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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144 

Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Rachel De Basso (S) ordf. 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. 

Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. 

Erik Wågman (S) 

Eva Eliasson (S) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Peter Iveroth (KD) 

Razvan Nichitelea (C) ers. Helena Stålhammar (C) 

Linda Gerdin (BA) deltar ej i § 125 

Martin Malmerfors (BA) ers. Linda Gerdin § 125 

Jimmy Ekström (L) §§ 117-136 

Sascha Carlsson (L) ers. Jimmy Ekström (L) §§ 

137-143 

Sibylla Jämting (MP) 

Bengt-Ove Eriksson (V) ers. Elisabeth Töre (V) 

Lisbeth Andersson (M) 

Helena Elmqvist (SD) ers. Anne Karlsson (SD) 

Anita Winberg (SD) 

 

Ersättare:  

Ann-Kristin Göransson (S) 

Martin Malmerfors (BA) §§ 117-124, 126-143 

Jonas Nilsson (S) 

Emma Evaldsson (KD) 

Ida Höglund (BA) 

Sascha Carlsson (L) §§ 117-136 

Linus Perlerot (MP) 

Gunnel Svensson (M) 

 

Övriga:  

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård §§ 

117-125 

Camilla Holm, budgetchef § 128 

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik § 132 

Axel Ros, chefläkare § 138 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 117-

136 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
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Kristina Bertov, chefscontroller 

Kirsi Heino, registrator 

Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 

  

§117  Välkomsthälsning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till höstens första 

nämndsammanträde och välkomnar ny ledamot och ersättare till 

nämnden. 

§118  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Linda Gerdin (BA) och Anita Winberg (SD) att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§119  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§120  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

§121  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/3 

 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§122  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/4 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§123  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser, promemorior och 

motioner för augusti, juli samt juni 2019 anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§124  Anmälan av kurser och konferenser 
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferens. 

 



 

PROTOKOLL 3(12) 

      

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144 

Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35 

 

 

 Sign 

 

 Inbjudan till Länsdialog kring ungdomars och unga 

vuxnas riskbruk, missbruk och beroende den 15 oktober i 

Jönköping 

- Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. Vid förhinder 

finns möjlighet att erbjuda sin plats till ersättare i 

nämnden. 

 

Anmälan sker genom nämndsekreteraren. 

§125  Kirurgisk vård - ekonomi i balans 
Linda Gerdin (BA) anger jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet. 

 

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, informerar 

om de åtgärder som vidtas för att få en ekonomi i balans samt 

svarar på frågor.  

 

Koalition för Region Jönköpings län lämnar följande medskick 

till hur det fortsatta arbetet inom Kirurgisk vård bör fortgå: 

 

 Löpande rapportering till nämnden 

 Återkomma med en tidsplan 

 Fackliga synpunkter tas in 

 Medarbetarna som förändringen berör involveras 

 Patientsäkerheten 

 Följa det som är fastställt i budget 2019 om att Region 

Jönköpings län ska ha tre akutsjukhus 

 Återkomma om budgeten för kirurgkliniken inte är rätt 

satt 

 

Nämnden beslutar att lägga bildpresentationen i ärendet som 

bilaga till protokollet, bilaga 1. 

§126  Aktuell information 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Höglandssjukhuset i Eksjö på första plats vid rankning av 

AT-utbildningar bland landets sjukhus 

 Röntgenveckan 2019 

 Förändringar inom tjänstemannaledningen 
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§127  Månadsrapport 
Diarienummer: RJL 2019/175 

 

Chefscontrollern informerar om månadsrapport för augusti 2019 

samt svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna.  

 

Nämnden beslutar att lägga bildpresentationen i ärendet som 

bilaga till protokollet, bilaga 2. 

§128  Pågående och planerade investeringar 
Camilla Holm, budgetchef, informerar om beslutade och 

planerade investeringar inom nämndens ansvarsområde samt 

svarar på frågor.  

§129  Diskussion om förslag till mätetal för nämnden 
Nämnden för en diskussion om processen för att ta fram mätetal, 

hittills har två förslag inkommit från partigrupperna.   

 

Ett beslutsunderlag ska enligt tidigare beslutad tidplan vara klart 

till den 2 oktober. På presidiets sammanträde den 3 september 

bestämdes att en ledamot per parti ska delta vid överläggningar 

för att arbeta fram detta underlag. Vid dessa överläggningar 

kommer samtliga partigrupper att ha möjlighet att komma med 

förslag och synpunkter med syftet att slutligen komma fram till ett 

gemensamt förslag. 

 

Partigrupperna ska ge namn på en representant som ska delta vid 

överläggningarna till nämndsekreteraren. Även tjänstepersoner 

kommer att medverka som stöd.  

§130  Framtidens hälso- och sjukvård 
Information om projekt gällande framtagandet av en plan för 

framtidens hälso- och sjukvård ges av Anette Nilsson, 

utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård, genom en förinspelad 

video.  

§131  Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:45 och återupptas kl. 

15:00. 
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§132  Uppdrag avseende förbättring av tillgänglighet 
till barn- och ungdomspsykiatrin 
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och 

diagnostik, informerar om arbetet med att förbättra 

tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin enligt ett av 

politiken gett uppdrag samt svarar på frågor. Informationen läggs 

till handlingarna.  

§133  Regelböcker för primärvård samt ögonsjukvård 
inom vårdval i Jönköpings län 2020 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om regelböckerna för 

år 2020 gällande primärvård samt ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län. Regelböckerna lyfts som beslutsärenden vid 

kommande nämndsammanträde den 15 oktober. 

§134  Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter 
Diarienummer: RJL 2019/998 

 

Information om pågående arbete om traumasystem inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen ges av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

 

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av 

ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 

faktaunderlag till presidiet. 

§135  Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna 
Diarienummer: RJL 2019/999 

 

Information om regelboken för primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

 

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av 

ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 

faktaunderlag till presidiet. 
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§136  Frågor 
Nämnden beslutar att de frågor som ställdes av Anne Karlsson 

(SD) och Elisabeth Töre (V) vid föregående sammanträde 

besvaras vid nästa sammanträde den 15 oktober. 

§137  Återrapportering från andra forum 
Ordföranden informerar om att kommande dialogträff med 

patientnämndens presidium sker den 2 oktober. 

§138  Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden 
Axel Ros, chefläkare, informerar om det pågående 

patientsäkerhetsarbetet och avslutade IVO-ärenden sedan mars 

månad samt svarar på frågor. Informationen läggs till 

handlingarna. 

§139  Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 
Diarienummer: RJL 2017/1082 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande förslag till Regional 

utvecklingsstrategi, med följande justeringar: 

 

Sid. 10, Antibiotikaförsäljning skrivs om till 

Antibiotikaförskrivning 

Sid. 12, HBTQ-certifiering skrivs om till HBTQ-

diplomering 

 

Nämnden beslutar  

 Lämna följande medskick till den vidare behandlingen av 

ärendet: 

 

I den fortsatta processen kring arbetet med den regionala 

utvecklingsstrategin behöver indikatorerna kompletteras 

med målvärden där dessa saknas innan beslut fattas i 

regionfullmäktige. 

 

Sammanfattning  

Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-
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2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 

beslutas för perioden 2019 – 2035. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03 

 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för Jönköpings 

län 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att 

följande ändringar samt medskick görs: 

 

Ändringar: 

Sid. 10, Antibiotikaförsäljning skrivs om till 

Antibiotikaförskrivning 

Sid. 12, HBTQ-certifiering skrivs om till HBTQ-diplomering 

 

Medskick: 

I den fortsatta processen kring arbetet med den regionala 

utvecklingsstrategin behöver indikatorerna kompletteras med 

målvärden där dessa saknas innan beslut fattas i 

regionfullmäktige. 

 

Thomas Bäuml (M) instämmer i yrkandet och meddelar för 

Moderaterna att de ska återkomma i fråga om vissa skrivningar i 

strategin vid regionstyrelsens sammanträde.  

 

Helena Elmqvist (SD) meddelar för Sverigedemokraterna att de 

avstår från att delta i beslutet och återkommer vid 

regionstyrelsens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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§140  Uppdrag gällande framtidens hälso- och 
sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande förslag till uppdrag för 

framtidens hälso- och sjukvård, med följande justeringar: 

 

Sid. 1, rubrik Sammanfattning, följande text stryks: 

samt påbörja omställningsarbetet till nära vård. 

Sid. 1, underrubrik Bakgrund, följande text läggs till i 

slutet av andra stycket:  

En viktig del av arbetet är att diskutera och utveckla 

planen i samråd med representanter för all verksamhet 

som utredningen berör, samt att även förankra planen i 

samma verksamhet. 

 

Sammanfattning  

Regionledningskontoret fick i Budget och verksamhetsplan för 

2019 i uppdrag att ta fram en plan för Framtidens hälso- och 

sjukvård.  

 

En projektledare tillsätts som får i uppdrag att analysera nuläge 

och ta fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård som kan 

beslutas av regionfullmäktige under 2020, samt påbörja 

omställningsarbetet till den nära vården. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 

 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och 

sjukvård 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Koalition för Region 

Jönköpings län att följande justeringar görs: 
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Sid. 1, rubrik Sammanfattning, följande text stryks: 

samt påbörja omställningsarbetet till nära vård. 

Sid. 1, underrubrik Bakgrund, följande text läggs till i slutet av 

andra stycket:  

En viktig del av arbetet är att diskutera och utveckla planen i 

samråd med representanter för all verksamhet som utredningen 

berör, samt att även förankra planen i samma verksamhet. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§141  Granskning av årsredovisning 2018 
Diarienummer: RJL 2019/940 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner den tjänsteskrivelse som regionstyrelsen avgett 

som svar på revisorernas granskningsrapport. 

 

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört en granskning av 

årsredovisningen för 2018. Revisorerna bedömer att 

årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 

gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god 

redovisningssed, med undantag för redovisning av 

pensionsåtagandet. Revisionen lämnar två rekommendationer 

med anledning av genomförd granskning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17 

 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium  

2019-04-09 

 Missiv regionrevisionen daterad 2019-03-26 

 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018 

Pwc, daterad mars 2019 
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Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige 

Regionrevisionen 

§142  Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 
2019:20 
Diarienummer: RJL 2019/1450 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat slutbetänkande om Stärkt kompetens i vård och omsorg 

SOU 2019:20. 

 

Region Jönköpings län ser att det finns behov av att stärka 

undersköterskegruppen och ställer sig positiv till förslaget med 

skyddad titel och att tydliggöra vilken kompetens som krävs. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Missiv daterat 2019-08-16 

 Förslag till yttrande daterat 2019-09-17 

 Remissunderlag - Stärkt kompetens i vård och omsorg 

SOU 2019:20 

 

Beslutet skickas till  

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård, HR 
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§143  Rekommendation om gemensamma 
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i 
primärvården 
Diarienummer: RJL 2019/1654 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionens förslag till beslut att fastställa 

rekommenderade utomlänspriser för digitala vårdtjänster i 

primärvård enligt SKLs rekommendation (Meddelande 

från styrelsen nr 8/2019) samt ställer sig bakom 

rekommendationen i övrigt. 

 

Sammanfattning  

I prislista 2019 fastställdes priser för digitala besök i primärvård. 

Efter diskussioner inom SKL har nu antagits en rekommendation 

(Meddelande från styrelsen nr 8/2109)  

 på revidering av priserna för läkarbesök och övriga 

besökskategorier  

 på kriterier för att digitala besök ska vara 

ersättningsberättigade 

 på att säkra att vårdgivarna tillgodoser vissa 

patientbegäranden 

De tre regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen ställer 

sig i och med detta beslut bakom SKLs rekommendation. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Beslutsmissiv till Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen SVN 2019-21 daterad 2019-09-27 

 Rekommendation från SKL (Meddelande från styrelsen nr 

8/2019) daterad 2019-06-14 

 

Beslutet skickas till  

Sveriges Kommuner och Landsting 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
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§144  Avslutning 
Ordföranden tackar för sammanträdet och avslutar med att 

informera om den inplanerade workshopen om nära vård som 

anordnas den 2 oktober. Nämndens ledamöter och ersättare har 

fått information och en inbjudan kommer att skickas ut i slutet på 

veckan. 

  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 

Rachel De Basso  
Ordförande 

§§ 117-144 

 

Linda Gerdin (BA) 
§§ 117-124 samt 126-144 

 

Anita Winberg (SD) 
§§ 117-144 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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