisabeth Töre meddelar att Vänsterpartiet instämmer i detta.

Månadsrapport 2017 systemmätetal för augusti lämnas i samband
med Delårsrapport tertial 2 2017, § 89.

Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

§ 87

2017-10-10, kl 16:00-18:20

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


Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäldes till nämnden 2017-04-25. Nämnden
fick då också information om colon- och rektalcancer. Ett
faktaunderlag togs fram och kompletterades efter presidiet 201708-30. Efter ytterligare komplettering lämnas ett förslag till
beslut.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

§ 88

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Bilagor till budget och verksamhetsplan 2018
Diarienummer: RJL2017/84
Beslut
Nämnden beslutar


Överlämna bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med
verksamhetsplan för 2018 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilagor avseende patientavgifter, regelbok
vårdval primärvård och ögonsjukvård samt tandvårdstaxa.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-19



Primärvård inom vårdval inom Jönköpings län 2018 Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem



Ögonsjukvård inom vårdval inom Jönköpings län 2018 Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem



Patientavgifter i vården



Tandvårdstaxa förslag 2018

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 89

Delårsrapport tertial 2 2017
Diarienummer: RJL2017/98
Beslut
Nämnden beslutar
Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20


Godkänna delårsrapport tertial 2 2017 avseende de delar
som avser nämndens ansvarsområden.

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25



Delårsrapport tertial 2 2017

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 90

Remiss – Betänkandet SOU 2017:48
kunskapsbaserad och jämlik vård
Diarienummer: RJL2017/1925
Beslut
Nämnden beslutar
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län
och sjukvårdsregionen ställer sig i huvudsak positiv till det
underlag och de förslag som presenteras i betänkandet. Merparten
av förslagen stämmer väl överens med arbetssätt och mål i
sydöstra sjukvårdsregionen.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20



Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-14



Remissbrev - Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och
jämlik vård SOU 2017:48



SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård,
Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
§ 91

Remiss – Utökade möjligheter till utbyte av
läkemedel Ds 2017:29
Diarienummer: RJL2017/2066
Beslut
Nämnden beslutar
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade promemoria. Region Jönköpings län
ställer sig i huvudsak bakom de förändringar som föreslås i
promemorian, och svaret ansluter sig även till svaret från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-18



Missiv från Socialdepartementet



Promemoria: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Ds 2017:29

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

§ 92

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Länsklinik Barn- och ungdomspsykiatri
Diarienummer: RJL2017/2530
Beslut
Nämnden beslutar


Godkänna att samla barn- och ungdomspsykiatrisk
verksamhet inom Region Jönköpings län till en länsklinik.

Sammanfattning
En utredning är genomförd som resulterat i ett förslag att samla
den barn- och ungdomsmedicinska verksamheten inom Region
Jönköpings län till en länsklinik, med syfte att kunna erbjuda en
jämlik barn- och ungdomspsykiatrisk vård.
Beslutsunderlag


Information vid sammanträdet av Micael Edblom,
sjukvårdsdirektör



Protokoll presidiet 2017-09-27



Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-08



Övergripande riskanalys daterad 2017-03-07

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
§ 93

Sammanträdesplan 2018
Diarienummer: RJL2017/2429
Beslut
Nämnden beslutar
1. Fastställa sammanträdesplan för 2018 för Nämnd för
folkhälsa och sjukvård, enligt följande: 23/1, 27-28/2,
20/3, 24/4, 5/6, 26/6, 18/9, 16-17/10, 20/11 och 11/12.
2. Fastställa sammanträdesplan för nämndens presidium
kl 08:00-10:30 enligt följande:
Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

9/1, 7/2, 7/3, 11/4, 23/5, 11/6 (kl 13:00), 4/9, 3/10, 8/11
och 28/11.
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för Nämnd för
folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Sammanträdesplan 2018

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
§ 94

Rapport från Nämnden för folkhälsa och
sjukvård
Diarienummer: RJL2017/2808
Beslut
Nämnden beslutar
1. Rapporten ska beredas i presidiet och kompletteras med
konkreta åtgärder med hänvisning till delårsrapport tertial
2 2017.
2. Beslut ska tas i nämnden vid sammanträdet i november.
3. Sjukvårdsdirektören för kirurgisk vård kallas till nämnden
för att redogöra för hur kirurgisk vård ska komma tillrätta
med det ekonomiska underskottet.
Sammanfattning
Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och
verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga
nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle
ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner
samt ekonomisk redovisning.
Sign
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-03



Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att rapporten ska beredas i presidiet och
kompletteras med konkreta åtgärder med hänvisning till
delårsrapport tertial 2 2017.
Beslut ska tas i nämnden vid sammanträdet i november.
Sjukvårdsdirektören för kirurgisk vård kallas till nämnden för att
redogöra för hur kirurgisk vård ska komma tillrätta med det
ekonomiska underskottet.
Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Jimmy Ekström

Sibylla Jämting

Protokollet är justerat 2017 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign

