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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 115-129 

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

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

 

Övriga: 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

 
 

§ 115 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 

tillägg: 

 Workshop den 9 november 

 Rapport från Insikt-Utsikt. 

§ 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. 
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 Beslutsärenden till nämnden 

§ 117 

RJL 

2015/ 

1568 

 

Remiss – Slutbetänkandet Barns och ungas rätt 
till tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 
2015:71) Dnr S2015/4694/FST  

Beslut 

Presidiet beslutar 

 föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade lagförslag. 

 

Region Jönköpings län (regionen) ser positivt på att 

barnrättsperspektivet stärks i tvångsvården för barn och unga. 

Utifrån de utgångspunkter regionen har att beakta föranleder 

förslagen synpunkter avseende frivillighet och samtycke till 

hälsoundersökning, rätten att välja utförare av 

hälsoundersökningen samt delgivande till socialnämnden av 

resultatet av hälsoundersökningen ur sekretessynpunkt. 

 

Utredningen konstaterar att målgruppens vårdbehov ofta är 

mycket eftersatt vilket resulterar i att utredningar kan bli 

resurskrävande inom hälso- och sjukvården. Regionen anser 

därför att ekonomiska resurser måste följa med uppdraget. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-30 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 118 

RJL 

2015/ 

Remiss – Nästa fas i e-hälsoarbetet, 
SOU2015:32, Dnr S2015/2282/FS 
Beslut 
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1454 Presidiet beslutar 

 föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet, även med en eventuell omformulering 

av sista stycket under rubriken Övriga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län (RJL) har av Socialdepartementet beretts 

tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. 

 

RJL anser att utgångspunkten för betänkandet är viktig och högst 

väsentlig. RJL finner dock att utredningen inte fullt ut beskriver 

vare sig nuläget eller problembilden. Även om RJL delar 

utredningens bedömning om att det behövs en mer ändamålsenlig 

samverkan och gemensamma målsättningar mellan staten och 

huvudmännen, är RJL tveksamma till att utredningens förslag är 

det som kommer att bidra till detta. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-05 

 

Förslag under sammanträdet 
Anette Peterson meddelar att det eventuellt kommer att bli en 

omformulering av sista stycket under rubriken Övriga synpunkter. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 119 

RJL 

2015/ 

2052 

Sammanslagning av Öron-, näsa- och 
halsverksamheten i regionen 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta om 

sammanslagning av Öron-, näsa- och halsverksamheten i 

regionen till en gemensam länsklinik. 

 

Sammanfattning 
Öron-, näsa- och halssjukvården (ÖNH) i regionen ser behov av att i 
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en samlad organisation samutnyttja kompetens- och 

personalresurser. Olika stödfunktioner, införanden av IT-stöd och 

nya arbetssätt samt kompetensutveckling av personalen och 

utbildningsinsatser behöver samordnas på ett effektivare sätt. 
 

Därför önskar ÖNH att verksamheten sammanförs till en gemensam 

länsklinik från årsskiftet 2015/2016.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-15 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl frågar om man räknat på kostnader för 

personalresor mellan enheterna, samt om en formell samverkan 

har gjorts. 

Anette Peterson återkommer med besked till presidiet. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 120 

RJL 

2015/ 

1855 

Svar på skrivelse från Jönköpings kommun – 
”Angående användandet av ApoDos” daterad 
2015-09-15 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 godkänna det förslag till svar som tagits fram och som ska 

skickas till Jönköpings kommun. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse daterad 2015-10-20 

Beslutet skickas till 

Jönköpings kommun 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/ Område Folkhälsa sjukvård 
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§ 121 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 Vad vill vi med den andliga vården? 

3, 5 alternativt 17 november, regionens sjukhus  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård avstår deltagande i 

konferensen. 

 Kultur för hälsa, 1 december, Qulturum, Jönköping 

En ledamot från den politiska ledningen och en ledamot från 

oppositionen får delta. 

 Sociala investeringar, Insatser för ökad jämlikhet i hälsa och 

samhällsekonomiska vinster, 26-27 november, Stockholm 

Konferensinbjudan skickas till RS-au. 

§ 122 
 
Nollvision för vårdskador 
Beslut 
Presidiet beslutar 

 ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag 

till nollvision för vårdskador till presidiesammanträdet den 

23 november 

 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar om att en majoritet av regioner/landsting 

har tagit fram en nollvision för vårdskador. Ett av få undantag är 

Region Jönköpings län. 

Regionen ligger i topp när det gäller patientsäkerhetsarbete, men 

begreppet nollvision används inte. 

 

Förslag under sammanträdet 

Ordföranden föreslår att regionledningskontoret får i uppdrag att 

ta fram ett förslag till nollvision för vårdskador till nästa 

presidiesammanträde. 

Helena Stålhammar föreslår en regelbunden redovisning till 

nämnden av vårdskador.  

Marcus Eskdahl efterlyser en diskussion med verksamheten före 
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en nollvision utarbetas. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga enas presidiet om att ge 

regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till 

nollvision för vårdskador till presidiesammanträdet den 23 

november. 

§ 123 
 
Uppföljning av ”Varje dag räknas” 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 om en kvartalsvis redovisning till nämnden om hur regionen 

klarar de standardiserade vårdförloppen inom cancervården  

 

Sammanfattning 

Ordföranden föreslår en kvartalsvis redovisning av de 17 

standardiserade vårdförloppen inom cancervården (7 diagnoser i 

år och ytterligare 10, 2016). 

§ 124 
 
Information om IVO-ärenden 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 att diarienummer på nyinkomna IVO-ärenden finns med på 

sammanställningen av anmälda informationshandlingar till 

nämndens sammanträden  

 

Sammanfattning 
Vid nämndsammanträdet 2015-09-08 ställdes frågan om ”Hur ska 

IVO-ärenden redovisas till nämnden?” Nämndens presidium fick i 

uppdrag att diskutera frågan. Vid presidiesammanträdet 2015-09-

22 beslutades att IVO-ärenden redovisas som anmälningsärenden 

vid varje nämndsammanträde, samt en mer ingående redovisning 

görs kvartalsvis.  

Vid nämndens sammanträde 2015-10-06 ifrågasatte Marcus 

Eskdahl varför nämnden inte får information om alla IVO-

ärenden. Det gäller även nyanmälda ärenden och inte som nu, 

enbart information om avslutade IVO-ärenden.  
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Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 125 
 
Frågor ställda vid nämndens sammanträden 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 att frågor som ställs vid nämndens sammanträden ska vara 

avgränsade och konkreta, samt kunna besvaras av en 

tjänsteman 

 

Fråga ställd av Sibylla Jämting (MP) vid nämndens sammanträde 

2015-10-06 

”Det har i media framkommit uppgift om allvarliga 

arbetsmiljöproblem på akutmottagningen i Eksjö. Tacksam för en 

övergripande belysning av situationen och vad som görs för att 

säkerställa att patientsäkerheten inte påverkas negativt”. 

 

Förslag under sammanträdet 

Presidiet är överens om att frågor som rör specifika arbetsplatser 

inte ska vara föremål för en diskussion på nämndens 

sammanträden. Frågor som ställs ska vara avgränsade och 

konkreta, samt ska kunna besvaras av en tjänsteman. 

Sibylla Jämtings fråga ska besvaras övergripande ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

 
Fråga ställd av Lena Skaring Thorsén (FP) vid nämndens 

sammanträde 2015-10-06  

”Hur går det med e-hälsa och IT-utvecklingen?” 

 

Förslag under sammanträdet 

Presidiet anser att frågan är så omfattande att information bör 

lämnas vid ett nämndsammanträde under våren 2016. 

§ 126 
 
Skrivelse från patientnämnden 
Beslut 

Presidiet beslutar att 

 skrivelsen ska vara ett anmälningsärende till nämnden 

 



 

PROTOKOLL 8(8) 

      

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 115-129 

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

 

 

 Sign 

 

En skrivelse från patientnämnden har lämnats För kännedom till 

nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 

§ 127 
 
Kom ihåg! 
En genomgång och av listan görs. 

§ 128 
 
Workshop 
Ordföranden informerar om att en workshop för RS-au, 

gruppledarna, samt presidiet för nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård är planerad till den 9 november, kl 09:00-12:00, kring 

åtgärds- och bemanningsplan och där rätt använd kompetens 

(RAK) även ingår.  

§ 129 
 
Rapport från Insikt-Utsikt 
Helena Stålhammar lämnar en kort rapport från ett sammanträde 

med Insikt-Utsikt.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


