
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 68 Motion – Hund i Regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Bifalla motionen.

Sammanfattning
Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, Sibylla 
Jämting, Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen Hund i 
Regionens tjänst att:

 Region Jönköpings län öppnar för möjligheten att 
vård/terapihundar också ska finnas inom vården i vår 
region. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion daterad 2017-05-02

Beslut skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm Bertil Nilsson      



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 20-34
Tid: 2018-02-28, kl 13:00-14:40

Plats: Stenbocksalen, Toftaholms herrgård, Vittaryd

§27 Motion – Hund i Regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Bifalla motionen.

Sammanfattning
Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, Sibylla 
Jämting, Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen Hund i 
Regionens tjänst att:

 Region Jönköpings län öppnar för möjligheten att 
vård/terapihundar också ska finnas inom vården i vår 
region. 

Presidiet har fått information och behandlat motionen och föreslår 
att den bifalls.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion daterad 2017-05-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
För Miljöpariet instämmer Sibylla Jämting i föreliggande förslag 
att bifalla motionen.
 
Beslut skickas till
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 20-34
Tid: 2018-02-28, kl 13:00-14:40

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Thomas Bäuml Per Svenberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige

Motion Hund i Regionens tjänst
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Bifalla motionen.

Sammanfattning
Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, Sibylla Jämting, Miljöpartiet 
de gröna föreslår i motionen Hund i Regionens tjänst att:

 Region Jönköpings län öppnar för möjligheten att vård/terapihundar också 
ska finnas inom vården i vår region. 

Presidiet har fått information och behandlat motionen och föreslår att den bifalls.

Information i ärendet
Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, Sibylla Jämting, Miljöpartiet 
de gröna föreslår i motionen Hund i Regionens tjänst att:

 Region Jönköpings län öppnar för möjligheten att vård/terapihundar också 
ska finnas inom vården i vår region. 

Hundassisterad intervention (HAI) kan inom hälso- och sjukvården delas in i tre 
undergrupper

 Hundassisterad terapi utgår från patientens önskemål och behov och 
bygger på en planerad, strukturerad handlingsplan. Den integrerar också 
vårdpersonal av olika kategorier, exempelvis läkare, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter och kan också inkludera anhöriga. Den är en del i 
behandlingsprocessen med tydliga kriterier för måluppfyllelse.

 Hundassisterad aktivitet har bland annat som mål att öka motivation och 
välbefinnande och avser öka patientens egen aktivitet. Här kan hunden 
utgöra ett stöd och bidra till motivation för exempelvis ökad fysisk 
aktivitet och utevistelse i en social kontext.

 Hundassisterat stöd innebär att vårdhundar också används i perspektivet 
stöd och avledning vid till exempel olika medicinska behandlingar som 
injektioner, provtagningar eller tandläkarbesök.
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Vårdhund används för motivation till rörelse, motion, lugnande eller 
stämningshöjande. Idag används metoden inom rehabilitering/habilitering, 
psykiatrin, äldrevård, demensvård, barnsjukvård och hjärtsjukvård. 
Hundassisterad intervention skrivs ut av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
läkare och det ska finnas tydliga kriterier för måluppfyllelse i 
behandlingsprocessen. Endast vårdhunds-team (förare och hund) som är 
certifierade enligt svensk standard (SIS) ska användas.

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för vårdenheter hur man på ett säkert 
sätt inför vårdhund. Vägledningen är framtagen i samverkan med 
Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Vägledningen beskriver de regelverk som gäller när 
hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter. En förutsättning för ett 
lagenligt arbete med hund inom vård och omsorg är att verksamheten följer de 
krav som finns när det gäller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
egenkontroll enligt miljöbalken och för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Det finns många olika risker att ta hänsyn till när en hund används, t.ex. allergi 
och annan överkänslighet, smitta och smittspridning eller fysiska skador. Även 
hundrädsla kan utgöra en risk som de verksamhetsansvariga behöver beakta. För 
varje vård- och omsorgssituation krävs en individuell riskanalys och 
riskhantering. 
Se Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-7

Metodrådet i sydöstra sjukvårdregionen har gjort en genomgång av den 
vetenskapliga evidensen för användning av vårdhundar.  
http://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/vetenskaplig_evidens_for_anvandning_a
v_vardhundar_20160830.pdf 
I det vetenskapliga underlaget har inga betydelsefulla risker med användning av 
vårdhundar identifierats (Metodrådet i Sydöstra Sjukvårdsregionen, 2016).

Det finns flera exempel i Sverige där vårdhundar används exempelvis: 
• Uppsala kommun: har 13 vårdhundar i tjänst 

https://vardochomsorg.uppsala.se/vardhund/ 
• Region Östergötland: Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutat om 

införande av vårdhundar september 2017. Vårdhundar har tidigare använts 
inom habiliteringen för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd. 
Under 2017 genomförs även ett projekt för barn i åldern två till 18 år med 
pares eller annat rörelsehinder.

• Region Skåne: Försöket med vårdhundar som en del av behandlingen på 
barn- och ungdomspsykiatrins slutenvårdsavdelning i Region Skåne har 
varit så framgångsrikt att verksamheten nu permanentas 2017 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6662134 

• Nässjö kommunen: Verksamheten med vårdhundar har slagit väl ut hos 
socialförvaltningen. Där har man sett hur äldre med försämrad livskvalitet 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-7
http://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/vetenskaplig_evidens_for_anvandning_av_vardhundar_20160830.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/vetenskaplig_evidens_for_anvandning_av_vardhundar_20160830.pdf
https://vardochomsorg.uppsala.se/vardhund/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6662134
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blivit allt bättre i takt med att de fått träffa vårdhundarna. 
https://www.smt.se/article/vardhund-ger-okad-livskvalitet/  

Utbildningen av vård- och terapihundar bedrivs av Svenska Vårdhundskolan AB 
och Svenska terapihundskolan. Utbildningen genomförs i team som består av 
förare och hund och kräver att föraren har minst två års gymnasiebildning inom 
vård- och omsorg. Dessutom krävs minst två års yrkeserfarenhet för föraren. 
Utbildningen är både praktisk och teoretisk under 1 år och efter godkänd examen 
ges behörighet för yrkesmässigt arbete som tjänstehundsteam. (Svenska 
terapihundskolan, Vårdhundskolan.) Utbildningen är certifierad enligt SIS 
Standard SS 8760000:2013 (Swedish standards institute).

Forskning visar att behandling med vårdhundar tycks vara mest framgångsrik för 
depression och livskvalitetshöjande behandling vid demens (Travers et al., 2013, 
Friedmann et al., 2015, Olsen et al., 2016). Hundassisterade aktiviteter har visats 
ha positiva effekter när det gäller hälsa och välmående för personer med 
depression, där bland annat förbättrad livskvalitet kunde ses (Travers et al., 2013, 
Friedmann et al., 2015) liksom för patienter med svåra kognitiva problem (Bono 
et al., 2015).

Hundassisterat stöd har även visat sig ha vissa positiva effekter på stress och 
humör. Här finns bland annat studier där barn mått bättre när de haft en hund 
närvarande under en behandlingsprocedur (Nagengast et al., 1997, Hansen et al., 
1999, Vagnoli et al., 2015).

Kvalitativa studier har visat att djur i vården ökar patienters motivation för att 
delta i behandling. Patienterna ökade sin förväntan på behandlingen och 
kommunicerade mer med personalen (White et al. 2015). 

Inom Hospice har metoden beskrivits underlätta dialog med familj och vänner 
genom att patienten blivit mer verbal, bättre uttryckt känslor med ansiktsuttryck 
och visat ett bättre humör (Velde et al., 2005).

Nedan filmer som visar hur hunden kan användas
Sjukgymnastik   https://www.youtube.com/watch?v=UENdoKBDg-M 
Hund på recept  https://www.youtube.com/watch?v=-s3wky92EL0 
Vårdhundsteams-verksamheten Uppsala http://www.vardhundskolan.se/om.html 

Mer information och litteratur finns på http://vårdhundskolan.se/litteratur.html 

Ekonomiska modeller
Det finns två mer etablerade ekonomiska modeller för verksamheter att arbeta 
med vårdhund.

Internutbildade vårdhundsteam
Enligt vårdhundskolan har flera regioner och kommuner infört vårdhund genom 
att låta personer som redan är anställda hos dem utbilda sig. De ska då ha en 

https://www.smt.se/article/vardhund-ger-okad-livskvalitet/
https://www.youtube.com/watch?v=UENdoKBDg-M
https://www.youtube.com/watch?v=-s3wky92EL0
http://www.vardhundskolan.se/om.html
http://v%C3%A5rdhundskolan.se/litteratur.html


4(4)

RJL 2017/1341

lämplighetstestad hund privat. Utbildningen är på distans och deltid under ett år, 
inklusive praktik. Sedan arbetar de tillsammans med hunden i sitt ordinarie arbete 
en viss procent. Alternativt på någon annan avdelning i regionen eller kommunen 
som har behov. En hund orkar max arbeta 4h om dagen, alltså en 50% tjänst. 
Utbildningen ses som en kompetenshöjning och bör ge en ökad lön på 1000-
2000kr/ månad. Den pengen ska även täcka hundens mat och veterinärkostnader.

Vårdhundsteam som konsult 
Vårdhundsteamet kommer till verksamheten efter behov. Vårdhundsteamet får ett 
konsultarvode på 800-1000kr/h för var besök. Minimum är tre besök. Vanligen 
tillskrivs individer 6-8 besök för att arbeta mot, och uppnå ett specifikt mål. 
Uppnås målet tidigare så förkortas antal besök men har inte målet uppnåtts kan 
det förlängas.

Om motionen bifalles behöver en utredning genomföras för att belysa hur stort är 
behovet, var är det lämpligt att pröva detta, i vilken omfattning och till vilken 
kostnad för verksamheten.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-09

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Motion daterad 2017-05-02

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 20-35
Tid: 2018-02-07, kl 08:00-10:15

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 27 Motion – Hund i Regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

Beslut
Nämnden föreslås 

 Bifalla motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist, Erik Hugander, 
Kajsa Carlsson, Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna, lämnas 
information i ärendet till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter 
behandling i presidiet för nämnd för Folkhälsa och sjukvård 
skrivs förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Motion daterad 2017-05-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ett mindre tillägg görs i underlaget.
Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen.

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 20-35
Tid: 2018-02-07, kl 08:00-10:15

Lena Lindgren

Justeras

Helena Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium i nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Motion - Hund i Regionens tjänst

Inledning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, 
Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna, lämnas information i ärendet till Presidium 
i nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Presidium i nämnd för 
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, Sibylla Jämting, Miljöpartiet 
de gröna föreslår i motionen Hund i Regionens tjänst att:

 Region Jönköpings län öppnar för möjligheten att vård/terapihundar också 
ska finnas inom vården i vår region. 

Hundassisterad intervention (HAI) kan inom hälso- och sjukvården delas in i tre 
undergrupper

 Hundassisterad terapi utgår från patientens önskemål och behov och 
bygger på en planerad, strukturerad handlingsplan. Den integrerar också 
vårdpersonal av olika kategorier, exempelvis läkare, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter och kan också inkludera anhöriga. Den är en del i 
behandlingsprocessen med tydliga kriterier för måluppfyllelse.

 Hundassisterad aktivitet har bland annat som mål att öka motivation och 
välbefinnande och avser öka patientens egen aktivitet. Här kan hunden 
utgöra ett stöd och bidra till motivation för exempelvis ökad fysisk 
aktivitet och utevistelse i en social kontext.

 Hundassisterat stöd innebär att vårdhundar också används i perspektivet 
stöd och avledning vid till exempel olika medicinska behandlingar som 
injektioner, provtagningar eller tandläkarbesök.

Vårdhund används för motivation till rörelse, motion, lugnande eller 
stämningshöjande. Idag används metoden inom rehabilitering/habilitering, 
psykiatrin, äldrevård, demensvård, barnsjukvård och hjärtsjukvård. 
Hundassisterad intervention skrivs ut av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
läkare och det ska finnas tydliga kriterier för måluppfyllelse i 
behandlingsprocessen. Endast vårdhunds-team (förare och hund) som är 
certifierade enligt svensk standard (SIS) ska användas.
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Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för vårdenheter hur man på ett säkert 
sätt inför vårdhund. Vägledningen är framtagen i samverkan med 
Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Vägledningen beskriver de regelverk som gäller när 
hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter. En förutsättning för ett 
lagenligt arbete med hund inom vård och omsorg är att verksamheten följer de 
krav som finns när det gäller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
egenkontroll enligt miljöbalken och för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Det finns många olika risker att ta hänsyn till när en hund används, t.ex. allergi 
och annan överkänslighet, smitta och smittspridning eller fysiska skador. Även 
hundrädsla kan utgöra en risk som de verksamhetsansvariga behöver beakta. För 
varje vård- och omsorgssituation krävs en individuell riskanalys och 
riskhantering. 
Se Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-7

Metodrådet i sydöstra sjukvårdregionen har gjort en genomgång av den 
vetenskapliga evidensen för användning av vårdhundar.  
http://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/vetenskaplig_evidens_for_anvandning_a
v_vardhundar_20160830.pdf 
I det vetenskapliga underlaget har inga betydelsefulla risker med användning av 
vårdhundar identifierats (Metodrådet i Sydöstra Sjukvårdsregionen, 2016).

Det finns flera exempel i Sverige där vårdhundar används exempelvis: 
• Uppsala kommun: har 13 vårdhundar i tjänst 

https://vardochomsorg.uppsala.se/vardhund/ 
• Region Östergötland: Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutat om 

införande av vårdhundar september 2017. Vårdhundar har tidigare använts 
inom habiliteringen för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd. 
Under 2017 genomförs även ett projekt för barn i åldern två till 18 år med 
pares eller annat rörelsehinder.

• Region Skåne: Försöket med vårdhundar som en del av behandlingen på 
barn- och ungdomspsykiatrins slutenvårdsavdelning i Region Skåne har 
varit så framgångsrikt att verksamheten nu permanentas 2017 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6662134 

• Nässjö kommunen: Verksamheten med vårdhundar har slagit väl ut hos 
socialförvaltningen. Där har man sett hur äldre med försämrad livskvalitet 
blivit allt bättre i takt med att de fått träffa vårdhundarna. 
https://www.smt.se/article/vardhund-ger-okad-livskvalitet/  

Utbildningen av vård- och terapihundar bedrivs av Svenska Vårdhundskolan AB 
och Svenska terapihundskolan. Utbildningen genomförs i team som består av 
förare och hund och kräver att föraren har minst två års gymnasiebildning inom 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-7
http://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/vetenskaplig_evidens_for_anvandning_av_vardhundar_20160830.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/vetenskaplig_evidens_for_anvandning_av_vardhundar_20160830.pdf
https://vardochomsorg.uppsala.se/vardhund/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6662134
https://www.smt.se/article/vardhund-ger-okad-livskvalitet/
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vård- och omsorg. Dessutom krävs minst två års yrkeserfarenhet för föraren. 
Utbildningen är både praktisk och teoretisk under 1 år och efter godkänd examen 
ges behörighet för yrkesmässigt arbete som tjänstehundsteam. (Svenska 
terapihundskolan, Vårdhundskolan.) Utbildningen är certifierad enligt SIS 
Standard SS 8760000:2013 (Swedish standards institute).

Forskning visar att behandling med vårdhundar tycks vara mest framgångsrik för 
depression och livskvalitetshöjande behandling vid demens (Travers et al., 2013, 
Friedmann et al., 2015, Olsen et al., 2016). Hundassisterade aktiviteter har visats 
ha positiva effekter när det gäller hälsa och välmående för personer med 
depression, där bland annat förbättrad livskvalitet kunde ses (Travers et al., 2013, 
Friedmann et al., 2015) liksom för patienter med svåra kognitiva problem (Bono 
et al., 2015).

Hundassisterat stöd har även visat sig ha vissa positiva effekter på stress och 
humör. Här finns bland annat studier där barn mått bättre när de haft en hund 
närvarande under en behandlingsprocedur (Nagengast et al., 1997, Hansen et al., 
1999, Vagnoli et al., 2015).

Kvalitativa studier har visat att djur i vården ökar patienters motivation för att 
delta i behandling. Patienterna ökade sin förväntan på behandlingen och 
kommunicerade mer med personalen (White et al. 2015). 

Inom Hospice har metoden beskrivits underlätta dialog med familj och vänner 
genom att patienten blivit mer verbal, bättre uttryckt känslor med ansiktsuttryck 
och visat ett bättre humör (Velde et al., 2005).

Nedan filmer som visar hur hunden kan användas
Sjukgymnastik   https://www.youtube.com/watch?v=UENdoKBDg-M 
Hund på recept  https://www.youtube.com/watch?v=-s3wky92EL0 
Vårdhundsteams-verksamheten Uppsala http://www.vardhundskolan.se/om.html 

Mer information och litteratur finns på http://vårdhundskolan.se/litteratur.html 

Ekonomiska modeller
Det finns två mer etablerade ekonomiska modeller för verksamheter att arbeta 
med vårdhund.

Internutbildade vårdhundsteam
Enligt vårdhundskolan har flera regioner och kommuner infört vårdhund genom 
att låta personer som redan är anställda hos dem utbilda sig. De ska då ha en 
lämplighetstestad hund privat. Utbildningen är på distans och deltid under ett år, 
inklusive praktik. Sedan arbetar de tillsammans med hunden i sitt ordinarie arbete 
en viss procent. Alternativt på någon annan avdelning i regionen eller kommunen 
som har behov. En hund orkar max arbeta 4h om dagen, alltså en 50% tjänst. 

https://www.youtube.com/watch?v=UENdoKBDg-M
https://www.youtube.com/watch?v=-s3wky92EL0
http://www.vardhundskolan.se/om.html
http://v%C3%A5rdhundskolan.se/litteratur.html
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Utbildningen ses som en kompetenshöjning och bör ge en ökad lön på 1000-
2000kr/ månad. Den pengen ska även täcka hundens mat och veterinärkostnader.

Vårdhundsteam som konsult 
Vårdhundsteamet kommer till verksamheten efter behov. Vårdhundsteamet får ett 
konsultarvode på 800-1000kr/h för var besök. Minimum är tre besök. Vanligen 
tillskrivs individer 6-8 besök för att arbeta mot, och uppnå ett specifikt mål. 
Uppnås målet tidigare så förkortas antal besök men har inte målet uppnåtts kan 
det förlängas.

Om motionen bifalles behöver en utredning genomföras för att belysa hur stort är 
behovet, var är det lämpligt att pröva detta, i vilken omfattning och till vilken 
kostnad för verksamheten.  

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Plats: Sal A, Regionens hus

§ 113 Informationsärenden och aktuell information
Nicoline Vackerberg och Marie Winald Karlström informerar om 
att Esther-nätverket har vunnit första pris i en europeisk 
kvalitetstävling, the IESI Award, i kategorin Bästa sociala 
innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande. 

Mårten Lindström informerar om remiss av delbetänkande SOU 
2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – 
en balansakt, Diarienummer: RJL2017/3279.

Agnetha Bartoll, Kerstin Gustafsson, Michael Trollstad, Ola 
Norderyd, Peter Nilsson och Kent Vendelström informerar om: 
- Barn- och ungdomstandvård
- Äldretandvård
- Specialisttandvård, Orofacialmedicin. 

 Motion – Hund i vårdens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

Information lämnas om utbildning, regelverk och forskning kring 
hundar i vård och omsorg.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.

 Motion inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information lämnas om bland annat statistik för utskrivningsklara 
patienter.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter 
Diarienummer: RJL2017/1042

Information lämnas bland annat om arbetet med rätt använd 
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kompetens (RAK).
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 
 

Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om

 Samtliga 13 kommuner har meddelat att de ställer sig 
bakom Överenskommelsen om samverkan för trygg och 
säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Jönköpings län. 

 Uppdatering av Cosmic pågår.

 Akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov ska lämna 
en handlingsplan senast den 31 januari till Arbetsmiljö-
verket. Annars kan Arbetsmiljöverket besluta om ett vite på 
100 000 kronor. 

 Öppna jämförelser ersätts av två rapporter: Socialstyrelsens 
rapport ”En god vård” som kommer i slutet av januari och 
”Vården i siffror” från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) som kommer i maj/juni. 

 Den 15 december kommer rapporten ”Vård och omsorg till 
personer med riksfylld konsumtion eller beroende av olika 
substanser.”

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Frågor 
Hälso- och sjukvårdsstrategen besvarar de frågor som ställdes vid 
sammanträdet i november:
Marcus Eskdahls fråga: Angående vad som gäller vid indraget 
körkort på grund av sjukdom och processen runt detta m.m. 

Sibylla Jämtings fråga: Angående stöd/utbildning som regionen 
erbjuder anhöriga inklusive barn till personer med allvarlig 
psykisk sjukdom m.m.

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid sammanträdet i 
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januari:
Birgit Andersson ställer frågan ”Vad göra för att korta väntetider 
till smärtenheterna för patienterna? Vårdgarantin är 90 dagar (60 
dagar). Då remiss anländer har ju smärtperioden en lång historia 
oftast. T.ex. Eksjö har bara en läkare nu. En önskan att hjälp 
skulle tillföras av ett tvärprofessionellt team, t.ex. fysioterapeut, 
psykolog. Inlagda patienter kan få konsultation.” 

Thomas Bäuml: ”Vi önskar en rapport vid varje FS i kvartal 1 
2018 kring arbetet med implementeringen av nya 
samverkansavtalet.”

Månadsrapport 2017 systemmätetal för november kommer att 
läggas ut i läsplattan när den är klar. 
Redovisning av hyrläkare lämnas, samt årsarbetare egna läkare 
och hyrläkare.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Jimmy Ekström Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 144-152
Tid: 2017-11-29, kl 08:00-10:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 145 Informationsärenden
Anna Wiberg lämnar information om Remiss av betänkande SOU 
2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Diarienummer: RJL2017/3035
 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Esther har tilldelats ett europeiskt pris

 Redovisning av tillgänglighet bör kompletteras med resultat 
för Standardiserade vårdförlopp (SVF)

 En plan utarbetas för att korta kön till 
koloskopiundersökningar

 Socialchefer har lämnat två synpunkter på förändringar i 
Överenskommelsen om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings 
län.
Synpunkterna ändrar inget i sak utan kan ses som 
redaktionella justeringar.

 Ny remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, 
subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt
Diarienummer: RJL2017/3279 

Information ska lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
december alternativt i januari.
Anstånd ska begäras om förlängd svarstid.

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

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415
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Information om motionen lämnas vid sammanträdet i januari. 
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i 
december. Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december. 
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december 
alternativt januari.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Månadsrapport t.o.m. november lämnas. 
Ett förslag till redovisning av läkarbemanning och hyrläkare 
visas. Redovisningen visas för nämnden vid sammanträdet i 
december, samt återkommande i samband med tertialrapporterna 
och vid nämndens budgetarbete.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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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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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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Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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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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 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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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
















