
 

KALLELSE 1(3) 

  

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Tid: 2017-11-21, kl 10:00 OBS! Tiden 

Plats: Regionens hus, Sal A 

  
Ärenden 
 
Kl 10:00-12:00 Workshop Folkhälsa och Närsjukvård hur gör vi 
                          resan? 
1 Val av protokollsjusterare  

2 Fastställande av dagordning  

3 Anmälan av informationshandlingar - Nämnden 
för folkhälsa och sjukvård 2017 

2017/101 

4 Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2017 

2017/102 

5 Inkomna remisser, promemorior och motioner  

6 Redovisning av icke slutbehandlade motioner  

Informationsärenden och aktuellt 
7 Information om Kirurgisk vård Föredragande 

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör 
 

8 Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom 
att ge praxis och tillämpningar på begreppet 
vård som inte kan anstå 

2017/786 

9 Motion - Slopad patientavgift för fattiga 
pensionärer 

2017/575 

10 Motion - Gör primärvården i vår region mer 
likvärdig och jämlik 

2017/1427 

11 Motion - Inför Äldremottagningar på 
vårdcentralerna 

2017/1420 

12 Motion - Är den läkartiden som erbjuds 
patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig 

2017/1419 

13 Aktuell information  

14 Rapport om sommarsituationen 2017 2017/2998 

15 Presidiets protokoll  

16 Rapport från konferenser: Marcus Eskdahl,  

 
     
     
     
     
     
   



 

KALLELSE 2(3) 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Tid: 2017-11-21, kl 10:00 OBS! Tiden 
 

Utbildningsdag i organdonation, 4 oktober i 
Linköping, Marianne Andersson och Sibylla 
Jämting Region Jönköpings läns miljödag 2017 
15 november i Jönköping 

17 Frågor  

18 Månadsrapport 2017 systemmätetal 2017/821 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
19 Motion  Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 2017/400 

Beslutsärenden för nämnden 
20 Rapport från Nämnden för folkhälsa och 

sjukvård 
2017/2808 

21 Ombyggnation för samlokaliserad 
kvinnohälsovård 

2017/1778 

22 Regeringsbeslut, Uppdrag att utbetala medel till 
landstingen för barn- och ungdomspsykiatriska 
verksamheter 

2017/2997 

23 Överenskommelse om samverkan för trygg och 
säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Jönköpings län 

2017/3091 

Övrigt 
24 Övriga frågor  

   
 

Kallade 
Ordinarie ledamöter: 

För kännedom 
Ersättare: 

Frisk Maria, (KD), ordf  
Stålhammar Helena, (C), 1:e v ordf 
Eskdahl Marcus, (S), 2:e v ordf 
Josefsson Maritha, (M) 
Forsberg Mona, (S) 
Melin Lis, (M) 
Svenberg Per, (S) 
Karlsson Anne, (SD) 
Törnqvist Desirée, (S) 
Nilsson Bertil, (M) 
Eliasson Eva, (S) 
Andersson Marianne, (KD) 

Lagärde Erik, (KD) 
Walfridsson Emilie, (C) 
Gyllensten Tobias, (S) 
Johansson Britt, (M) 
Olausson Lars-Uno, (S) 
Bäuml Tomas, (M) 
De Basso Rachel, (S) 
Winberg Anita, (SD) 
Tottas Evaggelos, (S) 
Andersson Birgit, (M) 
Wågman Erik, (S) 
Emme Nils-Erik, (KD) 

 



 

KALLELSE 3(3) 

 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Tid: 2017-11-21, kl 10:00 OBS! Tiden 
 
Ekström Jimmy, (L) 
Jämting Sibylla, (MP) 
Töre Elisabeth, (V) 
 
Tjänstemän 
Jansmyr Agneta, regiondirektör 
Bojestig Mats, hälso- och 
sjukvårdsdirektör 
Bertov Kristina, chefscontroller 
Lindgren Lena, nämndsekreterare 

Svensson Bernt, (L) 
Carlsson Kajsa, (MP) 
Eriksson Bengt-Ove, (V) 
 
Gruppledare 
Wengholm Malin, (M) 
Frisk Maria (KD) 
Backlund Rune, (C) 
Ekström Jimmy, (L) 
Ödebrink Carina, (S) 
Sibylla Jämting (MP) 
Ekvall Mikael, (V) 
Godrén Samuel, (SD) 

 

 

 



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2017-11-21
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll delegationer
Motioner
Remisser (inkomna för beredning)
Inkomna handlingar  
Utgående skrivelser
Övrigt Synskadades Riksförbund: Gör färdtjänsten rättvis och flexibel, Utveckla rehabiliteringen för 

personer med synnedsättning och Utveckla den regionala funktinshinderspolitiken
Regeringsbeslut
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO

RJL2016/3193 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende vård och behandling 
vid medicinkliniken Höglandssjukhuset Eksjö
RJL2017/1486 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende vård och behandling 
vid Värnamo sjukhus
RJL2017/260 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende bristande 
undersökning och bemötande vid akutkliniken Värnamo sjukhus
RJL2016/3976 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende bristfällig 
läkemedelsordination
RJL2017/1257 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende misstänkt 
felbehandling av skada i höger fot efter olycksfall
RJL2017/1223 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende brister från 
mödrahälsovården och förlossningen gällande ställningstagande till förlossningssätt
RJL2016/2118 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, på fördröjd vård av 
bröstsmärtor
RJL2017/1733 Tillsyn av patientsäkerheten för patienter som vårdas på akutmottagningen i väntan på 
vårdplats i sluten vård.  Tillsynen utgår från 7 kap. 3 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL och 
sker med stöd av 7 kap. 19-21 §§ i PSL
RJL2017/1734 Tillsyn av patientsäkerheten för patienter som vårdas på akutmottagningen i väntan på 
vårdplats i sluten vård.  Tillsynen utgår från 7 kap. 3 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL och 
sker med stöd av 7 kap. 19-21 §§ i PSL
RJL2017/1735 Tillsyn av patientsäkerheten för patienter som vårdas på akutmottagningen i väntan på 

RJL 2017/101
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vårdplats i sluten vård.  Tillsynen utgår från 7 kap. 3 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL och 
sker med stöd av 7 kap. 19-21 §§ i PSL
RJL2017/426 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende kvinnohälsan i 
Vetlanda

Nyinkomna IVO-ärenden 2017-10-01--2017-10-31. 
Patientärenden: RJL2017/3044, RJL2017/3043, RJL2017/3042, RJL2017/2989, RJL2017/2953, 
RJL2017/2936, RJL2017/2934, RJL2017/2932, RJL2017/2925, RJL2017/2908, RJL2017/2881, 
RJL2017/2880, RJL2017/2847, RJL2017/2804, RJL2017/2801, RJL2017/2799, RJL2017/2787, 
RJL2017/2755, RJL2017/2726 och RJL2017/2724

Beslut m.m. från Socialstyrelsen
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Sveriges Europakontor Småland-Blekinge
Patientföreningar, Länspensionärsrådet (LPR), 
Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF), 
m.m.
Övrigt
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2017-11-13 RJL 2017/102

Regionledningskontoret

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 2017-10-01—2017-
10-30 anmäls här, enligt bilaga till nämnd för folkhälsa och sjukvård.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård 
(för tiden 2017-10-01--10-31)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
FS 4.3.8 Avtal om klinisk prövning  RJL 2017/2832 2017-10-06 Boel Andersson Gäre

FS 4.3.8 Avtal om klinisk prövning  RJL 2017/3018 2017-08-16 Boel Andersson Gäre

FS 4.6.1 Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar RJL 2017/831 2017-10-11 Micael Edblom

RJL 2017/102
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Dokument 
 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

 

2017-10-02 
 

 

Utskriven av: 
 

 

Rebecca Ihreborn 
 

 

            

 

           

 

Diarieenhet: 
 

 

Region Jönköpings län 
 

 

Sekretess: 
 

 

Visas ej 
 

 

           

  

Beskrivning av sökning: 
 

      

           

  

Remisser September 2017 
 

 

           

 

            

 

  

     

  

Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2017.9661 I SOU 2017:66 Dataskydd inom 
Socialdepartementets verksamhetsområde - en 
anpassning till EU:s dataskyddsförordning 

Lena Strand 

2017-09-04  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2483  Remiss - Remittering av betänkandet SOU 
2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets 
verksamhetsområde - en anpassning till EU:s 
dataskyddsförordning 

REMISS 

2017.10012 I Förslag Regional utvecklingsstrategi för Kalmar 
län 2030 - Klimat att växa i 

Elisabet Eriksson 

2017-09-15  Regionförbundet i Kalmar län Regionens åtagande 

RJL 2017/2585  Förslag regional utvecklingsstrategi Kalmar län REMISS 
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Dokument 
 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

 

2017-11-01 
 

 

Utskriven av: 
 

 

Nathalie Eriksson 
 

 

            

 

           

 

Diarieenhet: 
 

 

Region Jönköpings län 
 

 

Sekretess: 
 

 

Visas ej 
 

 

           

  

Beskrivning av sökning: 
 

      

           

  

Remisser oktober 2017 
 

 

           

 

            
 

  

     

  

Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2017.10962 I Remissutgåva - Huvudrapport 
Västtågsutredningen 

Linda Byman 

2017-10-09  Västra Götalandsregionen Regionens åtagande 

RJL 2017/2766  Remiss - Västtågsutredningen nya tågstationer REMISS 

2017.11223 I Remissmissiv - Remiss av Trafikanalys rapport 
2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten 

Linda Byman 

2017-10-16  Näringsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2901  Promemoria - Remiss av Trafikanalys rapport 
2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten 

REMISS 

2017.11545 I Remiss - Plan för Värnamo kommuns 
miljöarbete 

Linda Byman 

2017-10-23  Värnamo kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/2974  Remiss - Plan för Värnamo kommuns 
miljöarbete 

REMISS 

2017.11823 I SOU 2017 76 - Enhetliga priser på 
receptbelagda läkemedel 

Lena Lindgren 

2017-10-30  Socialdeparementet Regionens åtagande 

RJL 2017/3035  Remiss: Enhetliga priser på receptbelagda 
läkemedel SOU 2017:76 

REMISS 

 

 

     

 

9



1(2)

2017-11-13

1

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Redovisning av icke slutbehandlade 
motioner
Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Mikael Ekvall (V) 
Datum: 2017-02-06 
Dnr: RJL 2017/400

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis och 
tillämpningar på begreppet "vård som inte kan anstå"
Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Wienberg, Anders Gustafsson, Helena 
Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD) 
Datum: 2017-03-13
Dnr: RJL 2017/786

Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Samuel Godrén (SD) 
Datum: 2017-02-22 
Dnr: RJL 2017/575

Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V) 
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427

Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V) 
Datum: 2017-05-08 
Dnr: RJL 2017/1420

Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen 
tillräcklig?
Mikael Ekvall (V) 
Datum: 2017-05-08 
Dnr: RJL 2017/1419
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http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_400-motion---dags-att-kartlagga-lakemedelsberoendet.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_786-motion---underlatta-for-vardpersonalen-genom-att-ge-praxis-och-tillampningar-pa-begrepp-vard-som-inte-kan-ansta.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_786-motion---underlatta-for-vardpersonalen-genom-att-ge-praxis-och-tillampningar-pa-begrepp-vard-som-inte-kan-ansta.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl-2017_575-motion---slopad-patientavgift-for-fattiga-pensionarer.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1427-motion---gor-primarvarden-i-var-region-mer-likvardeig-och-jamlik.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1420-motion---infor-aldremottagningar-pa-vardcentralerna.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1419-motion---ar-den-lakartiden-som-erbjuds-patien.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1419-motion---ar-den-lakartiden-som-erbjuds-patien.pdf


2(2)

2017-11-13

1

Pröva digital tolkning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, 
Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson 
(SD)  Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415

Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP) 
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Wener, Sven-Evert 
Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)   
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172

Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert 
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD) 
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042

Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik 
hälsa
Rachel De Basso (S)
Datum: 2017-06-30
Dnr: RJL2017/2059 
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http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1415-motion---prova-digital-tolkning.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1341-motion---hund-i-regionens-tjanst.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1172-motion---inratta-korttidsplatser-pa-sjukhusen.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1042-motion---aterinfor-vardbitraden-for-enklare-a_2.pdf


 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 82 Informationsärenden 
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen: 

 Sommarplaneringen 

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa 

enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö, 

samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo. 

Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer 

delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna 

som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon. 

Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på 

läkarsidan. 

 

 

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj 

2017. 

Informationen lämnas också till nämnden. 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet  

Diarienummer: RJL2017/400 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

 Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 

Diarienummer: RJL2017/575 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober. 

 Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 

på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå” 

Diarienummer: RJL 2017/ 786 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november. 

 

 

 Palliativ vård 

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett 

underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35 

 

 

augusti. 

 

 Inrättande av barnskyddsteam  

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet 

den 30 augusti. 

 

 Informationsärenden till nämnden 

 Månadsrapport per maj 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 81 Fördelning över inkomna motioner 
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:

Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden 
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga 
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att 
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som 
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till 
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk 
Ordförande

ordförande

Anna-Karin Yngvesson    
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118 Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas 

 Psykiatriska kliniken på Ryhov

 Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med 
delårsrapporten. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

18



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 82 Informationsärenden 
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen: 

 Sommarplaneringen 

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa 

enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö, 

samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo. 

Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer 

delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna 

som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon. 

Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på 

läkarsidan. 

 

 

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj 

2017. 

Informationen lämnas också till nämnden. 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet  

Diarienummer: RJL2017/400 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

 Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 

Diarienummer: RJL2017/575 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober. 

 Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 

på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå” 

Diarienummer: RJL 2017/ 786 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november. 

 

 

 Palliativ vård 

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett 

underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30 

20



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35 

 

 

augusti. 

 

 Inrättande av barnskyddsteam  

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet 

den 30 augusti. 

 

 Informationsärenden till nämnden 

 Månadsrapport per maj 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 81 Fördelning över inkomna motioner 
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:

Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden 
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga 
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att 
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som 
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till 
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk 
Ordförande

ordförande

Anna-Karin Yngvesson    
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118 Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas 

 Psykiatriska kliniken på Ryhov

 Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med 
delårsrapporten. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105 Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med 
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården. 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu.

 BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa 
presidiesammanträde.

 Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten 
(TNE) presenteras.

 En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur 
klagomål ska hanteras i regionen.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni 
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:

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

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.

 Investeringar

Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till 
nämnden.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid 
sammanträdet i oktober.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

 Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

 Palliativ vård

Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län 
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.

 Uppföljning av hemsjukvården

Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen 
uppföljning av hemsjukvården.

 Inrättande av barnskyddsteam 

Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i 
budgetberedningen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden

 Månadsrapport 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118 Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas 

 Psykiatriska kliniken på Ryhov

 Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med 
delårsrapporten. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105 Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med 
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården. 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu.

 BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa 
presidiesammanträde.

 Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten 
(TNE) presenteras.

 En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur 
klagomål ska hanteras i regionen.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni 
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:

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

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.

 Investeringar

Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till 
nämnden.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid 
sammanträdet i oktober.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

 Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

 Palliativ vård

Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län 
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.

 Uppföljning av hemsjukvården

Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen 
uppföljning av hemsjukvården.

 Inrättande av barnskyddsteam 

Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i 
budgetberedningen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden

 Månadsrapport 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118 Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas 

 Psykiatriska kliniken på Ryhov

 Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med 
delårsrapporten. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105 Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med 
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården. 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu.

 BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa 
presidiesammanträde.

 Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten 
(TNE) presenteras.

 En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur 
klagomål ska hanteras i regionen.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni 
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:

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

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.

 Investeringar

Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till 
nämnden.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid 
sammanträdet i oktober.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

 Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

 Palliativ vård

Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län 
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.

 Uppföljning av hemsjukvården

Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen 
uppföljning av hemsjukvården.

 Inrättande av barnskyddsteam 

Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i 
budgetberedningen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden

 Månadsrapport 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143 

Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 134 Informationsärenden 
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören 

respektive hälso- och sjukvårdsstrategen: 

 Överenskommelse om samverkan för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län 

Diarienummer: RJL2016/784  

 

 Rapport Utvärdering sommaren 2017 

Diarienummer: RJL2017/2998 

Efter förtydliganden ska information lämnas till nämnden. 

 

 En uppgradering av Cosmic är gjord, med bl.a. en ny 

läkemedelsmodul. 

 Genomgång av barnsjukvården har påbörjats. Rutiner för 

barn i åldern 0-4 år finns redan för barn inom kirurgi och 

ska följas upp. 

 

 Inkomna remisser och promemorior under september och 

oktober 2017. 

Informationen lämnas också till nämnden. 

Marcus Eskdahl vill att presidiet får information om Remiss av 

betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda 

läkemedel (Dnr. 2017/3035) vid nästa sammanträde 2017-11-29. 

 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet för september och oktober. 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 Ny Motion Utveckla ett ramprogram för länets 

familjecentraler med fokus på jämlik hälsa 

Diarienummer: RJL2017/2059 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143 

Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05 

 

 

Information om motionen lämnas vid nämndens sammanträde i 

januari.  Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion  Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 

på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå” 

Diarienummer: RJL2017/786 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 

Diarienummer: RJL2017/575 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 

jämlik 

Diarienummer: RJL2017/1427 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna 

Diarienummer: RJL2017/1420 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 

äldreboenden verkligen tillräcklig? 

Diarienummer: RJL2017/1419 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Månadsrapport för september och oktober.  
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UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143 

Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05 

 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
Justeras 
 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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Sammanfattning
Efter sommaren 2016 lyftes att ett arbete behövde inledas tidigt för att säkra upp vad som 
behövde göras inför sommaren 2017.  En ”semestergrupp” tillsattes under ledning av Wilhelm 
Alstermark. 

”Semestergruppen” tog fram ett antal riktlinjer och beslut vad som skulle gälla för sommaren 
2017. Besluten togs sedan av styrgruppen som bestod av Hälso- och sjukvårdsdirektör, HR-
direktör samt tre sjukvårdsdirektörer.  

I besluten inför sommaren 2017 tydliggjordes bland annat semesterperioden, antal vårdplatser 
som skulle vara öppna under sommaren, ersättningarna enligt kollektivavtal, hur 
utbildningstjänster skulle hanteras mm. Fler platser än tidigare år stängdes och 
verksamheterna anpassades till tillgänglig bemanning så att vården kunde bedrivas.  

Några av framgångsfaktorer under sommaren har varit att chefer och medarbetare tagit ett 
stort ansvar för verksamheten och bemanningen, den dagliga styrningen som fungerat på alla 
tre sjukhus, samt att samarbetet med kommunerna har varit välfungerande. En särskild 
utmaning var 1177 vårdguiden på telefon som löstes med hjälp av att jourcentralerna 
bemannades upp med sjuksköterkor som kunde ta viss telefonrådgivning kvällar och helger 
under 5 veckor. 

Sammantaget är bedömningen att en god och patientsäker vård har kunnat bedrivas. Detta har 
åstadkommits tack vare en stor arbetsinsats av våra medarbetare och vikarier. 
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1. Bakgrund 
Efter sommaren 2016 lyftes att ett arbete behövde inledas för att tidigt säkra upp vad som 
behövde göras inför sommaren 2017.  En ”semestergrupp” tillsattes under ledning av Wilhelm 
Alstermark. 

”Semestergrupper” tog fram ett antal riktlinjer och beslut vad som skulle gälla för sommaren 
2017. Besluten togs sedan av styrgruppen som bestod av Hälso- och sjukvårdsdirektör, 
personaldirektör samt tre sjukvårdsdirektörer.  

Resultatet av hur sommaren gick har samlats in via presentationer av verksamheterna på 
höstens MPG-forum, 1177 råd och statistik från Diver. 

2. Inför sommaren – planering 
En omfattande planering gjordes inför sommaren med en speciell ”semestergrupp” som 
samordnade alla planer och beslut som behövde tas inför sommaren. 

Antalet disponibla vårdplatser minskade med cirka 80 platser i hela länet (ca 550 till 470, 
varierat under sommaren). Platsbehovet fastställdes utifrån erfarenheter från 2016. En viss 
variation förekom under sommaren, med fler platser vissa veckor/dagar och lite färre platser 
på helgerna.   

Beslut togs under våren att inga extra ersättningar skulle betalas ut. Ersättningen för extra pass 
var enligt avtal. Enda undantaget var barnmorskor som fick extra ersättning. 

På alla tre sjukhus fungerade daglig styrning hela sommaren för att samordna platserna som 
fanns disponibla på respektive sjukhus. Även samordning mellan sjukhusen skulle kunna ske. 
Dagligstyrning leds av en chefsjuksköterska eller en ersättare. 

Verksamheterna fick inför sommaren fundera kring RAK samt samverkan/samordning med 
andra kliniker.

Extra åtgärder vidtogs för 1177 sjukvårdsrådgivningen på telefon. Där primärvården 
bemannade upp jourcentralen och tog samtal kvällar och helger under 5 veckor när kön till 
1177 blev för lång.  

3.  Hur blev det? 

Akutmottagningarna
Antalet besök på akutmottagningarna i 
länet var ungefär i nivå som 2016 och 
som under resten av året. Bilden visar 
läkarbesök på akutmottagningarna från 
januari 2016 till september 2017.

I Värnamo och Ryhov har bemanningen 
på akutmottagningen fungerat med 
hjälp av sjuksköterskor från övriga 
kliniker. 

Akutmottagningen i Eksjö löste 
bemanningen på annat sätt och där var 
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upplevelsen att det var för få sjuksköterskor. Akutvårdsavdelningen på Ryhov fick en period 
under sommaren minska antal platser något på grund av sjukdom.     

Medicinsk vård 

Beläggningen
Medicinsk vård var det verksamhetsområde som var högst belagda under sommaren. Vissa 
kliniker hade överbeläggningar delar av sommaren.

Medicin och geriatrikklinikerna hade färre vårdplatser än tidigare somrar. Första perioden 
upplevdes som mest belastad, men sammantaget bättre än förväntat. 

 Ryhov upplevde att samverkan med kommunerna för att kunna skriva hem patienterna 
fungerade bättre än tidigare

 Eksjö hade något färre platser än tidigare år men istället högre bemanning på dessa 
platser. Detta upplevdes som positivt. 

 I Värnamo upplevde man att samverkan med kirurg- och ortopedklinikerna fungerade 
väl. Man hade även ett bra samarbete med kommunerna. 

Infektion, hud och ambulanssjukvården upplevde att sommaren fungerade bra. Låg 
sjukfrånvaro var bland annat en faktor som var avgörande  

Barnkliniken hade hög belastning under 
sommaren. Barnvårdsavdelningen har två 
mycket vårdkrävande barn inneliggande 
under sommaren.

Neonatalavdelningen hade också en hög 
beläggningsgrad hela sommaren. 6 oförlösta 
mammor fick skickades till andra sjukhus pga 
hotande förtidsbörd och platsbrist. Samtidigt 
föddes oväntat 6 utomlänsbarn här i länet 
som var behov av vård på 
neonatalavdelningen. 
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Kirurgisk vård 
Verksamhetområde kirurgisk vård har generellt en beläggningsgrad som legat runt 80 procent, 
dock är den en variation mellan olika kliniker. 

Kvinnoklinikerna i länet upplever att det var mycket att göra under sommaren men att det 
fungerat pga många lojala medarbetare. Många som jobbat extra turer och några som flyttat 
hela veckor. 

Operation/IVA upplever att sommaren gick bättre än förväntat. Generellt var det en låg 
beläggning på IVA stora delar av sommaren, men med några få toppar. I Eksjö hjälpte IVA 
till med strokelarmen vilket upplevdes som stressigt och ledde till övertid.  I Värnamo hade 
man nerdraget på operation, men istället en akutsal som gav bättre flöde på dagtid. På IVA på 
Ryhov upplevdes sommaren bättre än förväntat. Några få tillfällen med överbelastning. 
Operation hade ett stort tryck på ATE-enheten. Vilket gjorde att några mindre lämpliga 
ingrepp tvingats in i akutflödet pga resursbrist. 

Ortopedklinikerna upplevde att samarbetet mellan klinikerna fungerade bra när det var 
nödvändigt att flytta patienter. Intensivt arbete med ledning/styrning av personalresurser. 
Ryhov hade för få platser de första tre veckorna. Extrapersonal fick kallas in för att öppna 4 
extra platser en av veckorna och en patient fick placeras på patienthotell i väntan på operation. 
Patienter var placerade på olika kliniker och läkarrondresursen var inte dimensionerat för det. 
I Eksjö och Värnamo var det under kontroll.  

Onkologen och kirurgkliniken – sårbart men fungerade bra. Drog ner på den planerade 
verksamheten. 

Urologkliniken gjorde flera olika insatser för att lösa sommaren. Sammantaget upplever man 
att planeringen inför sommaren gick bra. Vecka 28-29 mycket överbeläggningar. 
Mottagningarna upplevde att det gått bra trots akut sjukdom två veckor och låg 
läkarbemanningen. Opererade lika många TURB som 2016 och några fler akuta operationer 
på Ryhov jämfört med 2016.  
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Ögonkliniken på Ryhov upplevde ökad belastning vecka 29 då flera andra ögonmottagningar 
var stängda. Eksjö hade endast en specialist i tjänst under sommaren och Värnamo hade ökad 
belastning pga att Ljungby stängde.   

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Inom psykiatrin var det neddragningar av vårdplatser på samtliga tre sjukhus. 44 platser 
mindre än vanligt (96 totalt).  I Eksjö upplever man att det fungerat bra. Jönköping hade lite 
svårare framförallt under 2 veckor. Värnamo hade flera synergianmälningar för att det var 
svårt att lägga in patienter. 

Barn och ungdomspsykiatrin minskade med 1 vårdplats. Trots hög beläggning hela sommaren 
fungerade det ändå bra. Öppenvården hade ett högt inflöde även under sommaren. En 
extraordinär händelse (personal) inom slutenvården krävde en akut omfördelning av resurser. 

Rehabiliteringsmedicinskakliniken upplevde att det fungerat bra med bra planering. 
Sjuksköterskor överanställdes under våren och många gamla sommarvikarier kom tillbaka. 

Även Rehabcentrum upplevde att sommaren gått bra och har goda erfarenheter av daglig 
styrning. Däremot såg man problem med att strokepatienter låg på flera olika avdelningar.  

Röntgen, laboratoriemedicin och klinfys upplevde att sommaren på det stora hela gått bra. 
Röntgen drog ner lite mer än tidigare men inte byggt på väntetiderna. Laboratoriemedicin 
kunde anställa vikarier och ha bra tillgänglighet. Klinfys behövde visst hyrläkarstöd, och 
upplevde en obalans mellan BMA och läkarbemanningen. 

Gemensamma kommentarer
Gemensamma synpunkter som lyftes på MPG forum.  

 Mycket att göra men ingen kaos. 
 Stor lojalitet och omsorg om varandra
 Ett stort antal föräldralediga sjuksköterskor, pensionärer, administrativ personal 

jobbade extra. 
 Sammantaget bättre än väntat på alla tre orterna. 
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Överbeläggning och utlokaliserade patienter 
Antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter har sammanlagt under juni, juli och 
augusti varit något fler på Ryhov och Höglandssjukhuset, och något mindre i Värnamo 
jämfört med förra sommaren. 

Primärvården 
Primärvården i länet upplevde att sommaren fungerat bra. Primärvården bemannade också 
med mycket kort varsel en extra telefonlinje på jourcentralerna kvällar och helger för att 
avlasta 1177 sjukvårdsrådgivningen under 5 veckor. 

1177 vårdguiden på telefon
För att avlasta 1177 vårdguiden på telefon bemannade jourcentralen med extra sjuksköterskor 
kvällar och helger under 5 veckor. När ett visst antal samtal stod i kö till 1177 gick samtalen 
över till jourcentralen. Jourcentalen upplever att på det stora hela har det fungerat bra. Man 
har kunnat bemanna alla pass ibland med två sjuksköterskor. Det upplevdes lite olika hur bra 
förberedelserna har varit och därmed hur rutinerna för bokning, hänvisning och 
dokumentation har fungerat. 
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På 1177 vårdguiden på telefon har man observerat vissa risker – t ex alla har inte gjort 
anteckningar i Cosmic, eller använt rådgivningsstödet på webben. Man har inte heller använt 
samma hänvisningsdokument. Samtidigt upplevde personalen på 1177 Vårdguiden på telefon 
att det arbetsmiljömässigt har varit ett stöd att jourcentralerna har kunnat ta samtal. 

På 1177 vårdguiden på telefon var det något längre väntetider, något färre besvarade samtal 
och något färre som kom in i kön. Överbelastningssamtalen under sommaren var under 
kvällar och helger när inte 1177 har nationell samverkan. Medelväntetiden för hela dygnet låg 
runt 14 minuter. 

E-tjänsten ”Fråga sjuksköterskan” testades under sommaren och det upplevs att den har 
fungerat bra. Några ärenden som egentligen andra e-tjänster skulle hanterat har hamnat hos 
”Fråga sjuksköterskan” och i vissa fall har man efter att man nyttjat tjänsten ringt till 1177 
också. Det har varit en viss osäkerhet kring var dokumentationen hittas. En utvärdering är 
planerad tillsammans med Medhelp. 

4. Ersättningar
Övertiden är tämligen intakt för sjuksköterskegruppen (minskat med nästan 100tkr). Det är 
den särskilda ersättning (som bara omfattade kvinnosjukvården) som står för den största 
minskningen.

Ersättning för övertid totalt i regionen är något högre än 2016 (400 tkr) men speglar 
egentligen löneökningen mellan åren. I praktiken har vi inte arbetar mer övertid 2017 än 
2016.

(Mnkr) 2017 2016 2015

Semesterersättning plus 
övertid 13,2 17,5 17,2

5.  Erfarenheter att ta med till 2018 
Verksamheterna har listat ner vilka erfarenheter från sommaren 2017 som är viktiga att ta mer 
inför sommaren 2018. 

Några av dessa punkter är: 

• Börja planeringen tidigt
• Klara beslut om antal vårdplatser som ska vara öppna. Utgå från vad behöver vi för att 

klara verksamheten.  
• Klara beslut om ersättningen
• Daglig styrning enligt årets modell
• Samarbete med kommunerna  

En semestergrupp bestående av verksamhetsstrateger har redan i oktober påbörjat arbetet inför 
sommaren 2018.  Beslut om vårdplatser och ersättning mm inför sommaren 2018 tas i 
oktober/november 2017. 
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Månadsrapport Oktober 2017 Folkhälsa och sjukvård
3 6 4  av 13 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Kontakt med vårdcentralen
Andel patienter som kommit fram 
på telefon samma dag

100 % 100% Samtliga vårdcentraler använder teleQ och 
besvarar alla dagens inkommande samtal i tid

 RJL
Väntetid till besök hos 
allmänläkare inom 5 dagar
Väntetid till besök hos 
allmänläkare  - andel kvinnor och 
män som fick komma inom fem 
dagar.

84% 90% Uppsatta tillgänglighetsmål till allmänläkare i 
primärvård nås inte under perioden. Aktivt arbete 
med läkarrekrytering samt utbildning av 
rådgivningssköterskorna i triagering till bäst 
lämpad kompetens/yrkesgrupp fortgår. Bra Liv har 
en måluppfyllelse på 83% och privata 85%.

 RJL
Faktisk väntetid till första besök i 
specialiserad vård
Andel första besök som 
genomförts inom 60 dagar eller 
kortare.  Begränsas till 
mottagningar som ingår i 
Väntetider i vården. Både 
somatisk och psykiatrisk vård

71% 80% Inom Medicinsk vård är tillgängligheten till första 
besök under oktober 58 procent. Det är främst 
hudkliniken som inte når upp till målet 80 procent 
inom 60 dagar. Anledningen är att 
läkarbemanningen är fortsatt för låg för att klara 
tillgänglighetsmålet men rekrytering pågår. Även 
inom kardiologi, neurologi, lungmedicin och 
reumatologi är det problem med att nå upp till 
målet. Även här beror det på läkartillgänglighet. 
Inom kardiologi, lungmedicin och reumatologi 
pågår rekrytering.
Inom Kirurgisk vård är tillgängligheten till första 
besök under oktober 73 procent. Problem finns 
bland annat inom kirurgi, ortopedi i Jönköping och 
Värnamo samt Urologi. 
Inom den Psykiatrisk vård är tillgängligheten till 
första besök 96 procent under oktober. Det är en 
klar förbättring. En bidragande faktor kan vara det 
nya arbetssätt som har testats på psykiatriska 
kliniken i Jönköping, där den största förbättringen 
skett. En annan anledning kan vara att det tidigare 
utfallet har lyfts och diskuterats på ett djupare plan 
under början av hösten, vilket kan ha lett till bättre 
registrering.

 RJL
Faktisk väntetid till besök inom 
barn och ungdomspsykiatrin
Andel första besök som 
genomförts inom 30 dagar eller 
kortare.

90% 90% I Värnamo uppnår man nu 100% tillgänglighet. 
BUP Jönköping visar åter ett försämrat läge och 
ligger nu på 78%. Bemanningsläget är fortsatt 
bekymmersamt. BUP Eksjö tappar också något 
men håller ändå tillgängligheten bra, 97 %.
I Jönköping har många rekryteringar gjorts, men 
andel ny oerfaren personal är hög. Flera aktiviteter 
pågår för att förbättra tillgängligheten. Bland annat  
introduktion av nyanställda, prioriteringsrutiner, 
RAK och effektivisering av processer.

 RJL
Faktisk väntetid för utredning 
inom barn- och 
ungdomspsykiatrin samt 
habiliteringen
Andel patienter som efter beslut 
har påbörjat en fördjupad 
utredning/behandling inom 30 
dagar.

35%
90% Kvalitetssäkring av datauttag pågår fortfarande. 

Utfallet på 35% är hämtat från SKL ”Väntetider i 
vården” och avser september.
En kombination av vakanser, sjukskrivningar, ett 
högt remissinflöde samt högt tryck på NP 
utredningar anges som skäl för den låga 
måluppfyllelsen. Intensivt arbete pågår inom flera 
områden såsom rekrytering, introduktion av 
nyanställda, prioriteringsrutiner, RAK samt 
effektivisering av processer.
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Väntetid till undersökning inom 
radiologi och klinisk fysiologi
Andel kvinnor och män som fick 
komma inom 30 dagar

85% 90% Målet inom 30 dagar för röntgen uppfylls. Alla 
undersökningsgrupper klarar målet och har grön 
värdering. Undantag är MRT(magnetröntgen) som 
ligger på 78 %.
Klinisk fysiologi har fortsatt sämre tillgänglighet.  
Andel som väntat längre än 30 dagar är 46% 
sammantaget  för  alla undersökningar.

 RJL
Faktisk väntetid till operation inom 
specialiserad vård
Antal operationer/åtgärder som 
genomförts inom 60 dagar eller 
kortare. Begränsas till 
operationer/åtgärder som ingår i 
Väntetider i vården.

72% 80% Inom Kirurgisk vård uppgår tillgängligheten i 
oktober till 71 %. Det är något sämre tillgänglighet 
än i motsvarande månad föregående år. Viss 
påverkan finns från införande R8.1 och flytt av 
operationsavdelningen i Värnamo.
Inom Medicinsk vård uppgår tillgängligheten till 
47 % i oktober men genomsnitt för året är 74%. 
Det är i huvudsak undersökningar avseende 
gastro- och koloskopier där tillgängligheten har 
försämrats jämfört med tidigare månader under 
året. 

 RJL
Fått hjälp att lämna 
akutmottagningen inom 4 timmar
Andelen kvinnor och män som fått 
hjälp och lämnat mottagningen 
inom fyra timmar.

77% 90% Tillgängligheten under oktober uppgår i länet 
sammantaget till 77 procent. Inom Medicinsk vård 
och Kirurgisk vård är resultatet relativt konstant på 
77-78 procent. 
Däremot försämras resultat för tredje månaden i 
rad för psykiatrisk vård där resultatet för oktober är 
70 procent.  Utmaningen finns framför allt i 
Jönköping, som endast uppnår 66% i oktober 
vilket är årets hittills sämsta värde. Samtidigt 
noteras att denna månad dessutom har det hittills 
lägsta antalet besökande på akutmottagningen. 
Djupare analys behöver göras. Bibehållet gott 
resultat i Eksjö som under hela året legat stabilt 
mellan 95 och 100%. Dock skiljer sig arbetssätt 
och öppettider åt i Eksjö jämfört med Jönköping, 
vilket man behöver ha i beaktande. 

 RJL
Genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum

67% 90% Målsättningen nås inte och åtgärder pågår för en 
förbättrad tillgänglighet. Detta innebär att det 
fortsatt återstår en del tills uppsatta mål uppnås. 
 
Se separat bilaga per specialitet

 RJL
Avtalstrohet inköp

94% 90%

 RJL
Medarbetarsamtal

88% 90%   Arbete pågår för att klara målsättnigen under året

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för medarbetare ska 
inte öka i jämförelse med samma 
period föregående år.

4,8% 5,1%
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Finansiellt resultat (organisation)
Ackumulerade budgetavvikelse 
tusentalskronor

-24 771 tkr 0 Budgetavvikelsen till och med oktober är minus 25 
miljoner kronor. Det innebär en genomsnittlig 
negativ avvikelse på 2,5 miljoner per månad vilket 
är en förbättring jämfört med 2016. Det är 
framförallt Medicinsk vård som bidrar till 
förbättringen. Inom Kirurgisk vård återstår ett 
relativt stort underskott. Även Bra Liv har ett stort 
underskott. Kostnadsökningen för hyrpersonal 
bidrar till att det är svårt att nå en ekonomi i 
balans..
Av budgetavvikelsen på 25 miljoner kronor står 
verskamhetsområdena för minus 84 och centrala 
poster för plus 59 miljoner. Centrala överskott 
finns bland annat för vårdval primärvård, 
läkemedel och rehabgaranti/sjukskrivning.
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Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum 
okt 2017 samt ackumulerat för året 
Enhet Antal 

personer 
i tid i okt

Totalt 
antal 
personer 
i okt

Resultat Målvärde Ack 
antal 
personer 
2017 i 
tid

Ack 
totalt 
antal 
personer 
2017

Ack 
resultat
2017

Region Jönköpings län 12 039 17 887 67% 90% 113 054 165 432 68%

Folkhälsa och sjukvård 12 039 17 887 67% 90% 113 054 165 432 68%

Medicinsk vård 2 911 4 868 60% 90% 27 442 45 566 60%

Medicinkliniken Jönköping 598 1 251 48% 90% 6 369 13 037 49%

Hudkliniken 325 591 55% 90% 2 799 4 993 56%

Infektionskliniken 205 253 81% 90% 1 679 2 162 78%

Barn- o 
ungdomsmedicinska 
kliniken

221 486 45% 90% 2 168 4 050 54%

Geriatriska kliniken 
Jönköping

11 58 19% 90% 120 532 23%

Barn- och 
ungdomsmedicinsk 
mottagning Jönköping

351 418 84% 90% 2 612 3 371 77%

Medicin- och 
geriatrikkliniken Eksjö

352 680 52% 90% 3 527 6 308 56%

Barn- och 
ungdomsmedicinsk 
mottagning Eksjö

268 318 84% 90% 2 520 3 346 75%

Medicin- och 
geriatrikkliniken Värnamo

400 623 64% 90% 3 764 5 749 65%

Barn- och 
ungdomsmedicinsk 
mottagning Värnamo

180 190 95% 90% 1 884 2 018 93%

Kirurgisk vård 6 545 9 440 69% 90% 64 306 90 327 71%

Onkologkliniken 340 532 64% 90% 2 942 4 645 63%

Kirurgkliniken 479 1 088 44% 90% 4 487 9 645 47%

Ortopedkliniken 
Jönköping

591 898 66% 90% 5 229 8 036 65%

Ögonkliniken Jönköping 829 1 136 73% 90% 7 921 11 068 72%

Öron-, näs- och 
halskliniken

851 1 139 75% 90% 8 188 10 667 77%

Kvinnokliniken Jönköping 720 834 86% 90% 6 786 7 813 87%

Urologkliniken 109 491 22% 90% 1 117 4 062 27%

Operations- och 
intensivvårdskliniken 
Jönköping

38 39 97% 90% 373 392 95%

Operations- och 
intensivvårdskliniken 
Eksjö

30 58 52% 90% 517 997 52%

Ortopedkliniken Eksjö 468 491 95% 90% 4 525 4 834 94%

Kvinnokliniken Eksjö 525 625 84% 90% 5 837 6 470 90%
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Enhet Antal 
personer 
i tid i okt

Totalt 
antal 
personer 
i okt

Resultat Målvärde Ack 
antal 
personer 
2017 i 
tid

Ack 
totalt 
antal 
personer 
2017

Ack 
resultat
2017

Ögonmottagningen Eksjö 445 710 63% 90% 4 688 7 172 65%

Ortopedkliniken Värnamo 284 377 75% 90% 2 911 3 830 76%

Ögonmottagningen 
Värnamo

312 468 67% 90% 3 237 4 706 69%

Kvinnokliniken Värnamo 447 471 95% 90% 4 200 4 538 93%

Operations- och 
intensivvårdskliniken 
Värnamo

71 76 93% 90% 673 702 96%

Psykiatri och 
rehabilitering

1 890 2 653 71% 90% 15 897 21 844 73%

Rehabiliteringsmedicinska 
kliniken

698 765 91% 90% 4 632 5 099 91%

Habiliteringscentrum 47 149 32% 90% 450 1 172 38%

Barn- och 
ungdomspsykiatriska 
kliniken Jönköping

124 169 73% 90% 1 460 1 761 83%

Psykiatriska kliniken 
Jönköping

232 478 49% 90% 2 029 4 060 50%

Psykiatriska kliniken 
Eksjö

442 647 68% 90% 3 953 5 647 70%

Psykiatriska kliniken 
Värnamo

347 445 78% 90% 3 373 4 105 82%

Privata vårdgivare 693 926 75% 90% 5 409 7 695 70%

A6 Ögonklinik AB 126 157 80% 90% 957 1 217 79%

Capio Medocular AB 146 159 92% 90% 1 280 1 484 86%

Eye Clinic Scandinavia 
AB

198 230 86% 90% 1 057 1 763 60%

Ögonläkarhuset City i Jkp 
AB

59 130 45% 90% 760 1 146 66%

Ögonspecialisterna i 
Nässjö 

164 250 66% 90% 1 355 2 085 65%
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Månadsrapport September 2017 Folkhälsa och 
sjukvård
5 4 4 av 13 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Kontakt med vårdcentralen
Andel patienter som kommit fram 
på telefon samma dag

Måluppfyllelsen och resultat speglar 
ackumulerade värden.

100% 100% Samtliga vårdcentraler använder teleQ och 
besvarar alla dagens inkommande samtal i tid

 RJL
Väntetid till besök hos allmänläkare 
inom 5 dagar

83% 90% Uppsatta tillgänglighetsmål till allmänläkare i 
primärvård nås inte under perioden. Aktivt 
arbete med läkarrekrytering samt utbildning av 
rådgivningssköterskorna i triagering till bäst 
lämpad kompetens/yrkesgrupp fortgår.

 RJL
Faktisk väntetid till första besök i 
specialiserad vård
Andel första besök som genomförts 
inom 60 dagar eller kortare.  
Begränsas till mottagningar som 
ingår i Väntetider i vården. Både 
somatisk och psykiatrisk vård

63% 80% Resultatet för genomförda första besök under 
september är svårvärderat, justeringar som har 
gjorts av leverantör avseende väntetider till 
operation har påverkat även detta mätetal. 
Septemberdata kommer att uppdateras under 
oktober månad.

 RJL
Faktisk väntetid till besök inom barn 
och ungdomspsykiatrin
Andel första besök som genomförts 
inom 30 dagar eller kortare.

94% 90% Faktisk väntetid till besök är i september 94% 
vilket är högre än målet på 90% för första 
gången under året. Utfallet  för de tre 
psykiatriska klinikerna är 100% för Höglandet, 
91% i Värnamo och 86% i Jönköping.

 RJL
Faktisk väntetid för utredning inom 
barn- och ungdomspsykiatrin samt 
habiliteringen
Andel patienter som efter beslut har 
påbörjat en fördjupad 
utredning/behandling inom 30 
dagar.

35%
90% Kvalitetssäkring av datauttag pågår 

fortfarande. Utfallet på 35% är hämtat från SKL 
”Väntetider i vården”.
En kombination av vakanser, sjukskrivningar, 
ett högt remissinflöde samt högt tryck på NP 
utredningar anges som skäl för den låga 
måluppfyllelsen. Intensivt arbete pågår inom 
flera områden såsom rekrytering, introduktion 
av nyanställda, prioriteringsrutiner, RAK samt 
effektivisering av processer.

 RJL
Väntetid till undersökning inom 
radiologi och klinisk fysiologi
Andel kvinnor och män som fick 
komma inom 30 dagar

85% 90% Röntgenmålet inom 30 dagar uppfylls. 
Alla undersökningsgrupper har grön värdering 
utom MRT som ligger på 78 %. Även här är 
kurvan positivt uppåtgående där januari låg på 
64 % och har ökat till 78 % i september.
Klinisk fysiologi har fortsatt sämre 
tillgänglighet.  Andel som väntat längre än 30 
dagar  är 46 %.
 

 RJL
Faktisk väntetid till operation inom 
specialiserad vård
Antal operationer/åtgärder som 
genomförts inom 60 dagar eller 
kortare. Begränsas till 
operationer/åtgärder som ingår i 
Väntetider i vården.

59% 80% Resultatet för genomförda operationer är 
fortsatt svårvärderat då implementeringen av 
nya operationsplaneringmodulen i cosmic, 
regionens patientadministrativa system 
påverkat uppföljningen. Detta gäller såväl lokal 
som nationell rapportering. Rättningar har 
gjorts löpande av leverantör, historik f.r.o.m. 
2017-04 kommer att uppdateras under oktober 
månad.
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Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Fått hjälp att lämna 
akutmottagningen inom 4 timmar
Andelen kvinnor och män som fått 
hjälp och lämnat mottagningen 
inom fyra timmar.

78% 90% Vistelsetiden på akutmottagningarna ligger 
tämligen stabilt, under september har 78 
procent av samtliga patienter anlänt och 
lämnat mottagningarna inom 4 timmar. 
Insatser för att förbättra situationen är 
exempelvis förändringar i arbetssätt, 
schemaläggning och ökad bemanning. Ur ett 
nationellt perspektiv är tillgängligheten hög.

 RJL
Genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum

70% 90% Genomförda återbesök inom medicinskt 
måldatum uppgår under september till 70 
procent avseende samtliga 
verksamhetsområden. Detta innebär att det 
fortsatt återstår en del tills uppsatta mål 
uppnås. KPS inom verksamhetsområde 
medicin samt framtagande av handlingsplan 
inom verksamhetsområde psykiatri och 
rehabilitering är exempel på åtgärder som 
pågår för nå en bättre tillgänglighet.
Se separat bilaga per specialitet.

 RJL
Avtalstrohet inköp

94% 90%

 RJL
Medarbetarsamtal

86% 90% Arbete pågår för att nå målet under året.

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för medarbetare ska 
inte öka i jämförelse med samma 
period föregående år.

4,8% 5,1%

 RJL
Finansiellt resultat (organisation)
Ackumulerade budgetavvikelse 
tusentalskronor

-3 782 tkr 0 Budgetavvikelsen till och med september är 
minus 3,8 miljoner kronor. 
Av budgetavvikelsen på 3,8 miljoner kronor 
står verskamhetsområdena för minus 59 och 
centrala poster för plus 55 miljoner. 
Av verksamhetsområdenav är det framförallt 
Medicinsk vård som bidrar till en förbättring 
jämfört med 2016. Stora underskott finns Inom 
Kirurgisk vård och Bra Liv.
Centrala överskott finns bland annat för 
vårdval primärvård och 
rehabgaranti/sjukskrivning. I september finns 
också ett överskott på centrala 
läkemedelsposter som bidrar till att det 
centrala överskottet ökar.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 135 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Beslut
Nämnden föreslås besluta 

1. Motionen är besvarad.

2. 2:a att-satsen avslås, med förklaringen att det är 
regionfullmäktige som bestämmer vilken information som 
ska lämnas.

Sammanfattning
Motionen från Mikael Ekvall, Västerpartiet anmäls till presidiet 
2017-06-12. Vid nämndens sammanträde 2017-09-12 
informerade Mårten Lindström om läkemedel och läkemedels-
beroende. Presidiet fick i uppdrag att bereda motionen. Ett förslag 
till beslut finns nu framtaget.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår med instämmande av Helena Stålhammar att 
motionen ska vara besvarad och att 2:a att satsen ska avslås med 
förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer vilken 
information som ska lämnas. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens sammanträde 
angående första att-satsen.

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MOTION 1(5)

2017-11-06 RJL 2017/400

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet

Förslag till beslut
Nämnden föreslår fullmäktige besluta

1. Motionen är besvarad.

2. 2:a att satsen avslås med förklaringen att det är regionfullmäktige som 
bestämmer vilken information som ska lämnas.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård finns ett förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet att:

 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna 
regionen.

 Kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med 
åtgärdsförslag. 

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté har två förskrivningsmål som berör 
beroende framkallande läkemedel:

 Minskad förskrivning av pregabalin (Lyrica)
 Minskad förskrivning av långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre

I uppföljningen av dessa förskrivningsmål ses en skillnad mellan vårdcentraler. 
Gällande bensodiazepiner finns också skillnader mellan kvinnor och män. 
Uppföljning sker månadsvis i Diverportalen. Diagram 1 visar hur mycket 
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MOTION 2(5)

RJL 2017/400

bensodiazepiner (för alla åldrar) som har hämtats ut på apotek uppdelat på kvinnor 
och män samt jämfört per kommun inom vår region.

Diagram1: Bensodiazepiner DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 2)

  
Diagram 2: BensodiazepinerDDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, jämfört 
med riket 

För pregabalin (Lyrica) ses inte samma tydliga skillnad mellan kvinnor och män, 
men däremot skillnader på kommunnivå. (diagram 3)
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MOTION 3(5)

RJL 2017/400

Diagram 3: Pregabalin (Lyrica) DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 4)

Diagram 4: Pregabalin (Lyrica) DDD (daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämfört med riket 

Det finns kunskapsstöd (FAKTA) som innehåller bland annat stöd vid 
förskrivning av dessa läkemedel. Det finns också ett program för utsättning av 
läkemedel som heter FAS-UT.

Stöd för invånarna finns på 1177.se. 
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MOTION 4(5)

RJL 2017/400

Regeringen antog 2016-02-24  en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak) för 2016-2120. Den listar sex mål: 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska successivt minska. 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 
stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.   

Missbruk beskrivs i rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i 
den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende 
samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och 
tobak”. Rapporten är skriven av Mats Ramstedt, Erica Sundin, Jonas Landberg 
och Jonas Raninen.

I rapporten konstateras att ”lägst prevalens vad gäller missbruk och beroende 
finner vi för läkemedel. 0,5 % av befolkningen bedöms vara beroende av 
läkemedel under de senaste 12 månaderna, om man till dessa lägger andelen som 
bedöms missbruka läkemedel uppgår prevalensen till 0,6 % eller omkring 45 000 
individer. Män och kvinnor ligger här i stort sett på samma nivå. Siffran är något 
lägre än vad som framkom i en skattning från FHI (redovisad i 
Missbruksutredningen: SOU 2011:35) där 1,1 % av befolkningen mellan 16 och 
64 år uppfyllde kriterierna för skadligt bruk eller beroende av läkemedel.”

En kartläggning utöver förskrivningsmålen ger inte en adekvat bild av missbruket. 
Eftersom tillgång till receptbelagda läkemedel är möjligt via flera olika kanaler t 
ex som bekanta, stöld, förskrivning och illegala nätapotek. 

En sökning på www.flashback.se visar dels hur man enkelt kan få information om 
doser och hur de administreras samt via vilka illegala nätapotek som säljer. 
Ytterligare finns även feedback kring kvalitet och leveranssäkerhet beträffande 
illegala nätapotek. Tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket för det som inte är 
narkotikaklassat och polisen vad avser narkotika. Det är sannolikt mycket svårt att 
kontrollera verksamheten, och både utländska och svenska domännamn 
förekommer. Genomgående förefaller vara att man har betalning via bitcoin, som 
gör spårning svårt. 
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MOTION 5(5)

RJL 2017/400

Region Jönköpings län fortsätter att arbeta med kunskapsstöd till förskrivare, 
information till invånare, uppföljande siffror och jämförelser med riket. Det pågår 
också redan arbete som bedrivs via bl.a. beroendeenheter, smärtmottagningar. 

Även en överenskommelse är antagen i ledningsgruppen för samverkan samt 
Strategigrupp Missbruk/Psykiatri kring samverkan gällande vård och stöd för 
personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, samt läkemedel mellan kommunerna och Region 
Jönköpings län. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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MOTION 1(5)

2017-10-20 RJL 2017/400

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Faktaunderlag: Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet att:

 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna 
regionen.

 Kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med 
åtgärdsförslag. 

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté har två förskrivningsmål som berör 
beroende framkallande läkemedel:

 Minskad förskrivning av pregabalin (Lyrica)
 Minskad förskrivning av långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre

I uppföljningen av dessa förskrivningsmål ses en skillnad mellan vårdcentraler. 
Gällande bensodiazepiner finns också skillnader mellan kvinnor och män. 
Uppföljning sker månadsvis i Diverportalen. Diagram 1 visar hur mycket 
bensodiazepiner (för alla åldrar) som har hämtats ut på apotek uppdelat på kvinnor 
och män samt jämfört per kommun inom vår region.
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MOTION 2(5)

RJL 2017/400

Diagram1: Bensodiazepiner DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 2)

  
Diagram 2: BensodiazepinerDDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, jämfört 
med riket 

För pregabalin (Lyrica) ses inte samma tydliga skillnad mellan kvinnor och män, 
men däremot skillnader på kommunnivå. (diagram 3)
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MOTION 3(5)

RJL 2017/400

Diagram 3: Pregabalin (Lyrica) DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 4)

Diagram 4: Pregabalin (Lyrica) DDD (daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämfört med riket 

Det finns kunskapsstöd (FAKTA) som innehåller bland annat stöd vid 
förskrivning av dessa läkemedel. Det finns också ett program för utsättning av 
läkemedel som heter FAS-UT.

Stöd för invånarna finns på 1177.se. 
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MOTION 4(5)

RJL 2017/400

Regeringen antog 2016-02-24  en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak) för 2016-2120. Den listar sex mål: 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska successivt minska. 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 
stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.   

Missbruk beskrivs i rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i 
den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende 
samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och 
tobak”. Rapporten är skriven av Mats Ramstedt, Erica Sundin, Jonas Landberg 
och Jonas Raninen.

I rapporten konstateras att ”lägst prevalens vad gäller missbruk och beroende 
finner vi för läkemedel. 0,5 % av befolkningen bedöms vara beroende av 
läkemedel under de senaste 12 månaderna, om man till dessa lägger andelen som 
bedöms missbruka läkemedel uppgår prevalensen till 0,6 % eller omkring 45 000 
individer. Män och kvinnor ligger här i stort sett på samma nivå. Siffran är något 
lägre än vad som framkom i en skattning från FHI (redovisad i 
Missbruksutredningen: SOU 2011:35) där 1,1 % av befolkningen mellan 16 och 
64 år uppfyllde kriterierna för skadligt bruk eller beroende av läkemedel.”

En kartläggning utöver förskrivningsmålen ger inte en adekvat bild av missbruket. 
Eftersom tillgång till receptbelagda läkemedel är möjligt via flera olika kanaler t 
ex som bekanta, stöld, förskrivning och illegala nätapotek. 

En sökning på www.flashback.se visar dels hur man enkelt kan få information om 
doser och hur de administreras samt via vilka illegala nätapotek som säljer. 
Ytterligare finns även feedback kring kvalitet och leveranssäkerhet beträffande 
illegala nätapotek. Tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket för det som inte är 
narkotikaklassat och polisen vad avser narkotika. Det är sannolikt mycket svårt att 
kontrollera verksamheten, och både utländska och svenska domännamn 
förekommer. Genomgående förefaller vara att man har betalning via bitcoin, som 
gör spårning svårt. 
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MOTION 5(5)

RJL 2017/400

Region Jönköpings län fortsätter att arbeta med kunskapsstöd till förskrivare, 
information till invånare, uppföljande siffror och jämförelser med riket. Det pågår 
också redan arbete som bedrivs via bl.a. beroendeenheter, smärtmottagningar. 

Även en överenskommelse är antagen i ledningsgruppen för samverkan samt 
Strategigrupp Missbruk/Psykiatri kring samverkan gällande vård och stöd för 
personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, samt läkemedel mellan kommunerna och Region 
Jönköpings län. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 127 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag till nästa presidiesammanträde 2017-11-06.

Sammanfattning
Motionen från Mikael Ekvall, Västerpartiet anmäls till presidiet 
2017-06-12. Vid nämndens sammanträde 2017-09-12 
informerade Mårten Lindström om läkemedel och läkemedels-
beroende. Presidiet fick i uppdrag att bereda motionen. 

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 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.

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.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

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 
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.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

Maria Frisk Bertil Nilsson Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105 Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med 
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården. 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu.

 BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa 
presidiesammanträde.

 Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten 
(TNE) presenteras.

 En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur 
klagomål ska hanteras i regionen.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni 
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:

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

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.

 Investeringar

Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till 
nämnden.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid 
sammanträdet i oktober.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

 Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

 Palliativ vård

Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län 
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.

 Uppföljning av hemsjukvården

Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen 
uppföljning av hemsjukvården.

 Inrättande av barnskyddsteam 

Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i 
budgetberedningen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden

 Månadsrapport 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 82 Informationsärenden 
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen: 

 Sommarplaneringen 

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa 

enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö, 

samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo. 

Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer 

delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna 

som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon. 

Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på 

läkarsidan. 

 

 

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj 

2017. 

Informationen lämnas också till nämnden. 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet  

Diarienummer: RJL2017/400 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

 Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 

Diarienummer: RJL2017/575 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober. 

 Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 

på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå” 

Diarienummer: RJL 2017/ 786 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november. 

 

 

 Palliativ vård 

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett 

underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35 

 

 

augusti. 

 

 Inrättande av barnskyddsteam  

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet 

den 30 augusti. 

 

 Informationsärenden till nämnden 

 Månadsrapport per maj 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 81 Fördelning över inkomna motioner 
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:

Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden 
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga 
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att 
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som 
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till 
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk 
Ordförande

ordförande

Anna-Karin Yngvesson    
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 138 Ombyggnation för samlokaliserad 
kvinnohälsovård
Diarienummer: RJL2017/1778

Beslut 
Nämnden föreslås 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har gett Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
möjlighet att lämna synpunkter i ärendet om ombyggnation för 
samlokaliserad kvinnohälsovård. 
En samlokaliserad kvinnohälsovård påverkar kvinnors vilja och 
möjlighet att ingå i screeningprogram för livmoderhalscancer, 
bland annat genom fler tillgängliga tider, riktade insatser och 
tydlighet var cellprovtagningen genomförs. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag FS 2017-10-10

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-26

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens 
sammanträde.

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-10-20 RJL 2017/1778

Regionstyrelsen

Ombyggnation för samlokalisation av 
kvinnohälsovården
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har gett Nämnden för folkhälsa och sjukvård möjlighet att lämna 
synpunkter i ärendet om ombyggnation för samlokaliserad kvinnohälsovård. 
En samlokaliserad kvinnohälsovård påverkar kvinnors vilja och möjlighet att ingå 
i screeningprogram för livmoderhalscancer, bland annat genom fler tillgängliga 
tider, riktade insatser och tydlighet var cellprovtagningen genomförs. 

Information i ärendet
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera kvinnohälsovården som idag 
finns på väster i Jönköping och i Huskvarna. Genom att centralisera de 
gynekologiska cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns möjlighet att använda 
resurser bättre och frigöra barnmorske‐ och läkartid till patientarbete. Den 
samlade mottagningen ska finnas i höghuset på Rosenlund. 

Genom samlokalisation av cellprovstagning kommer kvinnors vilja och möjlighet 
att ingå i screeningsprogram för livmoderhalscancer påverkas genom:

 Förbättrad tillgänglighet för kvinnorna, med tider för gynekologisk 
cellprovstagning måndag-fredag samt kvällstid. Detta innebär större 
möjlighet att välja en tid som passar och sannolikt ökar detta viljan att ingå 
i screeningsprogrammet. I dagsläget är det ett begränsat urval av tider på 
varje familjecentral för gynekologisk cellprovstagning. På Rosenlund finns 
goda parkeringsmöjligheter samt bra bussförbindelser. 

 Vårdguidens e-tjänster, webtidbok för tidbokning kan nyttjas mer med en 
centraliserad mottagning, vilket bedöms vara en stor vinst för patienten. I 
dagläget är möjligheterna begränsade på grund av flera mottagningar med 
separata tidböcker. 

 Centraliseringen medför en effektivisering av cellprovsverksamheten och 
frigör därmed tid för barnmorskorna att arbeta med riktad uppföljning för 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/1778

riskgrupper, att nå patienter som idag inte kommer för cellprovstagning, 
extra insatser för 23-åringar, samt kampanjer för att öka hörsamheten.

 Patienterna kommer fortsättningsvis även kunna ta sitt cellprov i samband 
med annat besök på sin familjecentral, t ex vid graviditet och 
preventivmedelsrådgivning. Även patienter som besöker kvinnoklinikens 
gynekologiska mottagning av annan orsak erbjuds gynekologisk 
cellprovstagning enligt screeningprogrammet. Centraliseringen utesluter 
inte att patienten kan, om hon så önskar, ta sitt cellprov på de 
kvinnohälsovårdsmottagningar som ligger i ytterområden t ex Mullsjö och 
Gränna.

 Det blir enklare för patienten att hitta rätt när gynekologisk 
cellprovskontroll sker på en mottagning, likt mammografin. Det kan 
underlätta bland annat för patienter med språksvårigheter. Idag kommer ett 
antal patienter till fel mottagning/instans, vilket medför att provet inte kan 
genomföras och ny tid måste bokas.

Vid uppstarten av en centraliserad mottagning planeras informationskampanjer 
om den nya mottagningen och vikten av gynekologisk cellprovstagning. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-11

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 126 Ombyggnation för samlokaliserad 
kvinnohälsovård
Diarienummer: RJL2017/1778

Beslut 
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram 
konsekvenser för en samlokalisering ur ett 
patientperspektiv, till presidiets sammanträde 2017-11-06. 

Sammanfattning
Regionstyrelsen har gett Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
möjlighet att lämna synpunkter i ärendet om ombyggnation för 
samlokaliserad kvinnohälsovård.

Information i ärendet
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera 
kvinnohälsovården som idag finns på väster i Jönköping och i 
Huskvarna. Genom att centralisera de gynekologiska 
cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns 
möjlighet att använda resurser bättre och frigöra barnmorske‐ och 
läkartid till patientarbete. Den samlade mottagningen ska finnas i 
höghuset på Rosenlund. 

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-
26

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

110



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid: 2017-08-22, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 139 Ombyggnation för samlokalisering av 
kvinnohälsovården
Diarienummer: RJL 2017/1778

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Återremitterar ärendet för att belysa hur ombyggnation av 
samlokaliserad kvinnohälsovård påverkar kvinnors vilja och 
möjlighet att ingå i screeningprogram för livmoderhalscancer 
samt att nämnden för folkhälsa och sjukvård ges möjlighet att 
yttra sig i ärendet. 

Reservation
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
 
Sammanfattning 
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera kvinnohälsovården som 
idag finns på väster i Jönköping och i Huskvarna. Genom att centralisera 
de gynekologiska cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns möjlighet att 
använda resurser bättre och frigöra barnmorske‐ och läkartid till 
patientarbete. Den samlade mottagningen ska finnas i höghuset på 
Rosenlund.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-13

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting yrkar avslag på förslaget.

Maria Frisk yrkar att ärendet återremitteras för att belysa hur 
ombyggnation av samlokaliserad kvinnohälsovård påverkar kvinnors 
vilja och möjlighet att ingå i screeningprogram för livmoderhalscancer 
samt att nämnden för folkhälsa och sjukvård ges möjlighet att yttra sig i 
ärendet. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid: 2017-08-22, kl 09:00-15:00

Beslutsgång 
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande 
voteringsproposition och utfall: 
JA för återremiss röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Ekström, 
Malin Olsson, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén 
och Malin Wengholm.

NEJ för återremiss röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas 
Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Carina 
Ödebrink,

bifaller Maria Frisks yrkande om återremiss.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Jeanette Söderström

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 125 Ombyggnation för samlokalisering av 
kvinnohälsovården
Diarienummer: RJL 2017/1778

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnation för samlokalisering av 
kvinnohälsovård till en kostnad på maximalt 5 600 000 
kronor.

Reservation
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.
 
Sammanfattning 
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera 
kvinnohälsovården som idag finns på väster i Jönköping och i 
Huskvarna. Genom att centralisera de gynekologiska 
cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns 
möjlighet att använda resurser bättre och frigöra barnmorske‐ 
och läkartid till patientarbete. Den samlade mottagningen ska 
finnas i höghuset på Rosenlund.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-13

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting yrkar avslag på förslaget.

Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag, samt vill även 
att en presentation görs vid styrelsens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

113



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg

Regionstyrelsen

Ombyggnation för samlokalisering av 
kvinnohälsovården 

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnation för samlokalisering av kvinnohälsovård till en 
kostnad på maximalt 5 600 000 kronor.

Sammanfattning
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera kvinnohälsovården som idag 
finns på väster i Jönköping och i Huskvarna. Genom att centralisera de 
gynekologiska cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta 
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns möjlighet att använda 
resurser bättre och frigöra barnmorske‐ och läkartid till patientarbete. Den 
samlade mottagningen ska finnas i höghuset på Rosenlund.

Information i ärendet
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera kvinnohälsovården som idag 
finns på väster i Jönköping och i Huskvarna. Sedan januari 2016 är 
läkarmottagningarna centraliserade till dessa två mottagningar. All 
infertilitetsverksamhet bedrivs på mottagningen i Huskvarna. Ledningsstaben för 
kvinnohälsovården har sina lokaler fördelade på flera mottagningar.

Genom att centralisera de gynekologiska cellprovskontrollerna, 
läkarmottagningarna samt flytta infertilitetsverksamheten till en samlad 
mottagning finns möjlighet att använda resurser bättre och frigöra
barnmorske‐ och läkartid till patientarbete. Detta ger också en möjlighet att samla 
ledningsstaben till en mottagning för att få en effektivare samverkan.

Kvinnohälsovården tillhör kvinnokliniken inom verksamhetsområde Kirurgisk 
vård. Kvinnokliniken bedriver idag kvinnohälsovård på 12 mottagningar vilka är 
geografiskt spridda i kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. I verksamheten 
ingår graviditetskontroller, familjecentralssamverkan, föräldrastöd, 
preventivmedelsrådgivning och gynekologiska cellprovskontroller. 

Mottagningen på väster i Jönköping och i Huskvarna har läkarmottagning som 
bemannas med gynekologer från specialistsjukvården. 
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En samlokaliserad mottagning för läkarbesök och gynekologisk cellprovskontroll
medför en effektivisering av cellprovsverksamheten och frigör därmed tid för 
annat patientarbete. Det medför även ett tydligare och bättre flöde för 
patientgruppen. Samlokaliseringen från två till en läkarmottagning innebär 
effektivisering av klinikens läkarresurser, möjlighet till ökad kontinuitet och ett 
mer patientsäkert arbete samt bättre möjligheter till utbildning av nya ST- läkare 
och barnmorskor.

En samlokaliserad mottagning minskar sårbarhet vid sjukskrivningar och
minskar ensamarbete, vilket påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt. 
Centralisering av telefonrådgivningen ger även en ökad tillgänglighet.

Verksamhetens bedömning av ärendet
Centraliserad kvinnohälsovård – DNR 2017/1778
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 3

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 4

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 4

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 0

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen? 5

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Minskar

Servicekostnader för städ: Minskar

IT-kostnader: Ingen påverkan

Möbler: Ingen påverkan

Media (El, värme): Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat): Ingen påverkan

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ingen påverkan

Energianvändning: Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Minskar
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Transporter: Minskar

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan

Finansiering
I beslutad budget för 2017 finns investeringen med bland planerade objekt. Den 
preliminära kostnadsberäkningen var 7 miljoner kronor. Den föreslagna 
ombyggnationen har kostnadsberäknats till 5,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13

 Ritning

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
Verksamhetsstöd & Service – Regionfastigheter
Kvinnohälsovården

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 137 Regeringsbeslut, Uppdrag att utbetala medel till 
landstingen för barn- och ungdomspsykiatriska 
verksamheter
Diarienummer: RJL2017/2997

Beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Efter förtydliganden föreslås Regionstyrelsen godkänna 
resursförstärkning till specialiserad barn- och 
ungdomspsykiatri, BUP, med finansiering från förstärkt 
statsbidrag 2017. 

Sammanfattning
I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare 
100 miljoner kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och 
ungas psykiska hälsa. Utifrån Region Jönköpings läns behov av 
åtgärder inom området tillförs 2,0 miljoner kronor som 
engångsförstärkning 2017. Förstärkningen riktas till barn- och 
ungdomspsykiatrin inom Verksamhetsområde Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik.  

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Regionledningskontoret får i uppdrag att göra följande 
förtydliganden i skrivelsen: Hur mycket statsbidrag har regionen 
fått och hur mycket av detta har verksamheten fått del av. Vad 
görs med de medel som eventuellt återstår.
 
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Avsändare

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Resursförstärkning till specialiserad 
barn- och ungdomspsykiatri, BUP

Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Föreslår Regionstyrelsen godkänna resursförstärkning till specialiserad 
barn- och ungdomspsykiatri, BUP, med finansiering från förstärkt 
statsbidrag 2017.

Sammanfattning
I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare 100 miljoner 
kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Utifrån 
Region Jönköpings läns behov av åtgärder inom området tillförs 2,0 miljoner 
kronor som engångsförstärkning 2017. Förstärkningen riktas till barn- och 
ungdomspsykiatrin inom Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik.  

Information i ärendet
Bakgrund
I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare 100 miljoner 
kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och ungas psykiska hälsa till den 
befintliga satsningen på psykisk hälsa där det finns en överenskommelse mellan 
SKL och staten. Regeringen lyfter att många barn och unga, inte minst 
ensamkommande, lider av psykisk ohälsa vilket bland annat kan yttra sig i 
självskadebeteende. Behovet av ökade insatser från samhället är sort. Den extra 
satsningen ska bidra till en förstärkning riktad till barn- och ungdomspsykiatrin 
och första linjens psykiatri i primärvården. 

Den faktiska väntetiden till fördjupad utredning/behandling inom barn- och 
ungdomspsykiatrin i Region Jönköpings län har låg måluppfyllelse. Målnivån 
ligger på 90 procent men under 2017 har måluppfyllelse inte uppnåtts. Orsaken är 

121



TJÄNSTESKRIVELSE

2017-11-02 2017/2997

högt inflöde av remisser, resursbrist, samt ett högt tryck på neuropsykiatriska 
utredningar. Rekryteringar har gjorts, men det krävs mera. Parallellt arbete pågår 
med prioriteringsrutiner, rätt använd kompetens (RAK) och effektivisering av 
processer.

Även när det gäller väntetid till första besök har barn- och ungdomspsykiatrin i 
regionen svårt att nå målvärdet 90 procent, endast under en månad hittills 2017 
har målet nåtts. 

En resursförstärkning inom barn- och ungdomspsykiatrin är motiverad för att 
förbättra möjligheten att nå de mål som Region Jönköpings län satt upp för 
verksamheten. I överenskommelsen som finns mellan SKL och staten för det 
riktade statsbidraget finns samma intentioner. Regionstyrelsen har att pröva hur 
riktade statsbidrag ska användas utifrån Region Jönköpings läns långsiktiga 
behov.

Förstärkning 2017  
Under 2017 tillförs medel av engångskaraktär för kortsiktiga satsningar i form av 
kompetensutveckling och kurser inom flera områden, samt för tillfällig 
förstärkning med hyrläkare. Exempel på kompetensutveckling är: 

 Psykoterapi, steg I. 
 ACT-utbildning (Assertive community treatment) för arbete enligt case 

management-modell. 
 Dep-lyftet - ett nationellt projekt med syfte att utbilda och implementera 

nya nationella depressionsriktlinjerför en generellt ökad kompetens i 
bedömning och differentialdiagnostik.

 Specialistutbildning för psykologer omfattande flera olika kurser.
  Utbildning i utredning/behandling av små barn (< sex år), barn som varit 

utsatta för trauma samt barn med könsdysfori.

Beräknad kostnad 2017 för BUP:  2 000 000 kronor

Långsiktig förstärkning 
Från och med 2018 är den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin 
organiserad i en länsklinik. Bedömningen är att den riktade extraförstärkningen 
2017 kommer att behöva följas upp med en mer långsiktig satsning. 
Bakgrunden är bland annat:

 Vård och stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp.  
Kartläggning visar att Region Jönköpings läns resurser inom området 
behöver förstärkas. BUP Elefanten i Östergötland tar inte längre emot 
remisser från Region Jönköpings län.

 Resursförstärkning för att öka kapaciteten och därmed korta väntetiden 
till både utredning och behandling.
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Efter att överenskommelsen mellan SKL och staten för området är klar behöver 
frågan återkomma. I samband med detta hanteras även eventuella behov av 
åtgärder inom ramen för överenskommelserna kring barn- och ungdomshälsan 
samt ungdomsmottagningar.   

Finansiering 2017
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik tillförs 2,0 miljoner 
kronor som engångsförstärkning 2017 riktat till barn- och ungdomspsykiatrin. 
Finansiering sker med 2017 års extra statsbidrag för överenskommelsen som för 
Regionen motsvarar 3,7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-02

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör
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