
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Centrala samverkansgruppen 

Tid: 2014-10-21, kl. 08.30 

Plats: Sal C 

Närvarande: Ordinarie: 

Agneta Jansmyr 

Anders Liif 

Mats Bojestig 

Stefan Schoultz 

 

Carina Einarsson Johnson, Vision  

Anna Fabisch, Lärarförbundet 

Bengt Hultberg, Läkarföreningen 

Lise-Lotte Lagerqvist, Vårdförbundet 

Iréne Tengberg Herrstedt, SACO  

Carina Thållén, Kommunal 

 

Övriga: 

Birgitta Bergqvist 

Kerstin Ramfelt §98 

Petra Lindberg §100 

  

§95  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes med följande tillägg under §98, 

- Dietistutredningen, SACO 

§96  Anteckningar från föregående sammanträde 
Agneta Jansmyr går igenom protokoll från sammanträdet 

140909.  

- §86, Hälsoteamet  

Mats Bojestig informerar om att konkursförvaltaren har 

meddelat att inga fortsatta försök att hitta ny aktör pågår. 

Information kommer att gå ut till medborgarna. 

 

- Tillsättning av Direktör för Regional utveckling 

Rekryteringen är nu slutförd och tjänsten beslutas tillsättas 

150101 med Ulrika Geeraedts. 

 

- Vårdval av specialiserad vård  

Vårdval inom hud- och psykiatri avvaktas. Öppenvård 

psykiatri behöver en översyn i länet, SACO. 

Vårdval ögon ska utvärderas under 2015.  

 

Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 
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§97  Landstingsdirektören informerar  

Landstingsstyrelsen 

Agneta Jansmyr går igenom dagordningen för 

Landstingsstyrelsen 141021. 

 

Verksamhet 

Information, Hudverksamheten liksom Öron/Näsa/Hals 

önskar bilda länsklinik. Återkommer på CSG. 

 

Rekrytering 

Rekrytering har påbörjats av Förvaltningsdirektör till 

Höglandets sjukvårdsområde. 

 

Rekrytering av Fastighetsdirektör har påbörjats. 

 

Rekrytering av jurist är slutförd och tjänsten beslutas 

tillsättas med Susanne Moine Magnusson. 

 

Tema IT-system och utveckling 

Samverkansgruppen beslutar att ha ett möte med tema på IT-

system och deras utveckling. 

 

Pension enligt PA-KL med anledning av sjukersättning 

Arbetsgivaren återkopplar från sammanträdet 140909, §87. 

Vision önskar teckna lokalt avtal om att räkna om pension 

för berörda medarbetare. Landstinget vill inte teckna 

generellt avtal, utan hänvisar till PA-KL §8, 

Förhandlingsprotokollet §4 punkt 6 (Lönekarriär).   

§98  Övriga frågor 
Artrosskola som behandlingsmodell, SACO 

Mats Bojestig svarar att skrivning finns i budget kring artros 

i knä. 

BOA register finns omskrivet i regelbok primärvård. Ett 

system som succesivt ska börja registreras i.  

 

Dietistutredningen, SACO 

Kerstin Ramfelt, dietist, Naturvetarna, undrar hur man 

arbetar vidare med frågan om förstärkning av 

dietistresurserna utifrån resultatet av dietistutredningen som 

visade på behov av 22 nya tjänster i länet. Mats Bojestig 

svarar att tre tjänster är på gång att tillsättas och inga fler 
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tjänster är planerade under 2015. SACO anser att det är 

viktigt att beakta behovet av dietister i budget och 

kommande planperiod då det alltjämt är olika vård i länet, 

speciellt inom primärvården där det helt saknas 

dietistresurser i Norra sjukvårdsregionen. 

§99  Verksamhetsplanering och budget 

Handlingar bifogades kallelsen. 

Agneta Jansmyr informerar om budgetprocessen. 

Genomgång av budget och synpunkter lämnas. 

 

Fackliga synpunkter: 

Sid 15, Informationssäkerhet och IT, Var sker samverkan av 

upphandling av t ex nytt IT-system? Viktigt med fortlöpande 

information inför upphandling av nya IT-system/moduler. 

Sid 15, Lokalförsörjning, tänk på att ta fram riskanalyser ur 

arbetsmiljöperspektiv. 

Sid 19, Sund livsmiljö, Öka målet för ekologiska livsmedel! 

Sid 25, besparing 10 milj tandvården? Agneta Jansmyr 

svarar att ett flerårigt arbete pågår med att minska kostnader 

för att närma oss genomsnittskostnader bland landstingen. 

Sid 29, Tre akutsjukhus, Var finns definitionen av 

akutsjukhus hos socialstyrelsen?  Mats Bojestig kontrollerar 

definitionen.  

Sid 29, ”Vidare bör inom sjukhusen…” texten är hämtad 

från Socialstyrelsens definition. 

Sid 34, kostnadseffektiv läkemedelsföreskrift, 

Läkarföreningen reflekterar över om vi erbjuder mest 

effektiva läkemedel. 

Sid 37, Målsättning och satsningar. Cosmic är fortfarande 

inte användarvänligt och påverkar arbetsmiljön. Måste 

fungera för alla yrkesgrupper som ska arbeta i systemet, 

även t ex pedagoger. 

Sid 43, Patientsäkerhet, hänger ihop med arbetsmiljö. Vision 

saknar skrivning om vikten av god dokumentation. 

Sid 48, Hälsosamtal, erbjudas även till yngre än 40 år.  

Sid 48, Saknar ekonomisk satsning till primärvården för att 

ta över verksamhet från slutenvården.  

Sid 49, Akutsjukvården, Tror inte på att flytta in 

jourcentralen på sjukhuset. 

Sid 51, Ersättningsmodell specialiserad sjukvård, Hitta 

incitament och premiera de som hittar effektivare sätt att 

arbeta på. 
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Ersättningsmodell psykiatri återkommer på CSG 141118. 

Sid 54, Ambulans, En översyn av arbetstiderna inom 

ambulansverksamheten behövs.  

Sid 92, kompetensförsörjning, målet att minska kostnaden 

för bemanningsföretag. Förslag på att tillfälligt anställa 

pensionerade medarbetare och då erbjuda en något högre 

ersättning. 

Sid 94, läkemedsindustrin, kommer de att sänka kostnaderna 

för läkemedel så det kan användas till kompetensutveckling? 

Sid 94, efterfrågar skrivning kring en strukturerad 

yrkesintroduktion för nyutbildade sjuksköterskor. 

Vårdförbundet ser ett behov av detta och det kan gälla fler 

yrkesgrupper. 

Sid 98, Gemensamma jämställdhetsmål, Regionen måste bli 

mer aktiv med arbetet och med jämställdhetsarbetet i 

förvaltningarna. 

Nolltolerans, Vision vill ha med ordet rasism. 

Lönekartläggning, skrivning om när nästa kartläggning ska 

göras under 2015. 

Bilaga. 

Läkarföreningens synpunkter 

§100  Översyn kirurgisk verksamhet, Information 
Handlingar skickade. 

Petra Lindberg informerar om översynen av Landstingets 

kirurgiska verksamhet som genomförts under hösten 2014. 

Presenterar det framlagda förslaget om att bilda ett 

länsövergripande verksamhetsområde kirurgi. 

Vision frågar om kostnadsberäkning finns? Petra Lindberg 

svarar att det inte finns sifferberäkning gjord, men man ser 

att vinster kan göras genom samordning på olika områden. 

Vårdförbundet får ledarskapet förtydligat. 

Läkarföreningen ser ett bekymmer om att man inte har en 

närvarande chef. 

§101  Fördelning av opererande verksamheter, Information 
Mats Bojestig informerar om nuläget i arbetet kring 

framtagande av förslag av fördelning av opererande 

verksamheter. Punkten återkommer på CSG 18 november. 

§102  Regionbildningen, Information 
Handlingar skickade. 

Agneta Jansmyr informerar kort om nuläget. 
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Verksamhetsövergång kommer att ske av Kommunal 

utveckling. Från Länsstyrelsen sker övertagande av 

ekonomiska medel. 

Återkommer CSG 141118. 

§103  Översyn samverkansavtal 

Nuvarande samverkansavtal bifogades kallelsen. 

Arbetsgruppen består av: 

Eva-Lotta Lager, Vårdförbundet 

Axel Pettersson, Läkarföreningen 

Britt-Marie Rosell, Vision 

Henrik Wallin, Lärarförbundet 

Anders Liif, personaldirektör 

Annika Tilstam, personalstrateg 

Birgitta Bergqvist, sekr Centrala Samverkansgruppen 

CSG uppmanas skicka in synpunkter som arbetsgruppen ska 

ta med i arbetet. Inplanerade möten 141029 och 141203. 

§104  Kraftsamling 
Ingår under §99, Budget. 

§105  Rapport upphandlad verksamhet 
Ingen upphandling att rapportera.  

Översyn pågår om behov finns att upphandla Urologi. 

§106  Vårdval 

Handlingar skickades sent inför dagens sammanträde. 

Ögonsjukvård 

Marginella förändringar är gjorda i budget.  

 

Primärvård 

Huvuddelen i dokumentet är tagen under våren. Nu ligger 

förslag för ersättning.  

 

Fackliga organisationer lämnar in synpunkter på båda 

handlingarna senast 141028. Synpunkterna biläggs 

protokollet. 

 

Nationella arbetet kring ACG återkommer på CSG 141118  

§107  Policy och riktlinjer 
Riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser samverkades 

140909. Fackliga synpunkter har inkommit och efter 

justering är riktlinjen är fastställd. 
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Riktlinje Bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal som 

kan utgöra en fara för patientsäkerheten samverkades 

140909. Synpunkter har inkommit och riktlinjen är 

fastställd. 

§108  Likabehandling och mångfald 

DO har begärt en komplettering till utredningen kring 

arbetet med jämställda löner. Landstingets svar på begäran 

är skickad till CSG. 

§109  Mötet avslutas 
Agneta Jansmyr tackar för dagen sammanträde och avslutar 

mötet.  

Vid protokollet 

Birgitta Bergqvist 

Justeras 

 

Agneta Jansmyr   

Carina Einarsson 

Johnson, Vision 

Anna Fabisch, 

Lärarförbundet 

Bengt Hultberg, 

Läkarföreningen 

Lise-Lotte 

Lagerqvist, 

Vårdförbundet 

Iréne Tengberg 

Herrstedt, SACO  

Carina Thållén, 

Kommunal 

 
 





  Bilaga §106 
  CSG 141021 

 

Visions synpunkter på följande dokument: 
  

Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 

  
6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning 
Vision vill att texten i stycket Arbetsgivaransvar kompletteras med följande skrivning: 
Leverantörer av privata vårdenheten bör hos berörda fackliga organisationer ansluta sig till 
centrala kollektivavtal som ger medarbetare avtalsenliga villkor i sina anställning. 
  
9.3 Dialog och 9.4 Fördjupad uppföljning 
Vision anser att även dialog och uppföljning ska ske av hur personalen upplever att arbeta i 
verksamheten utifrån en arbetsmiljöaspekt. 
  

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 

  
6.5 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning 
Vision vill att texten i stycket Arbetsgivaransvar kompletteras med följande skrivning: 
Leverantörer av privata vårdenheten bör hos berörda fackliga organisationer ansluta sig till 
centrala kollektivavtal som ger medarbetare avtalsenliga villkor i sina anställning. 
  
9.3 Dialog och 9.4 Fördjupad uppföljning 
Vision anser att även dialog och uppföljning ska ske av hur personalen upplever att arbeta i 
verksamheten utifrån en arbetsmiljöaspekt. 
  
Övriga synpunkter 
Vision anser att arbetsgivarens bedömning om medarbetares bisyssla vid arbete i en 
konkurrerande verksamhet ska bedömas likadant oavsett det gäller Primärvård inom vårdval 
eller Ögonsjukvård inom vårdval.  
  
  
Carina Einarsson Jonsson 
ordförande 
Vision Landstinget Jönköpings län 
 
 






