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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Presidie för Nämnden folkhälsa och 
sjukvård §§11-22 

Tid: 2015-02-23, kl 08:00-08:55 

Plats: Maria Frisks rum, Regionens hus 

Närvarande: Maria Frisk, KD, ordförande 

Helena Stålhammar, C, 1:e vice ordf 

Marcus Eskdahl, S, 2:e vice ordf 

 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lena Lindgren, sekreterare 

  

§11 Aktuell information 
Information av Hälso- och sjukvårdsdirektören: 

 När Rolf Östlund slutar som sjukvårdsdirektör utses 

Agneta Ståhl, verksamhetschef på medicinkliniken Ryhov 

som t.f. sjukvårdsdirektör under 6 månader.  

Under tiden blir bitr. verksamhetschef Henrik Hjortsjö 

verksamhetschef på medicinkliniken tillsammans med två 

överläkare som delar på det medicinska ansvaret.   

§12 

Dnr 

LJ2014

/1807 

Yttrande över granskning av landstingets 
styrning av tillgänglighet, LJR2014/19  
Förslag till beslut  

Presidiet för Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår 

regionsstyrelsen besluta att föreliggande yttrande överlämnas till 

Regionens revisorer. 

 

Sammanfattning  
Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, 

genomfört en granskning av landstingets styrning av 

tillgängligheten inom sjukvården. Syftet med granskningen är att 

bedöma om landstingsstyrelsens styrning av tillgängligheten är 

ändamålsenlig utifrån landstingets övergripande mål om god och 

tillgänglig vård. 

 

Landstingsrevisionen frågor till regionstyrelsen: Vilka åtgärder 

avser regionstyrelsen vidta till följd av revisorernas 

rekommendationer? Avser regionstyrelsen vidta några ytterligare 

åtgärder till följd av granskningens resultat? 

 

Regionsstyrelsen delar revisorernas syn på att det är angeläget att 

tillgängligheten i vården följs upp inom olika områden och ur 

flera perspektiv. Uppföljning av ledtider till återbesök och 
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kontroller en viktig del i arbetet för en tillgänglig och säker vård. 

Regionen medverkar därför bl a i arbete med nationell 

uppföljningsmodell och har successivt fått allt mer stabila och 

tillförliga data.  

Under 2015 står ledtider inom cancervården i fokus. 

 

I arbetet med nya mätområden ingår inledningsvis att säkra att 

begrepp och modeller för uppföljning blir likadan i hela landet. I 

takt med att resultat blir tillförlitliga, kan de också användas för 

analys och styrning; såväl på verksamhetsnivå, som på 

övergripande ledningsnivå. Regionsstyrelsen ges således 

möjlighet att successivt säkra en allt mer heltäckande uppföljning 

av tillgängligheten. 

 

Region Jönköpings län har även för avsikt att utveckla arbetet 

med en effektiv kapacitets- och produktionsplanering. I och med 

den beslutade omorganisationen inom Region Jönköpings län 

kommer huvudansvaret för detta att ligga inom respektive 

medicinskt verksamhetsområde. Införande av ett 

operationsplaneringssystem som möjliggör bättre 

resursutnyttjande av länets totala operationsverksamhet är också 

en åtgärd som är igångsatt. 

Beslutsunderlag  

 Revisionsrapport 2014 Granskning av landstingets styrning av 

tillgänglighet LJR2014/19 

 

Beslutet skickas till 

 Regionrevisionen 

 Folkhälsa och sjukvård 

§13 

Dnr 

LJ2014

/924 

Motion: Rehabilitering för framtiden i 
Jönköpings län 
Beslut av presidiet 

Ett förslag till uppdragsbeskrivning ska tas fram till nästa 

presidiesammanträde.  

Nämnden ska också få en redovisning av de kartläggningar som 

gjorts, samt om den utredning som nu görs av Micael Edblom. 



 

PROTOKOLL 3(8) 

      

 

Presidie för Nämnden folkhälsa och 
sjukvård §§11-22 

Tid: 2015-02-23, kl 08:00-08:55 

 

 

 Sign 

 

Mats Bojestig ansvarar för detta. 

------  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, 

Mikael Ekvall och Inga Jonasson, samtliga Vänsterpartiet 

 

- att kartläggningen kompletteras med en genomgång av 

rehabiliteringsresurserna i övriga landsting och regioner i 

jämförelse med resurserna i Jönköpings läns landsting. 

 

- att uppdraget fördjupas till att även omfatta följsamheten till 

nationella riktlinjer och till evidensbaserade metoder. 

 

- att det i det fortsatta arbetet även redovisa jämställdhetsanalyser. 

 

Motionen skickades till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

för synpunkter.  

Under hösten 2014 tog utskottet del av den kartläggning som 

motionen refererar till, samt handlingar gällande motionen 

Inventering av rehabiliteringsresurser LK07-0351 som utskottet 

beredde. 

Eivor Blomqvist medverkade också med en redogörelse för 

uppdrag och upplägg för den ovan nämnda kartläggningen av 

landstingets rehabiliteringsresurser. 

Regionsstyrelsens arbetsutskott har nu anvisat motionen 

till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 

§14 

Dnr 

RJL 

2015/ 

97 

 

Ansökan om projektbidrag 
Beslut av presidiet 
Marcus Eskdahl refererar till ett beslut som fattades av 

landstingsstyrelsen 2014-12-16 där Vårsol fick 250 000 kronor i 

projektbidrag. 

Mats Bojestig får i uppdrag att kontrollera detta. 

------ 

Förslag till beslut i nämnden 

Vårsols Familjecenter beviljas 150.000 kronor för år 2015 för att 

kunna fortsätta verksamheten med barn vars familjer drabbats av 

sjukdom och eller sorg. Medlen utbetalas från projektbidrag inom 

folkhälsoområdet (landstingsbidrag för 2015). 
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Sammanfattning  

Vårsols Familjecenter har varit en av aktörerna i Socialstyrelsens 

projekt ”Barn som anhöriga”. I samarbete med olika avdelningar 

på Länssjukhuset Ryhov har de under projekttiden arbetat med 

”Barn i sorg” och under det senaste året har 36 personer från hela 

länet fått stöd genom denna verksamhet. Stödet har varit i form av 

gruppverksamhet utifrån ett strukturerat material från Rädda 

Barnen. De teoretiska ramarna bakom metoderna är: Känsla av 

sammanhang (KASAM), empowerment, systemteori, traumateori 

och anknytningsteori. 

 

Vårsols Familjecenter ansöker nu om medel för att kunna fortsätta 

denna verksamhet då hälso- och sjukvården inte kunnat möta de 

behov som visat sig under året bland barn och deras familjer som 

drabbats av sjukdom och/eller sorg. Målet för detta projekt är att 

kunna genomföra gruppverksamhet med minst 30 barn i olika 

grupper. Denna form av preventionsarbete resulterar i färre barn 

med psykisk ohälsa. Vårsols Familjecenter har professionell 

personal för sin verksamhet vilket tryggar kvalitén på arbetet med 

barnen. Arbetet är helt i Barnkonventionens anda. Vårsols 

Familjecenter ansöker om 150.000 kronor för år 2015. 

Beslutsunderlag  

 Ansökan om projektbidrag RJL 2015/97 

 Verksamhetsplan för Vårsols Familjecenter 2015 

 Resultatrapport 2013 

Beslutet skickas till 

 Centrala ekonomiavdelningen 

 Vårsols Familjecenter 

 Folkhälsa och sjukvård 

§15 

Dnr 

RJL 

2015/ 

378 

 

Kortare väntetider i cancervården 

Beslut av presidiet 
En redogörelse om överenskommelsen lämnas till nämnden vid 

sammanträdet den 10 mars.  

Mats Bojestig ansvarar för detta. 

----- 
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Förslag till beslut i nämnden 

1. Standardiserat vårdförlopp inom cancer ska införas inom 

regionen under 2015. 

 

2. Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i 

cancervården 2015 för Region Jönköpings län.  

Sammanfattning  

I överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting för 2015 (dnr 14/6942) har 500 miljoner kronor avsatts 

nationellt med fokus på att korta väntetiderna och minska 

skillnaderna i cancervården. På så sätt skapa en mer jämlik 

cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden är att 

införa ett gemensamt nationellt system med standardiserat 

vårdförlopp, som börjar med beslut om remiss för välgrundad 

misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och 

behandling. Förutom förbättrad tillgänglighet ska införandet av 

vårdförloppen även skapa en ökad nöjdhet hos patienter med 

bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider.  

 

Målet för 2015 är att insatser enligt överenskommelsen ska bli en 

integrerad del i landstingens ordinarie verksamhet, där resultat av 

arbetet ska bli tydliga för landsting och invånare.  

 

Grundkrav enligt överenskommelsen är att landsting och regioner 

tar beslut om att införa standardiserat vårdförlopp i cancervård 

enligt den nationella strukturen samt att besluta om en 

handlingsplan för genomförandet för år 2015. 
 

Beslutsunderlag  
 Kortare väntetider i cancervården. Överenskommelse 

mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting 

2015, (dnr 14/6942). 

 Handlingsplan för införande av standardiserat vårdförlopp 

cancer inom Region Jönköpings län under 2015. 
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Beslutet skickas till  

 Folkhälsa och Sjukvård 

 Regionalt Cancercentrum Sydöst 

§16 Kurser och konferenser 
Utvecklingskraft den 6-7 maj, Jönköping. 

 

Beslut av presidiet  

Socialdemokraterna får delta med två ledamöter och övriga med 

en ledamot per parti. Anmälan sker genom sekreteraren. 

§17 Regler kring kurser och konferenser 
Beslut av presidiet 

Socialdemokraterna som största parti får delta med två ledamöter 

i de kurser och konferenser som arrangeras av regionen. Övriga 

partier deltar med en ledamot vardera. 

 

Respektive parti avgör om det är en ordinarie ledamot eller en 

ersättare som deltar.  

 

Anmälan sker genom sekreteraren. 

 

Sammanfattning 

Marcus Eskdahl anser att socialdemokraterna som största parti 

ska få delta med två ledamöter i de kurser och konferenser som 

arrangeras av regionen. 

Bakgrundsinformation  

Vid presidiesammanträdet 2015-01-20 kom presidiet överens om 

följande grundprinciper: 

- en ledamot från alliansen och en ledamot från oppositionen får 

delta i de kurser och konferenser som arrangeras av SKL 

- en ledamot från varje parti deltar i de som arrangeras av 

regionen 

- övrigt beslutas av presidiet.  
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§18 Hälso- och sjukvård till asylsökande och 
papperslösa, samt smittspridning 
Ordföranden tar upp problemet med vad som kan innefattas i 

begreppet ”vård som inte kan anstå”.  Hon informerar om att de i 

Sörmland och Östergötland har vård på lika villkor för 

asylsökande och papperslösa.   

Ett uppdrag kommer att lämnas på nämndsammanträdet att utreda 

förutsättningar för att vård ska ges på lika villkor, även till dessa 

grupper i vår region. 

 

Information om smittspridning ska också lämnas vid nämndens 

sammanträde. Mats Bojestig ansvarar för detta. 

§19 

Dnr 

RJL 

2015/ 

101 

Screening för livmoderhalscancer 
Socialstyrelsen har publicerat en remissversion för 

rekommendation  och bedömningsunderlag för screening av 

livmoderhalscancer, som det finns möjlighet att lämna synpunkter 

på. Svarstiden har förlängts från den 27 februari till den 13 mars. 

Remissen bereds av Samverkansnämnd för sydöstra 

sjukvårdsregionen (SVN). 

Remissen tas upp på nämndens sammanträde. 

§20 Dialog med brukarorgansationer 
Beslut av presidiet 

Folkhälsa och sjukvård får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

dialog med brukarorganisationer till nästa sammanträde med 

presidiet. 

Sammanfattning  

En diskussion förs om hur dialogen förts med 

brukarorganisationerna inom länet. Kommunerna har byggt upp 

en egen organisation för dessa. Inom landstinget har Qulturum 

ansvarat för administrationen på ett bra sätt, de senaste åren.   

Helena Stålhammar framför ett förslag om workshops vid två 
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tillfällen per år. 

Marcus Eskdahl påtalar vikten av dokumentation som kan ligga 

till grund för utvecklingsarbetet och att organisationerna får 

återkoppling, samt för uppföljning vid nästa träff med respektive 

organisationen. 

§21 Sprututbyte 
Beslut av presidiet 

Folkhälsa och sjukvård får i uppdrag att ta fram ett underlag till 

beslut till nämndens sammanträde den 10 mars.  

 

Sammanfattning 

Frågan om sprututbyte har varit aktuell sedan 2013. 

§22 Lista för Kom ihåg! 
Sekreteraren har tagit fram en ”Kom ihåg” lista för noteringar om 

uppföljningar/kommande information till nämnden m.m.    

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 
 


