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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 88-99 

Tid: 2015-10-06, kl 13:10-16:35 

Plats: Konferensrummet Metodikum, Länssjukhuset 

Ryhov 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S) 

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson (M))   

§§ 88-91 samt § 94 

Carmen Damian (FP) (ers Maritha Josefsson (M)) 

§§ 92-99 

Tobias Gyllensten (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

Lis Melin (M) §§ 88-91 samt § 94 

Nils-Erik Emme (KD) (ers Lis Melin (M)) §§ 92-99 

Per Svenberg (S) 

Tomas Bäuml (M) (ers Anne Karlsson (SD)) 

Rachel de Basso (S) (ers Desirée Törnqvist (S)) 

Bertil Nilsson (M) 

Eva Eliasson (S) 

Marianne Andersson (KD) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Kajsa Carlsson (MP)  

Elisabeth Töre (V) 

 

Ersättare: 

Nils-Erik Emme (KD) 1:e ersättare §§ 88-91,    

samt § 94 

Carmen Damien (FP) 1:e ersättare §§ 88-91,     

samt § 94 

Sibylla Jämting (MP) 1:e ersättare  

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare  

 

Övriga:  

Magnus Berndtzon, projektledare § 91 

Mårten Lindström, överläkare §§ 91 och 94 

Göran Henriks, utvecklingsdirektör § 91  

Boel Andersson Gäre, verksamhetschef § 91 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  
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§ 88 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Marianne Andersson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 89 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

följande tillägg: 

 Arbetsgrupp för planering av dialog med patientföreningar 

 Information om IVO-ärenden 

§ 90 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 91 Informationsärenden och aktuell information 
Magnus Berndtzon informerar om Metodikum.  

Mårten Lindström informerar om Uppföljning av motion Självtest 

vid behandling med blodförtunnande läkemedel (LJ2014/408), 

samt med information i ärendet § 94. 

Göran Henriks och Boel Andersson Gäre informerar om 

regionens utvecklingsarbete, samt forsknings- och 

utvecklingsverksamhet.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:  

 Kapacitetsökning för flyktingmottagandet – rekrytering 

pågår 

 En riksanalys ska göras för neddragningar av vårdplatser 

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

- Nivåstrukturering för cancervården 

- Donationsråd är inrättat i Region Östergötland, eventuellt 

ska en enhetlig rutin införas inom hela Sydöstra 

sjukvårdsregionen 

- En remiss kring högspecialiserad vård kommer under 

våren 2016 
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 Frågor 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar den fråga som 

ställdes vid förra sammanträdet om: 

-särskilda löneavtal   

 

Följande frågor ställs nu och som ska besvaras vid nästa 

sammanträde: 

Bertil Nilsson: ”Kan nämnden få en redovisning av hur 

1177 fungerar idag och hur det utvecklats sedan starten? 

Hur uppfyller man målen?” 

 

Marcus Eskdahl vill få ”En skriftlig redogörelse till 

nämnden hur vakanssituationen ser ut för olika professioner 

på kliniknivå i hela länet (nulägesbeskrivning).” 

 

Frågor ställda av Sibylla Jämting och Lena Skaring Thorsén 

tas upp i nämndens presidium. 

Kristina Bertov informerar om   

 Delårsrapport 2015:2, kompletterande information 

 Beslutsärenden till regionsstyrelsen 

§ 92 

RJL 

2015/ 

469 

 
Remissvar -”Tillsammans för en jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län, Strategi och 
handlingsplan 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår 

 regionsstyrelsen besluta att Regional strategi och 

handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv 

i Jönköpings län” antas 

 följande tillägg: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

föreslår att betydelsen av patientföreningar förs in i 

aktiviteter i tabell 2, sid. 34. 

Sammanfattning 

Förslag på regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 
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jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” har tagits fram i bred 

samverkan med lokala och regionala aktörer. Beslut om 

antagande omfattar integrering av jämlik hälsa i politiska och 

verksamhetsnära beslut, stärkt samverkan och samlärande, 

involvering av medborgare i folkhälsoarbetet samt riktade insatser 

till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.  

 

Beräknade omkostnader för genomförande av prioriterade 

aktiviteter i handlingsplanen uppgår till 3 miljoner kronor/år. 

Efter revidering utifrån inkomna synpunkter under remisstiden 

föreslås förslaget antas. 

Beslutsunderlag  
 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och 

sjukvårds presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-10 

 

Förslag under sammanträdet 
Marcus Eskdahl han vill ha följande anteckning till protokollet 

”Socialdemokraterna har lämnat synpunkter för oss i viktiga 

frågor till strategi och handlingsplan, Tillsammans för en jämlik 

hälsa.” 

 

Ordföranden framför att det under medborgarmedverkan sid. 32 

och 34 inte nämns något om patientföreningar. Hon förslår att 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår att betydelsen av 

patientföreningar förs in i aktiviteter i tabell 2, sid. 34. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden att föreslå 

regionsstyrelsen att anta Regional strategi och handlingsplan 

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” 

med följande tillägg: 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar föreslå att 

betydelsen av patientföreningar förs in i aktiviteter i tabell 2, sid. 

34. 

 



 

PROTOKOLL 5(10) 

      

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 88-99 

Tid: 2015-10-06, kl 13:10-16:35 

 

 

 Sign 

 

Beslutet skickas till 

Regionsstyrelsen 

§ 93 

RJL 

2015/ 

439 

 
Motionsyttrande – Intensifiera folkhälsoarbetet  

Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår 

 regionsstyrelsen besluta att motionen anses besvarad med 

hänvisning till beslut om antagande av föreslagen regional 

strategi och handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län”. 

 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att Region Jönköpings län 

intensifierar folkhälsoarbetet med speciellt fokus på de 

samhällsgrupper som uppvisar minst positiva resultat i de Öppna 

jämförelserna (2014) samt att Region Jönköpings län tar initiativ 

till en utbildningsinsats om folkhälsans betydelse, där regionens 

nya politiker får chansen att lära sig mer om folkhälsoarbete. 

 

En intensifiering av folkhälsoarbetet föreslås genom föreslagen 

strategi och handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett 

bra liv i Jönköpings län”. 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-17 

 

Beslutet skickas till 
Regionsstyrelsen 
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 Beslutsärenden för nämnden 

§ 94 

RJL 

2015/ 

1469 

Remiss - Insatser för att förbättra 
patientsäkerheten vid generiskt utbyte - 
Rapport från Läkemedelsverket, S2011/8290/FS 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag till 

insatser inom följande områden för att förbättra patientsäkerheten 

vid generiskt utbyte: 

 sammanhållen ordinations- och expeditionsprocess 

 återrapportering till förskrivare vid utbyte av läkemedel 

 en nationell, samlad läkemedelslista 

 information i journalsystemen 

 läkemedelsförpackningars utseende och märkning 

 information och utbildning 

 

Region Jönköpings län förordar dock till skillnad mot 

utredningens förslag införande av generisk förskrivning. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-02 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 
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§ 95 

RJL 

2015/ 

1496 

Remiss - Betänkande Skapa tilltro - Generell 
tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna 
ombudet inom socialförsäkringen (SOU 
2015:46), S2015/3232/SF 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. 

Region Jönköpings län ställer sig bakom betänkandet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet  

Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

§ 96 

RJL 

2015/ 

1531 

 

Remiss Hemställan från Socialstyrelsen om 
ändring av förordningen (2001:707) om 
patientregister hos Socialstyrelsen 

Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade hemställan. 
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Region Jönköpings län ställer sig positiv till föreslagen ändring av 

förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. 

Patientregistret används för att följa hälsoutvecklingen i 

befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla 

sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta 

ska omfatta all vård varför inga undantag ska göras. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

§ 97 

RJL 

2015/ 

1062 

Uppdrag – Riktlinjer för stipendieutdelning för 
studenter inom hälso- och 
sjukvårdsutbildningar 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar    

 Riktlinjen för stipendieutdelning ska vara lika inom Region 

Jönköpings län 

 Ledamot från nämnden ska dela ut stipendiet/-erna 

   

Sammanfattning 
Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård gav 2015-05-19 

regionledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

stipendier till omvårdnadselever inom regionen, samt att riktlinjen 

även ska gälla de stipendier som delas ut till studenter vid 

Jönköping University. 

 

Tidigare har de tre sjukvårdsområdena haft olika rutiner för 

stipendieutdelning till omvårdnadselever. Stipendier till 

Högskolans studenter har hanterats av kansliavdelningen på 

Landstingets kansli i samarbete med Futurum. 
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Den nya riktlinjen innebär att stipendieutdelning till elever och 

studenter blir lika inom Region Jönköpings län och att Futurum 

har ansvar för hela processen som innebär:  

 Att delge underlag till nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Regionledningskontoret meddelar Futurum namn och 

kontaktuppgifter på utsedda politiker. Futurum tar sedan 

kontakt dem för vidare information/överenskommelse. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-14 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/Futurum 

§ 98 

RJL 

2015/ 

1466 

Arbetsgrupp för planering av dialog med 
patientföreningar 
Beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att 

 en arbetsgrupp bildas som tillsammans med Qulturum 

planerar utformningen av dialog med patientföreningarna  

 Britt Johansson och Eva Eliasson utses att ingå i 

arbetsgruppen 

 

Sammanfattning  
Vid presidiesammanträdet 2015-09-22 föreslog Helena 

Stålhammar att en arbetsgrupp ska bildas som stöd för Qulturum i 

planeringen av utformningen av dialog med patientföreningarna. 

Arbetsgruppen ska bestå av en representant för 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), två 

förtroendevalda (politiska ledningen och oppositionen), samt en 

tjänsteman. 

Paulina Lallerman är utsedd att vara representant för HSO. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/Qulturum 

§ 99 
 

Information om IVO-ärenden 
Marcus Eskdahl ifrågasätter varför nämnden inte får information 

om alla IVO-ärenden. Det gäller även nyanmälda ärenden och 

inte som nu, enbart information om avslutade IVO-ärenden, där 

besluten är klara.  

Frågan tas upp i nämndens presidium.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Marianne Andersson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


