
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 98-108 

Tid: 2016-11-15, kl 13:00-16:40 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 103 Motion Sjukresesystem anpassat efter dagens 
behov 
Diarienummer: RJL2015/1824 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Bifalla motionen. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Marcus Eskdahl och Kajsa 

Carlsson lämnas information i ärendet till nämnden för Folkhälsa 

och sjukvårds presidium. Motionen ska samordnas med två 

motioner inom samma område som TIM bereder, samt inhämta 

synpunkter från LFF och LPR. Synpunkter har nu lämnats av LFF 

och LPR. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag presidium 2016-11-04 

 Protokollsutdrag presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-01-19 

 Protokollsutdrag presidium 2015-11-23  

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Socialdemokraterna med instämmande av Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 98-108 

Tid: 2016-11-15, kl 13:00-16:40 

 

 

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Maritha Josefsson Anne Karlsson 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 98-109 

Tid: 2016-11-04, kl 08:00-09:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 101 Motion Sjukresesystem anpassat efter dagens 
behov 
Diarienummer: RJL2015/1824 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Bifalla motionen. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Marcus Eskdahl och Kajsa 

Carlsson lämnas information i ärendet till nämnden för Folkhälsa 

och sjukvårds presidium. Motionen ska samordnas med två 

motioner inom samma område som TIM bereder, samt inhämta 

synpunkter från LFF och LPR. Synpunkter har nu lämnats av LFF 

och LPR. 

 

Information i ärendet 

Presidiet beslutade 2016-05-18 och 2016-06-15 att 

motionsunderlaget ska skickas för synpunkter till nämnd för 

Trafik, infrastruktur och miljö (TIM, Länstrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF) och Länspensionärsrådet (LPR) för 

synpunkter, samt att motionen ska samordnas med motionerna: 

Hur fungerar egentligen våra sjukresor (RJL2016/966) och 

Färdtjänst med rätt till bärhjälp (RJL2015/725).  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-01-19 

 Protokollsutdrag presidium 2015-11-23  

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Maria Frisk föreslår bifall till motionen, med instämmande av  

Marcus Eskdahl. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 98-109 

Tid: 2016-11-04, kl 08:00-09:30 

 

 

 

Synpunkter på motionen från Länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF) och Länspensionärsrådet (LPR) 

bifogas handlingarna. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Anneli Andersson 



 

       

2016-11-04 RJL2015/1824 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

 

 

 

 

 

 

Regionfullmäktige  

Motion – Sjukresesystem anpassat efter 
dagens behov  

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Bifalla motionen 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Markus Eskdahl och Kajsa Carlsson lämnas 

information i ärendet till nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter 

behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium föreslås  motionen 

bifallas.   

Information i ärendet 
Markus Eskdahl och Kajsa Carlsson föreslår i motionen Sjukresesystem anpassat 

efter dagens behov att: 

 det behövs göras en översyn/revidering av sjukresesystemet som anpassas 

efter dagens behov när det gäller förändringar i hur vi organiserar 

sjukvården i vår region samtidigt som systemet digitaliseras. 

 

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor och regionens regelverk 

för sjukresor reglerar för vad och för vilka resor som omfattas av 

kostnadsersättning alternativt sjukresa med serviceresefordon. Grundregeln är att 

som patient ansvarar själv för att ta sig till och från sjukvård/tandvård. För en del 

resor med egen bil, buss eller tåg kan viss ersättning erhållas, men man betalar 

alltid en egenavgift oavsett färdsätt. Om man av hälsoskäl inte har möjlighet att 

resa på egen hand, kan ett intyg utfärdas av vården som ger rätt till sjukresa med 

serviceresefordon. För de som reser ofta till vården finns ett högkostnadsskydd för 

resor och sedan 1 januari 2016 är detta automatiskt för de som reser med 

serviceresefordon. Ansöks ersättning för privat bil/buss/tåg bevakar 

sjukreseenheten ev. högkostnadsskydd. 

 



 

     

2016-11-04 RJL2015/1824 

 
 

 

För sjukresor inom länet ersätts endast vissa kvalificerade behandlingar t ex dialys 

och strålbehandlingar för privat bil/buss/tåg sedan omprioriteringar inom 

Regionens budget gjorts inför år 2012 med ca 10-12 miljoner kronor. 

För sjukresor utanför länet ersätts resan om man blivit remitterad från något av 

länets sjukhus. 

 

Den nya organsationen inom regionen kan innebära nya förutsättningar för vissa 

kunder då vård vid alla tillfällen inte finns på ”hemmaplan”. Här kan det ta viss 

tid att förstå att bättre vård ges på annan ort i länet. Idag är det få kunder som har 

klagomål eller synpunkter när de ska på behandling till Linköping, vilket är en 

betydlig längre resa för de flesta av länets patienter. 

 

För att underlätta informationen kring hur resor kan ske till och från vården har 

Länstrafiken anpassat hemsidan under 2015 (http://www.jlt.se/resande/) med 

information för ”Serviceresa - resa till vården” samt ”Serviceresa – resa hem från 

vården”. Om kollektiv trafik inte finns på hemadressen kan även anslutningsresa 

erhållas till från hållplats/station. 

Vidare kan information erhållas på olika sätt: 

• www.1177.se, www.jlt.se 

• Trafikupplysning bussar och tåg: 0771-444 333 

• Ledsagningstjänst på tågstationer och kommunhuvudort vid byten – 

beställs 2 dagar i förväg (buss/buss, tåg/buss) - ingen hälsoprövning: 

0771-444 333 

• Fråga om sjukresa och regelverket för patienter: 0771-412 412 alt 

sjukresor@rjl.se 

• Boka sjukresa alt anslutning till hållplats:020-64 65 66 

• Internt: utvecklat IT-stöd i form av en ny sjukreseportal samt att 

sjukreseenheten gör besök på APT och hjälper till per telefon när 

vårdpersonal har frågor kring resor till/från vården. 

 

För att underlätta vid resa med serviceresefordon kan kund beställa tjänsten 

”faktura” i samband med beställning av resa och då få egenavgiften på faktura 

månaden efter att resan gjordes. Vid frågor till sjukreseenheten finns information 

tillgänglig digitalt både när det gäller utförda resor och remisser från vården. 

 

Delar som inte är digitaliserat inom regionen idag men där projekt i andra delar i 

landet pågår är t ex boka resa och ansökan om ersättning för privat bil/buss/tåg via 

internet och intyg för sjukresa hem med serviceresefordon. Regionen bevakar 

dessa projekt och kommer på sikt ansluta sig till dessa när drift finns i större 

omfattning. 

 

För övrigt när det gäller sjukresor och regelverk planeras till budgetår 2018 en 

viss modernisering av regelverket för att kunna hantera framtida och kommande 

behandlingsformer när det gäller vissa återkommande och kvalificerade 

behandlingar inom länet. 

 

http://www.jlt.se/resande/
http://www.1177.se/
http://www.jlt.se/
mailto:sjukresor@rjl.se


 

     

2016-11-04 RJL2015/1824 

 
 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET  

 

 

 

 

Agneta Jansmyr   Mats Bojestig  

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör  



 

       

2016-10-14      

  

 

   

Länsrådet för funktionsnedsättningar  

Avsändare  

Nämnderna för Folkhälsa och sjukvård och  

Trafik, infrastruktur och Miljö 

Motion – sjukresesystem anpassat efter 
dagens behov, Dnr 2015/1824 
 

 

Länsrådet har beretts möjligheter att lämna synpunkter på motion om dagens 

sjukresesystem. Vid Länsrådets sammanträde den 8 september diskuterades 

motionen och LFF lämnar följande synpunkter: 

 

 En person med funktionsnedsättning ska kunna ta sig dit hen önskar, med 

det stöd hen behöver, utan att någon bestämmer om resan avser färdtjänst 

eller sjukresa 

 Omorganisationen bidrar till skillnader för personer som ofta är i behov av 

vård och då på annan ort i länet 

 Om kollektivtrafiken förbättras och utökas för allmänna resenärer måste 

det samtidigt säkerställas att likvärdiga möjligheter erbjuds personer där 

särskilda insatser behövs. 

LFF välkomnar planerna på viss modernisering av regelverket inför budget 2018 

och vill betona vikten av medborgarmedverkan i detta arbete. 

 

 

 

 

 

Mattias Ingesson 

LFF, ordförande   

 











 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

Plats: Sal C, Regionens hus 

§ 57 Informationsärenden  
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Trygg anknytning förebygger psykisk ohälsa 

Diarienummer: RJL2016/1778 

  

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28 med ett svar 

från nämndens ordförande och hälso- och 

sjukvårdsdirektören, samt information om den nya 

organisationen till nämnden vid sammanträdet den 28 juni. 

 Skrivelse från patientnämnden: Bristande kommunikation 

inom och mellan länssjukvården och regionsjukvården – 

äventyrar patientsäkerheten 

Diarienummer: RJL2016/1734 

Anmälningsärende till nämnden vid FS 2016-05-31. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till svar till presidiets sammanträde i augusti. 

 Skrivelse från patientnämnden: ”Varför måste allt ta så lång 

tid?” – långa tider i telefon till 1177 Vårdguiden  

Diarienummer: RJL2016/1735 

Anmälningsärende till nämnden vid FS 2016-05-31. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till svar till presidiets sammanträde i augusti.  

Ett möte ska också bokas med fs-presidium, presidierna i 

patientnämnden och TIM för att diskutera ett gemensamt 

arbetssätt. 

 Remiss avseende nationell och regional nivåstrukturering av 

sex åtgärder inom cancerområdet (Samordnat svar inom 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN)) 

Diarienummer: RJL2016/352 (SVN2016-10) 

Bilaga  

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Rökfritt 2025 

Regeringens strategi med målet att nå ett rökfritt Sverige till år 

2025. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag 

till presidiets sammanträde i augusti. 

 Sammanställning över nämndens icke slutbehandlade 

motioner: 

RJL2015/1824 Motion - Sjukresesystem anpassat efter 

dagens behov skickad till TIM, LFF och LPR för 

synpunkter – svar ska ha inkommit senast den 30/9.  

Presidiet har också föreslagit att motionen ska samordnas 

med motion RJL2016/966 Hur fungerar egentligen våra 

sjukresor som handläggs av TIM 

 

Presidiet föreslår nu att även motion RJL2015/725 

Färdtjänst med rätt till bärhjälp som handläggs av TIM ska 

samordnas med motionerna ovan. 

 

RJL2015/534 Motion - Låt patientnämnden administrera 

alla klagomål (Patientnämnden har i skrivelse 2015-07-27 begärt att 

få lämna ett yttrande över motionen)  
 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 

underlag till svar till presidiets sammanträde i augusti. 

 

 

 Remiss Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen 

om kliniska läkemedelsprövningar 

Diarienummer: RJL2016/1663 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med 

anledning av ny lagstiftning för ensamstående (SKL) 

Diarienummer: RJL2016/1819 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel 

i hälso- och sjukvården m.m. 

Diarienummer: RJL2016/1896 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Remiss Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler 

Diarienummer: RJL2016/1958 

Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28. 

 Sommarsituationen 

 Samverkan har ägt rum kring permanent stängning efter 

sommaren av rehabiliteringsavdelningen i Nässjö i enlighet 

med tidigare beslut.  

Vikten av patienthotell påpekades. 

 Aktuella frågor 

- Regionsamverkan Sydsverige 

- IVO-ärende 

- Samordningsförbunden 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 39-55 

Tid: 2016-05-18, kl 08:00-09:45 

 

 

Plats: Sal C, Regionens hus 

§ 49 Motion Sjukresesystem anpassat efter dagens 
behov 
Diarienummer: RJL 2015/1824 

Beslut 

Presidiet beslutar att  

 motionsunderlaget skickas för synpunkter till nämnden för 

Trafik, infrastruktur och miljö (TIM), Länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF) och Länspensionärsrådet 

(LPR) för synpunkter. Synpunkter ska lämnas före den 30 

september 2016. 

 svaret på motionen ska samordnas med Motion Hur 

fungerar egentligen våra sjukresor (RJL2016/966) som 

handläggs av TIM 

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Marcus Eskdahl och Kajsa 

Carlsson lämnas information i ärendet till nämnden för Folkhälsa 

och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för 

Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut.   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet enas om att motionsunderlaget ska skickas till nämnden 

för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM), Länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF) och Länspensionärsrådet (LPR) för 

synpunkter. Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 

september.  

Svaret på motionen ska samordnas med Motion Hur fungerar 

egentligen våra sjukresor (RJL2016/966) som handläggs av TIM. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM) 

Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF)  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 39-55 

Tid: 2016-05-18, kl 08:00-09:45 

 

 

Länspensionärsrådet (LPR) 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

       

2016-04-18 RJL2015/1824 

  

 

   

Jönköpings Länstrafik  

Anna-Karin Malm 

Serviceresechef 

 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård presidium 

Motion – Sjukresesystem anpassat efter 
dagens behov  

Inledning 
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl och Kajsa Carlsson lämnas 

information i ärendet till nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter 

behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till 

beslut.   

Information i ärendet 
Marcus Eskdahl och Kajsa Carlsson föreslår i motionen Sjukresesystem anpassat 

efter dagens behov att: 

 det behövs göras en översyn/revidering av sjukresesystemet som anpassas 

efter dagens behov när det gäller förändringar i hur vi organiserar 

sjukvården i vår region samtidigt som systemet digitaliseras. 

 

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor och regionens regelverk 

för sjukresor reglerar för vad och för vilka resor som omfattas av 

kostnadsersättning alternativt sjukresa med serviceresefordon. Grundregeln är att 

som patient ansvarar själv för att ta sig till och från sjukvård/tandvård. För en del 

resor med egen bil, buss eller tåg kan viss ersättning erhållas, men man betalar 

alltid en egenavgift oavsett färdsätt. Om man av hälsoskäl inte har möjlighet att 

resa på egen hand, kan ett intyg utfärdas av vården som ger rätt till sjukresa med 

serviceresefordon. För de som reser ofta till vården finns ett högkostnadsskydd för 

resor och sedan 1 januari 2016 är detta automatiskt för de som reser med 

serviceresefordon. Ansöks ersättning för privat bil/buss/tåg bevakar 

sjukreseenheten ev. högkostnadsskydd. 

 

För sjukresor inom länet ersätts endast vissa kvalificerade behandlingar t ex dialys 

och strålbehandlingar för privat bil/buss/tåg sedan omprioriteringar inom 

Regionens budget gjorts inför år 2012 med ca 10-12 miljoner kronor. 

För sjukresor utanför länet ersätts resan om man blivit remitterad från något av 

länets sjukhus. 

 



 

     

2016-04-18 RJL2015/1824 

 
 

 

Den nya organsationen inom regionen kan innebära nya förutsättningar för vissa 

kunder då vård vid alla tillfällen inte finns på ”hemmaplan”. Här kan det ta viss 

tid att förstå att bättre vård ges på annan ort i länet. Idag är det få kunder som har 

klagomål eller synpunkter när de ska på behandling till Linköping, vilket är en 

betydlig längre resa för de flesta av länets patienter. 

 

För att underlätta informationen kring hur resor kan ske till och från vården har 

Länstrafiken anpassat hemsidan under 2015 (http://www.jlt.se/resande/) med 

information för ”Serviceresa - resa till vården” samt ”Serviceresa – resa hem från 

vården”. Om kollektiv trafik inte finns på hemadressen kan även anslutningsresa 

erhållas till från hållplats/station. 

Vidare kan information erhållas på olika sätt: 

• www.1177.se, www.jlt.se 

• Trafikupplysning bussar och tåg: 0771-444 333 

• Ledsagningstjänst på tågstationer och kommunhuvudort vid byten – 

beställs 2 dagar i förväg (buss/buss, tåg/buss) - ingen hälsoprövning: 

0771-444 333 

• Fråga om sjukresa och regelverket för patienter: 0771-412 412 alt 

sjukresor@rjl.se 

• Boka sjukresa alt anslutning till hållplats:020-64 65 66 

• Internt: utvecklat IT-stöd i form av en ny sjukreseportal samt att 

sjukreseenheten gör besök på APT och hjälper till per telefon när 

vårdpersonal har frågor kring resor till/från vården. 

 

För att underlätta vid resa med serviceresefordon kan kund beställa tjänsten 

”faktura” i samband med beställning av resa och då få egenavgiften på faktura 

månaden efter att resan gjordes. Vid frågor till sjukreseenheten finns information 

tillgänglig digitalt både när det gäller utförda resor och remisser från vården. 

 

Delar som inte är digitaliserat inom regionen idag men där projekt i andra delar i 

landet pågår är t ex boka resa och ansökan om ersättning för privat bil/buss/tåg via 

internet och intyg för sjukresa hem med serviceresefordon. Regionen bevakar 

dessa projekt och kommer på sikt ansluta sig till dessa när drift finns i större 

omfattning. 

 

För övrigt när det gäller sjukresor och regelverk planeras till budgetår 2018 en 

viss modernisering av regelverket för att kunna hantera framtida och kommande 

behandlingsformer när det gäller vissa återkommande och kvalificerade 

behandlingar inom länet. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET  

 

 

Agneta Jansmyr   Mats Bojestig  

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör  

http://www.jlt.se/resande/
http://www.1177.se/
http://www.jlt.se/
mailto:sjukresor@rjl.se


 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-9 

Tid: 2016-01-19, kl 13:00-17:10 

 

 

Plats: Herrgården och konferensrummet Galaxen, 

Länssjukhuset Ryhov 

§ 4 
 

Informationsärenden och aktuell information 

Anna- Karin Malm informerar om sjukresor m.m. inför 

beredningen av motion – Sjukresesystem anpassat efter dagen 

behov (RJL2015/1824) 

Per Nodbrant och Michael Strandéus informerar om 

onkologkliniken och om den nyinvigda strålbehandlingen, som 

nämnden också får besöka. 

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information: 

 Öppna jämförelser, www.vardenisiffror.se      

 Statlig utredning SOU 2015:98 Träning ger färdighet – 

Koncentrera vården för patientens bästa 

 Utredningen, en nationell samordnare Effektivare 

resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14 

 Region Jönköpings län 

- Bästa möjliga vård och hälsa på lika villkor 

- Rekryteringssituationen 

- Samarbete/samgående av verksamheter 

- Rätt använd kompetens 

 Frågor 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar den fråga som ställdes av 

Marcus Eskdahl vid sammanträdet i december kring hur den 

statliga resursförstärkningen inom förlossningsvården och 

kvinnors hälsa ska användas. 

 

Den fråga som ställdes av Bengt-Ove Eriksson vid samma 

sammanträde kommer att besvaras vid nämndens sammanträde i 

februari. 

 

Följande frågor ställs nu av Sibylla Jämting (MP): 

Redovisning och belysning av handlingsplanen önskas, inklusive 

svar på följande frågor: 

Var dras vårdplatser in? 

Vilka tjänster dras in? 

Vilka riskanalyser har gjorts och redovisning av dessa? 

http://www.vardenisiffror.se/


 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-9 

Tid: 2016-01-19, kl 13:00-17:10 

 

 

Hur kommer vi i FS-nämnden kunna följa effekterna och 

konsekvenser av handlingsplanen? 

 

I Linköping och på flera andra håll i landet har man en 

organisation med akutläkare som bemannar akutmottagningarna. 

Vilka planer och tankar finns i vår region om att införa detta? 

 

Marcus Eskdahl ställer följande frågor: 

I regeringens budgetförslag 2016 ska bidrag lämnas för glasögon 

till barn och unga. Verksamheten får därför många frågor kring 

detta och när det ska börja gälla. 

Hur sker informationen om detta till medborgarna? 

  

Var är besluten fattade när det gäller stängning av 

vårdavdelningar (geriatriken)?  

I åtgärdsplanen finns det inte definierat. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Elisabeth Töre  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 130-138 

Tid: 2015-11-23, kl 08:00-09:15 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 131 Informationsärenden 

 RJL2015/1824 Motion - Sjukresesystemet anpassat till 

dagens behov 

Anna-Karin Malm informerar om sjukresesystemet.  

Information ska lämnas till nämnden vid sammanträdet i januari. 

När ett förslag till yttrande finns framtaget ska synpunkter 

inhämtas från nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM), 

patientnämnden, länspensionärsrådet (LPR) och länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF).  

 Regionrevisionen - Granskning av åtgärder för ekonomi i 

balans (RJL2015/2338) 

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar information om  

regionrevisionens rapport.  

Folkhälsa och sjukvård skriver ett förslag till yttrande som lämnas 

till presidiet under veckan för att kunna tas upp på nämndens 

sammanträde den 8 december. Ärendet ska därefter behandlas av 

regionstyrelsen den 15 december.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 115-129 

Tid: 2015-10-20, kl 08:00-09:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 116 Informationsärenden 
Information av ordföranden: 

 RJL2015/1824 Motion - Sjukresesystemet anpassat till 

dagens behov 

Anna-Karin Malm bjuds in till presidiet i november för 

information om sjukresor. 

 LJ2014/88 Flexibla öppettider inom primärvården -

Tilläggsuppdrag att se över möjligheten att inom 

regelverket och den ekonomiska ramen ge incitament till 

mer flexibla öppettider 

Anette Petersson återkommer med besked till presidiet. 

 RJL2015/487 Uppdrag – Utredning av utökade rättigheter 

av hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och 

papperslösa vuxna - Tilläggsuppdrag att se över riktlinjerna 

för att tydliggöra vad vård som inte kan anstå är 

Mats Bojestig lämnar information till nämnden vid sammanträdet 

den 3 november. 

 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 
 

Maria Frisk   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist 




