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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 56-66
Tid:
Plats:
Närvarande:

2018-06-05, kl 13:00-17:45
Sal A, Regionens hus

Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S)
Thomas Bäuml (M)
Lars-Uno Olausson (S) (ers Mona Forsberg (S))
Lis Melin (M)
Erik Wågman (S) (ers Tobias Gyllensten (S))
Bertil Nilsson (M)
Desiré Törnqvist (S)
Marianne Andersson (KD)
Eva Eliasson (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Anne Karlsson (SD)
Ersättare:
Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare
§§ 56-61 (delvis)
Britt Johansson (M) 1:e ersättare
Birgit Andersson (M) 1:e ersättare
Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare §§ 56-61
Bernt Svensson (L) 1:e ersättare
Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare
Anita Winberg (SD) 1:e ersättare
Evaggelos Tottas (S) 1:e ersättare
Nils-Erik Emme (KD)
Övriga:
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör § 61
Joakim Silva, HR-direktör § 61
Jonatan Vincent, controller § 61
Östen Johnsson, regionrevisor § 66
Magnus Hellström, regionrevisor § 66
Maria Lundblom Bäckström, regionrevisor § 66
Nenus Jidah, revisionschef § 66
Mia Suntila, adm. samordnare regionrevisionen
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§ 66
Birgitta Svensson, facklig representant
Kommunal
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, nämndsekreterare

§ 56

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

§ 57

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 58

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL2018/38
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.
Handlingsplanerna Åtgärder för måluppfyllelse,
Verksamhetsområdena Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri,
rehabilitering och diagnostik och Folktandvården läggs i
läsplattan.

§ 59

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL2018/33
Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 60

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

§ 61

Informationsärenden och aktuell information
Micael Edblom informerar om psykiatri, rehabilitering och
diagnostik. Information lämnas också om sommarplaneringen.
Joakim Silva informerar om personalfrågor.
Jonatan Vincent informerar om mätetal inom tandvården.
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Informationen om Dataskyddsförordningen – GDPR utgår.
En bildpresentation läggs i läsplattan.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Koncentrera vården för patientens bästa – Träning ger
färdighet



Nationell högspecialiserad vård



Sommarsituationen



Screening cervixcancer



KomHem – avtalsanpassning till den nya
samverkanslagen m.m.

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Ordföranden informerar om allianspartiernas förslag till Budget
och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021.
Några kompletteringar kommer att göras.
Förslaget lades ut i läsplattorna vid sammanträdets början.
Rapport från konferenser:


Helena Stålhammar rapporterar från konferensen
Barnrättsdagarna 2018, 24-25 april i Örebro.



Maria Frisk, Elisabeth Töre och Helena Stålhammar
rapporterar från Utvecklingskraft, 30-31 maj i
Jönköping.

Frågor
Bengt-Ove Erikssons frågor från sammanträdet den 24 april om
Prostata Skandinavias avtal och uppdrag, samt vilka patienter som
hänvisas dit och hur de informeras, kommer att besvaras vid
sammanträdet den 26 juni.
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar Sibylla Jämtings frågor
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om:
Förekomsten av bältesläggning inom den psykiatriska vården i
Region Jönköpings län. Vilka andra tvångsåtgärder som
förekommer samt jämförelse med övriga regioner?
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid sammanträdet den
26 juni.
Marcus Eskdahl ställer följande frågor:
”Stänger eller minskar vårdcentralerna ner öppettiderna under
sommaren? Är det någon skillnad mellan en ordinarie vårdcentral
och en filial?”
Eva Eliasson ställer frågan:
”Hur ser regionens beredskap ut för barnläkare på
akutmottagningen, nattetid på Ryhov? D.v.s. redovisning av
bemanningen för barnläkarjour nattetid.”
Sibylla Jämting ställer följande frågor:
1. ”Geriatriskt kompetenscentrum - vad innebär detta koncept? ”
2. ”Vi ser ökade vårdtillfällen - kortare vårdtider. Hur ser antalet
tidiga återinläggningar ut (inom en månad)?”
3. ”Vad är det för subakuta mottagningar som har inrättats för
patienter som sökt på akutmottagningen?”
4. ”Bra Liv skriver att man som komplement till individuell
sjukvård tittar på att erbjuda företag tjänster som stöder
personalens goda vanor och förebygger framtida sjukdom. Vad är
det för typ av verksamhet som avses?”

Chefscontrollern informerar om Tertialrapport 1 2018 inkl.
verksamhetsområden samt Månadsuppföljning t.o.m. april.
§ 62

Utökad budget ambulanssjukvården
Diarienummer: RJL2018/1334
Beslut


Nämnden
Föreslår regionstyrelsen att inför 2019 utöka budget för
ambulanssjukvård med 34,1 miljoner kronor.
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Med följande tillägg:
- Att Ambulansledningen får i uppdrag att intensifiera
dialog och uppföljning med SOS Alarm om hur
inkommande larm prioriteras samt styrning.
- Att i budget för 2019 införa ett systemmätetal för Prio
1-larm för ambulansverksamheten enligt minst nationell
norm.
- Att ambulansledningen får i uppdrag att utreda vilka
alternativ som kan vara möjliga för rena transporter med
syfte att minska det totala antalet ambulansuppdrag.
Redovisas senast i november 2018.
- Att Region Jönköpings län ska säkerställa att det finns
utbildningsplatser för morgondagens
ambulanssjukvårdare, så att nuvarande andel
ambulanssjukvårdare i Jönköpings län kan behållas.
- Att de två nya dagambulanserna placeras i Mullsjö och
Aneby för att korta insatstiderna.
- Region Jönköpings län behöver arbeta ännu mer i
”Tillsammansarbetet” för att förebygga
skador/sjukdomar och att fler i första hand ska vända sig
till sin vårdcentral, vilket på sikt bidrar till att avlasta
akut- och ambulanssjukvård.
Reservation
Anne Karlsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med
anledning av tidigare underskott, nytt arbetstidavtal och behov av
förändrad schemaläggning. Översynen har även utgått ifrån
beläggningsgrad och insatstider.
Beslutsunderlag
 Information inför sammanträdet av Agneta Ståhl,
sjukvårdsdirektör
 Protokollsutdrag presidiet 2018-05-23
 Missiv daterat 2018-05-15
 Rapport om ambulanssjukvård
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Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden förslår att nämndens beslut ska kompletteras med
följande:
- Att Ambulansledningen får i uppdrag att intensifiera dialog och
uppföljning med SOS Alarm om hur inkommande larm prioriteras
samt styrning.
- Att i budget för 2019 införa ett systemmätetal för Prio 1-larm för
ambulansverksamheten enligt minst nationell norm.
- Att ambulansledningen får i uppdrag att utreda vilka alternativ
som kan vara möjliga för rena transporter med syfte att minska
det totala antalet ambulansuppdrag. Redovisas senast i november
2018.
- Att Region Jönköpings län ska säkerställa att det finns
utbildningsplatser för morgondagens ambulanssjukvårdare, så att
nuvarande andel ambulanssjukvårdare i Jönköpings län kan
behållas.
- Att de två nya dagambulanserna placeras i Mullsjö och Aneby
för att korta insatstiderna.
- Region Jönköpings län behöver arbeta ännu mer i
”Tillsammansarbetet” för att förebygga skador/sjukdomar och att
fler i första hand ska vända sig till sin vårdcentral, vilket på sikt
bidrar till att avlasta akut- och ambulanssjukvård.
Anne Karlsson yrkar bifall till alternativ 2 i ambulansutredningen.
Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut
med ordförandens förslag till komplettering.
Instämmer i detta gör Sibylla Jämting, Helena Stålhammar, Bertil
Nilsson, Marianne Andersson och Jimmy Ekström.
Elisabeth Töre yrkar på återremiss med motiveringen ” Vi vill se
en större tydlighet när det gäller riskbedömning, arbetsmiljö och
reservkapacitet. Dessutom vill vi involvera de fackliga
organisationerna mer i processen och invänta yttrande från SOSAlarm. Sammantaget bedömer vi att underlaget inte är tillräckligt
för att gå till beslut på.”
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras vid dagens
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sammanträde eller återremitteras, beslutar nämnden att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt med fleras yrkande
om bifall till föreliggande förslag med en komplettering och Anne
Karlssons yrkande.
Nämnden beslutar enligt ordförandens med fleras yrkande.
Elisabeth Töre deltar inte i beslutet.
Anne Karlsson vill till protokollet göra en anteckning, vilket
godkänns. För att få schemaförutsättningar som ger återhämtning
kan inte jour vara kvar överhuvud taget.
En arbetstidsmodell som motsvarar Jönköpingsambulansen ska
införas i hela länet. Detta innebär en högre kostnad, men vi ska
och måste värna om vår personal.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
§ 63

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälsooch sjukvården, S2018/01188/SF
Diarienummer: RJL2018/698
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag Ny lag om koordineringsinsatser inom hälsooch sjukvården.
Region Jönköpings län ställer sig bakom Sveriges kommuner och
landstings yttrande i ärendet men vill lyfta fram några synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-05-23
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Missiv daterat 2018-04-06
Förslag till yttrande 2018-06-05
Remiss ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och
sjukvården Ds 2018:5.

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
§ 64

Tertialrapport 1 per april 2018
Diarienummer: RJL2018/231
Beslut
Nämnden
1. Godkänner tertialrapport 1 per april 2018 avseende de
delar som avser nämndens ansvarsområden.
2. Att en fördjupning måste ske när det gäller utvecklingen
kring ökade kostnader för hyrpersonal. Nämnd/styrelse
ska kunna följa utvecklingen på kliniknivå för att få en
tydlig överblick, samt kunna fatta eventuella politiska
beslut utifrån underlag.
Bifogar följande av nämnden vidtagna åtgärder:
 Begärt in extra analyser och åtgärdsplaner från de
verksamhetsområden som inte har tillräcklig
måluppfyllelse, se bilagor.
 Den ekonomiska prognosen för nämndens
verksamhetsområden innehåller en ambition om
inbromsning av kostnadsutvecklingen resterarande del av
året med 120 miljoner kronor.
 Utöver detta måste de riktade statsbidragen enbart påverka
verksamhetsområdenas intäktssida och inte medföra ökade
kostnader. Detta bidrar till en förbättring av prognosen
med 107 miljoner kronor.
 När det gäller regionens åtagnade är det framförallt
regionsjukvården som visar minusresultat. Det beror bland
annat på att regionsjukvårdsavtalet inte är budgeterat fullt
ut. Detta bör ses över inför budget 2019.
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Reservationer
Marcus Eskdahl, Sibylla Jämting och Elisabeth Töre reserverar
sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska en
tertialrapport lämnas efter april. I tertialrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, ekonomisk
uppföljning per april samt helårsprognos.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-28

 Tertialrapport 1 per april 2018
Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Ordföranden föreslår följande komplettering till beslutet:
Nämnden har vidtagit följande åtgärder:
 Begärt in extra analyser och åtgärdsplaner från de
verksamhetsområden som inte har tillräcklig
måluppfyllelse, se bilagor.
 Den ekonomiska prognosen för nämndens
verksamhetsområden innehåller en ambition om
inbromsning av kostnadsutvecklingen resterarande del av
året med 120 miljoner kronor.
 Utöver detta måste de riktade statsbidragen enbart påverka
verksamhetsområdenas intäktssida och inte medföra ökade
kostnader. Detta bidrar till en förbättring av prognosen
med 107 miljoner kronor.
 När det gäller regionens åtagnade är det framförallt
regionsjukvården som visar minusresultat. Det beror bland
annat på att regionsjukvårdsavtalet inte är budgeterat fullt
ut. Detta bör ses över inför budget 2019.
Marcus Eskdahl med instämmande av Sibylla Jämting och
Elisabeth Töre yrkar att punkt 3 stryks.
Marcus Eskdahl yrkar också att en fördjupning måste ske när det
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gäller utvecklingen kring ökade kostnader för hyrpersonal.
Nämnd/styrelse ska kunna följa utvecklingen på kliniknivå för att
få en tydlig överblick, samt kunna fatta eventuella politiska beslut
utifrån underlag.
Nämnden instämmer i detta.
Beslutsgång
På ordförandens fråga godkänner nämnden Tertialrapport 1 per
april 2018 avseende de delar som avser nämndens
ansvarsområden, samt att en fördjupning måste ske när det gäller
utvecklingen kring ökade kostnader för hyrpersonal.
Nämnd/styrelse ska kunna följa utvecklingen på kliniknivå för att
få en tydlig överblick, samt kunna fatta eventuella politiska beslut
utifrån underlag.
Ordföranden ställer Marcus Eskdahls med fleras yrkande att
punkt 3 tas bort under proposition och finner att nämnden beslutar
att punkten ska vara kvar.
Votering begärs och genomförs med följande
voteringsproposition och utfall:
JA för ordförandens förslag röstar 8 ledamöter (Anne Karlsson,
Thomas Bäuml, Lis Melin, Bertil Nilsson, Marianne Andersson,
Jimmy Ekström, Helena Stålhammar och Maria Frisk).
NEJ för bifall till Marcus Eskdahls med fleras yrkande röstar 7
ledamöter (Lars-Uno Olausson, Erik Wågman, Desiré Törnqvist,
Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre och Marcus
Eskdahl).
Nämnden beslutar att punkten ska vara kvar med 8 röster mot 7
röster.
Marcus Eskdahl vill till protokollet göra en anteckning, vilket
godkänns.
I Tertialrapport 1 vill verksamheten minska ytterligare på antalet
vårdplatser.
Socialdemokraterna anser att en fortsatt total neddragning av
vårdplatser är oacceptabelt under rådande situation med
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överbeläggningar och utlokaliserade patienter samt en ökad risk
för sämre arbetsmiljö för personalen.
Sibylla Jämting och Elisabeth Töre instämmer i anteckningen.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – Ekonomi
§ 65

Tertialrapporter från Verksamhetsområden per
april 2018
Rapporterna anmäls och läggs till handlingarna

§ 66

Besök av regionrevisionen
Regionrevisionen har inför besöket i nämnden lämnat en skrivelse
med diskussionsområden.
En diskussion förs inom de fyra områdena:
1. Intern kontroll
2. Rätt använd kompetens
3. Mål för framtidens sjukvård
4. Regionens kostnad för hyrbemanning

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Jimmy Ekström

Sibylla Jämting

Protokollet är justerat 2018 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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