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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§19-29
Tid:

2015-03-10, kl 13:00-16:20

Plats:

Sal A, Regionens hus

Närvarande:

Beslutande:
Maria Frisk (KD), ordförande
Helena Stålhammar (C) §§19-23
Emilie Walfridsson (C) (ers Helena Stålhammar
(C)) §§24-28
Marcus Eskdahl (S)
Maritha Josefsson (M)
Lars-Uno Olausson (S) (ers Mona Forsberg (S))
Lis Melin (M)
Per Svenberg (S)
Anne Karlsson (SD)
Desirée Törnqvist (S)
Bertil Nilsson (M)
Tobias Gyllensten (S) (ers Eva Eliasson (S))
Hannah Ekeroos Sturesson (KD) (ers Marianne
Andersson (KD))
Esse Colvås (FP) (ers Lena Skaring Thorsén (FP))
Kajsa Carlsson (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre (V))
Ersättare:
Folke Solheim (M) 1:e ersättare
Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare §§19-23
Rachel de Basso (S) ersättare
Erik Wågman (S) ersättare
Nils-Erik Emme (KD) ersättare
Övriga:
Peter Iveroth, smittskyddsläkare, del av §23
Kristina Bertov, chefscontroller
Bojestig Mats, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lindgren Lena, sekreterare

§19

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Desirée Törnqvist att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§20

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.
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§21

2015-03-10, kl 13:00-16:20

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§22

Anmälan av informationshandlingar
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar information, enligt bilaga.
Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna.

§23

Informationsärenden och aktuell information
Peter Iveroth informerar om sprututbytesprogram, samt om
Smittskydd Vårdhygien.
Nämnden tar också beslut om Sprututbytesprogram vid
infektionskliniken, länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län,
§24 nedan.
Kristina Bertov lämnar en kort övergripande information om det
ekonomiska läget. Den förändrade organisationen från 1 februari
gör att informationen ännu inte kan ges på verksamhetsområdesnivå.
Marcus Eskdahl vill till protokollet ha antecknat från
Socialdemokraterna att när det gäller månadsrapportering kring
ekonomin som nämnden skulle få information om har ingen
dagsaktuell rapportering skett utifrån de mål och indikatorer som
regionfullmäktige lagt fast.
Följande information lämnas av Hälso- och sjukvårdsdirektören:
 Personalsituationen och reducering av vårdplatser
 Utredning om betalningsansvar
 Nationell patientenkät i primärvården
 Fråga
Frågor ställda vid nämndens sammaträde 2015-02-03 av Marcus
Eskdahl, S om mammografiundersökningar och den mobila
mammografi enheten.
Frågorna bevaras nu av hälso- och sjukvårdsdirektören.
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Ordföranden informerar om:
 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
 Kommunalt forum
Övrigt:
 Rapport från konferens Mikrosystemfestivalen lämnas
§24
LJ
2013/
1629

Sprututbytesprogram vid infektionskliniken,
länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län
Beslut
1.

Nämnden folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen att
under 2015 införa ett sprututbytesprogram som ett treårigt
projekt med uppföljning och utvärdering efter två år.

2.

Ansvariga för sprututbytesprogrammet är
infektionskliniken.
Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete med
Smittskydd Vårdhygien, kliniken för missbruksvård och
socialkontoret i Jönköpings kommun.

3.

Ur ramen för oförutsedda utgifter anvisa 800.000 kr.

Sammanfattning
Det huvudsakliga syftet med verksamheten är att genom aktiv
prevention verka för att förhindra spridning av blodsmitta i form
av HIV, hepatit B och hepatit C bland intravenösa missbrukare i
vår region/närområde. Genom utdelning och återinsamling av
sprutor och kanyler skapas förutsättningar för att bryta
smittvägarna. Riktad information erbjuds om smittvägar
intravenöst och sexuellt, vaccination mot hepatit A och B, samt
kondomer, spritsuddar och blandkoppar. Verksamheten syftar
också till att förmedla kontakt med sociala myndigheter och
beroendesjukvård, men också till barnmorska och övriga
sjukvården.
Beslutsunderlag
 Sprututbytesprogrammet – bakgrund (bilaga).
Beslutet skickas till
Regionsstyrelsen
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§25
LJ
2014/
1807
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Yttrande över granskning av landstingets
styrning av tillgänglighet-dnr LJR2014/19
Beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen
besluta att överlämna föreliggande yttrande 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
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.
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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
Regionsstyrelsen
§26
RJL
2015/
97

Ansökan om projektbidrag
Beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar att
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).
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
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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
§27
RLJ
2015/
378

Kortare väntetider i cancervården
Beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar
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.
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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
Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget och efterlyser en konkret
återkommande uppföljning till nämnden.
Beslutsgång
På ordförandes fråga beslutar nämnden i enlighet med förslag.
Beslutet skickas till
Folkhälsa och sjukvård
Regionalt Cancercentrum Sydöst
§28
RJL
2015/
101

Screening för livmoderhalscancer
Beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar
att godkänna Sydöstra sjukvårdsregionens remissvar enligt bilaga.
Sammanfattning
Sydöstra sjukvårdregionens remissvar har arbetats fram av
Regionsjukvårdsstaben i samarbete med sakkunniga i de tre
landstingen som utsetts av RMPG Kvinnosjukvård, samt av
Regional processledare för cervixcancerprevention vid RCC
Sydöst.
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Beslutsunderlag
 Socialstyrelsens rekommendation och
bedömningsunderlag, remissversion
 Socialstyrelsen en hälsoekonomisk analys av HPV-test
och cytologi
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
§29
RJL
2015/
487

Uppdrag – Utredning av utökade rättigheter av
hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda
och papperslösa vuxna
Beslut
Nämnden beslutar att ärendet återemitteras till presidiet för vidare
beredning av uppdraget.
Sammanfattning
Följande förslag till beslut var framtaget till nämnden ”Nämnden
för Folkhälsa och sjukvård beslutar att ge regionledningskontoret
i uppdrag att utreda konsekvenserna av att erbjuda asylsökande,
gömda och papperslösa vuxna hälso- och sjukvård på samma
villkor som alla andra vuxna bosatta i regionen.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Uppdrag 2015-03-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Anne Karlsson och Bengt-Ove Eriksson yrkar på återremiss.
Marcus Eskdahl efterlyser en återkoppling till Policy för sjukvård
till gömda papperslösa flyktingar (LK08-0136).
Beslutsgång
På ordförandes fråga beslutar nämnden att återremittera ärendet
till nämndens presidium för vidare beredning.
Sign

PROTOKOLL

9(9)

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§19-29
Tid:

2015-03-10, kl 13:00-16:20

Beslutet skickas till
Presidiet för Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Desirée Törnqvist

Protokollet är justerat 2015 -03 - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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