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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 23-36 

Tid: 2015-03-30, kl 08:00-09:10 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande  

Helena Stålhammar, C 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Lena Lindgren, nämndsekreterare  

  

§ 23 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av följande ärenden:  

 

 PRIO-dialog 2015  

 Sammanträde med revisionen 

§ 24 Informationsärenden 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om följande ärenden: 

 

 Remiss av förslag till Tillsammans för en jämlik hälsa och 

ett bra liv i Jönköpings län, RJL2015/469 

Jesper Ekberg bjuds in till nämnden för att presentera förslaget.   

 Remiss (SOU2015:14) från Socialdepartementet Sedd, hörd 

och respekterad, RJL2015/625 

Ett yttrande skrivs fram till nästa presidiesammanträde.  

 

 Brev från en privatperson angående ändring av ålder för 

mammografi, RJL2015/533 

Mats Mats Bojestig skriver ett förslag till svar till nästa 

presidiesammanträde. 

 Ny motion – Intensifiera folkhälsoarbetet, RJL2015/439 

InforI Informationsärende till nämnden i samband med information om 

 remiss av förslag Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i 

 Jönköpings län, RJL2015/469.  
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§ 25  

Dnr 

RJL2015 

/88 

Yttrande över Granskning av allmänpsykiatrin 
för vuxna, LJR2014/21 
Beslut  

Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta  

 

 överlämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas 

granskningsrapport, med tillägg i slutet av 

sammanfattningen: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

ansvarar för uppföljning av verksamheten 
 

Sammanfattning 

Revisorernas granskning syftade till att bedöma om 

regionstyrelsens styrning av psykiatrin är ändamålsenlig vad 

gäller resursutnyttjande och kvalitet. Revisorernas 

sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen behöver stärka 

styrningen av allmänpsykiatri för vuxna. 

 

I svaret redovisas att den nya strukturen för ledning av 

verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering bedöms 

underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

 Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna LJR2014/21 

 Ledningsplan för vuxenpsykiatrin Landstinget i Jönköpings 

län 2013-03-13 LK11/0117 

 Budget med verksamhetsplan 2014 Flerårsplan 2015-2016 

 Huvudriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 

primärvård för vuxna. 

 

Förslag under sammanträdet 
Sist under tjänsteskrivelsens Sammanfattning görs ett tillägg om att 

nämnden för Folkhälsa och sjukvård ansvarar för uppföljning av 

verksamheten. 

 

 

Beslutet skickas till  
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

§ 26  

Dnr 

LJ2014/ 

924 

Uppdrag - att bereda motion Rehabilitering för 
framtiden i Jönköpings län 
Beslut  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att 

godkänna regionledningskontorets förslag till uppdrag att bereda 

motion Rehabilitering för framtiden i Jönköpings län.  

§ 27 

Dnr 

RJL2015 

/487 

Uppdrag – Utredning av utökade rättigheter av 
hälso-och sjukvård för asylsökande, gömda 
och papperslösa vuxna 
Beslut  

En nulägesbeskrivning tas fram av skillnad i vård (i vår region, 

köpt vård av region- samt rikssjukvård) som ges till asylsökande, 

gömda och papperslösa och övriga länets invånare.  

Uppdraget kompletteras med en jämförelse med andra landsting 

och regioner. 

Ett arbetsmaterial presenteras muntligt i presidiet. 

 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet 2015-03-10 beslutade nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård att uppdraget skulle återremitteras till nämndens 

presidium för vidare beredning.   

§ 28 Kurser och konferenser 
Beslut av presidiet 

 

 Utvecklingskraft 6-7 maj i Jönköping 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=31647 

Samtliga ordinarie ledamöter i nämnden får delta. I det fall 

ordinarie ledamot är förhindrad får ersättare delta. 

 6:e Internationella anhörig konferensen 4-6 september i 

Göteborg 

http://www.neilstewartassociates.com/sh323swedish 

En ledamot från allianspartierna och en från oppositionspartierna 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=31647
http://www.neilstewartassociates.com/sh323swedish
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får delta. 

§ 29 

Dnr 

LJ2014/ 

1712 

Återrapportering av översynen ”Övergången 
från barn- och ungdomshabilitering – svar till 
patientnämnden 
Beslut  

Micael Edblom medverkar med information. 

 

Sammanfattning 
Patientnämnden har i skrivelse till styrelsen påtalat att patienter 

som är i behov av rehabilitering också ska erhålla den. 

Patientnämnden har genom kontakt med patienter förstått att 

övergången mellan barn- och ungdomshabilitering inte omfattar 

alla målgrupper.  

 

Information i ärendet 

Regionstyrelsen beslutade 2015-01-20 bland annat att en 

återrapportering av översynen görs senast april månad till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 

§ 30 Månadsrapport 
Beslut  

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram innehåll och 

form för återkoppling till nämnden. 

§ 31 
 

Redovisning av vuxenpsykiatrin 

Beslut  
Information lämnas av Micael Edblom. 

 

Information i ärendet 

Vid sammanträde med nämnden för folkhälsa och sjukvård 2015-

02-03 fick nämndens presidium i uppdrag att bereda en 

redovisning om Utvecklingsplan vuxenpsykiatri, 

resursförstärkningar samt resultat. I budget 2011 fattade 

Landstingsfullmäktige ett beslut om ett intensivt 

och systematiskt arbete med åtgärdsförslag utifrån den 

Utvecklingsplan som redovisades på Landstingsfullmäktige 

2010-09-28 ”Ett föredöme inom svensk psykiatri”.  



 

PROTOKOLL 5(6) 

      

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 23-36 

Tid: 2015-03-30, kl 08:00-09:10 

 

 

 Sign 

 

Utvecklingsplanen innehåller ett 14-punkts program med 

åtgärdsförslag.  

Utifrån utvecklingsplanen gavs ett uppdrag att ta fram en 

ledningsplan för vuxenpsykiatrin.  

Med anledning av den redovisning som gjordes 2013 och de 

förbättringsområden som identifierades vill Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet att en uppföljning/redovisning görs till Nämnden 

för Folkhälsa och sjukvård senast april månad 2015.”  

§ 32 Dialog med brukarorganisationer 
Beslut 

Ett förslag presenteras vid nästa presidiesammanträde. 

 

Information i ärendet 

Se presidieprotokoll 2015-02-23. 

§ 33 
 

Stipendieutdelning till omvårdnadselever 

Beslut 

Frågan tas upp igen vid nästa presidiesammanträde. 

 

Information i ärendet 

2012 gjordes en uppdatering av riktlinjer för premier till vård och 

omsorgsprogrammet. Följande riktlinjer skulle gälla: 

- Landstinget delar ut stipendium till avgångselever vid vård- och 

omsorgsprogrammen i Jönköpings län. 

- Stipendiet delas ut i Landstingets namn med syfte att inspirera 

duktiga elever att använda och praktisera sina kunskaper. 

- Beslut om vilka elever ur respektive avgångsklass som ska 

tilldelas stipendium fattas av ansvarig lärare. 

- Stipendiet utdelas av ansvarig skolledning. Vid utdelning ska det 

framgå att det är ett stipendium från Landstinget i Jönköpings län. 

- Stipendiets summa är på 2000 kronor per avgångsklass. 

Stipendiet utdelas till en elev eller delas av flera elever. 

- Respektive sjukvårdsområde ansvarar för att stipendierna 

administreras gentemot utbildningsanordnarna/skolorna för vård 

och omsorgsutbildningar inom sitt geografiska ansvarsområde. 

 

Vid Landstingsstyrelsens behandling beslutades att stipendiet 
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delas ut av ledamöter i de olika hälso- och sjukvårdsutskotten. 

§ 34 Kom ihåg! 
En genomgång av listan görs. 

§ 35 Revisionen 
Revisionen har kallat samtliga nämnder för ett sammanträde kring 

granskningen av reglementen m.m. De träffar nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård den 27 april kl 13:00. 

Ordföranden vill att tjänstemännen ska vara närvarande vid 

sammanträdet. 

§ 36 PRIO-dialog 2015 
Den 20 april inbjuds presidiet för nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård att delta i PRIO-dialog 2015 som är en dialog utifrån den 

nationella PRIO-satsningen för barn- och unga och vuxna. Ett 

program med anmälan för dagen kommer att presenteras senare.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Maria Frisk     

 
 

 

 

 


