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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 37-49 

Tid: 2015-04-21, kl 08:00-09:20 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande  

Helena Stålhammar, (C) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör § 42 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg  

Lena Lindgren, nämndsekreterare  

  

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

tillägg: 

 

 Information om sommarsituationen 

§ 38 Informationsärenden 
Anette Peterson informerar om följande ärenden: 

 

 RJL2015/727 Remiss (SOU2015:17) från 

Socialdepartementet För kvalitet – Med gemensamt ansvar 

  

Regionen svarar, men svaret samordnas med SVN  

(Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen).  

 

 RJL2015/714 Rapport (S2014/6869/SF) från 

Socialstyrelsen Landstingens faktiska kostnader för 

Försäkringskassans beställningar  

 

Regionen svarar, men svaret samordnas med SVN.   

 

 RJL2015/698 Remiss (SOU2015:20) från 

Socialdepartementet Trygg och effektiv utskrivning från 

sluten vård  

Eventuellt sker samverkan med kommunerna för ett gemensamt 

svar.  
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 RJL2015/784 Remiss (Ds 2015:18) från 

Socialdepartementet Patientrörlighet inom EES – vissa 

kompletterande förslag  

 

 RJL2015/708 Remiss (SOU2015:2) från 

Socialdepartementet Mer trygghet och bättre försäkring  

 

Remissen ska behandlas i SVN för ett gemensamt svar. 

§ 39  

Dnr 

RJL2015 

/361 

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning 
av regeringsuppdrag avseende homeopatiska 
läkemedel (S2013/8560/FS)  
Beslut  

Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta  

att godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

 Region Jönköpings län ställer sig bakom Socialstyrelsens 

intern-pm ”Svar på Läkemedelsverkets underhandsdelning 

av förutsättningar för och konsekvenser av att införliva 

artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet” med 

dokumentbeteckning 2014-05-1902 och föreslår att 

alternativ 2 väljs. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade promemoria. 

 

Region Jönköping ställer sig bakom Socialstyrelsens synpunkter i 

PM 2014-05-1902 och föreslår att alternativ 2 väljs. 

 

Beslutsunderlag 

 Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag 

avseende homeopatiska läkemedel (S2013/8560/FS) 

RJL2015/361 

 Missiv 2015-04-15 Yttrande - "Läkemedelsverkets 

redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska 
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läkemedel” - Dnr S2013/8560/FS,  RJL2015/361 

 Yttrande 2015-05-05 - ”Läkemedelsverkets redovisning av 

regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel” – Dnr 

S2013/8560/FS, RJL2015/361 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl efterfrågar ett tydliggörande av innebörden i de 

olika alternativen. En fråga ställs om även barn berörs.  

  

Beslutsgång 

Läkemedelskommitténs ordförande Mårten Lindström bjuds in till 

sammanträdet för att lämna information till nämndens ledamöter 

inför beslutet.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

§ 40 

Dnr 

RJL 

2015/ 

533 

 

Brev från privatperson angående ändring av 
ålder för mammografi 
Beslut  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 

 ett förslag till svar tas fram som ska godkännas av presidiet 

och därefter skickas till brevskrivaren.   

 

Sammanfattning 
I ett brev från en privatperson framförs följande ”Undertecknad 

begär härmed att kvinnor inom den nuvarande mandatperioden 

ska erhålla rätten att vartannat år kallas till mammografi t.o.m. det 

år de fyller 80 år.” 

Vid presidiets sammanträde 2015-03-30 fick Mats Bojestig i 

uppdrag att skriva ett förslag till svar till dagens sammanträde. 

 

Förslag under sammanträdet 

Brevskrivaren ska få ett skriftligt svar från presidiet.  

 

Beslutsgång 

Anette Peterson får i uppdrag att skriva ett förslag till svar på 
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brevskivarens begäran. Förslaget ska lämnas till presidiet för 

godkännande.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 41 Kurser och konferenser 

 Nationell konferens om funktionshinder, 28-29 maj i 

Jönköping 

http://plus.rjl.se/funktionshinderkonferens2015  

Inbjudan skickas med mail till ordinarie ledamöter i nämnden. 

Ersättare får delta om ordinarie ledamot är förhindrad. Anmälan 

sker genom sekreteraren. 

 Utvecklingskraft cancer, 5 maj i Jönköping 

http://www.cancercentrum.se/PageFiles/10677/Utvecklings

kraft%20cancer%205%20maj%202015ver2.pdf  

Hela nämnden anmäls för deltagande under förmiddagen.  

Meddelande om detta, samt information om nämndens 

sammanträde under eftermiddagen skickas med mail till 

ledamöterna. 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl anser att det vid samtliga utskick av kurs- och 

konferensinbjudningar till presidiet och/eller nämndens 

ledamöter, ska anges uppgifter om antal/vilka som får delta.  

§ 42 

 

 

Förberedande budgetarbete 

Beslut  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 

 nämndens sammanträde den 5 maj förlängs till kl 18:00 för 

budgetarbete.  

 ett extra nämndsammanträde planeras till den 23 juni. 

 

Information i ärendet 

Agneta Jansmyr och Anette Peterson kommer att medverka vid 

nämndens sammanträde. De kommer att gå igenom strategiska 

mål, förändringar i omvärld, behov och förslag från verksamheten 

http://plus.rjl.se/funktionshinderkonferens2015
http://www.cancercentrum.se/PageFiles/10677/Utvecklingskraft%20cancer%205%20maj%202015ver2.pdf
http://www.cancercentrum.se/PageFiles/10677/Utvecklingskraft%20cancer%205%20maj%202015ver2.pdf
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med sammanställning från de medicinska programgrupperna. 

 

Förslag under sammanträdet 

Tid för diskussioner i nämnden behövs och ett extra 

nämndsammanträde krävs för att ett genomtänkt yttrande ska 

kunna lämnas. 

§ 43 Sammanträdesplanering för nämndens 
presidium 
Beslut  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 presidiesammaträdet i juli flyttas till den 22 juni, kl 13:00.  

 

Information i ärendet 

Presidiesammanträdet inför nämndens sammanträde den 11 

augusti är enligt regionens sammanträdesplan planerat till den 28 

juli.  

 

Förslag under sammanträdet 

Sammanträdet den 28 juli flyttas till slutet av juni.  

§ 44 Dialog med brukarorganisationer 
Beslut 

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 vid presidiets sammanträde i maj ska ett förslag till dialog 

med brukarorganisationer presenteras. 

 

Information i ärendet 

Se presidieprotokoll 2015-02-23, § 20, samt 2015-03-30, § 32. 

På grund av stor arbetstyngd har ett förslag inte kunnat tas fram 

till dagens sammanträde.  

 

Förslag under sammanträdet 

Ett förslag tas fram till presidiets sammanträde i maj. 

§ 45 
 

Stipendieutdelning till omvårdnadselever 

Beslut  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  
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 rutinen för stipendieutdelning ska vara lika inom länet. 

 en ledamot från nämnden ska dela ut 

stipendiet/stipendierna. 
 

Information i ärendet 

Se presidieprotokoll 2015-03-30, § 33.  
 

Förslag under sammanträdet 

Nämndens ledamöter bör fortsätta den roll som Hälso- och 

sjukvårdsutskotten på Höglandet och Värnamo haft. En 

representant har medverkat vid avslutningar och delat ut 

stipendier till omvårdnadselever.  

Rutinen bör även gälla i inom Jönköpings sjukvårdsområde. 

 

Beslutsgång 

Regionledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten 

att få samma rutin i Jönköping som i övriga länet. 

§ 46 
 

Flexibla öppettider inom primärvården 
Beslut  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 

 en redovisning lämnas vid nästa presidiesammanträde om 

arbetet med flexibla öppettider i primärvården. 

Information i ärendet 

Enligt vårdval i Jönköpings län, 7. Uppdragsbeskrivning 

primärvård, 7:3 Öppettider anges de förutsättningar som gäller. 

Vid fullmäktiges behandling av regelboken i november 2014 

tillkom följande: 

”Vårdenhetens läkarmottagning ska vara tillgänglig för 

tidsbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av 

vårdbehov minst 36 timmar per vecka året om. Telefontiderna 

anpassas till behovet hos invånarna som valt vårdenheten.” 

 

Förslag under sammanträdet 

Maria Frisk vill veta vad som görs ute på vårdcentralerna och 

efterlyser en redovisning.  
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Beslutsgång 

Presidiet vill ha en återkoppling vid presidiesammanträdet i maj. 

§ 47 
 

Insikt-Utsikt 
Beslut  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 nämnden för Folkhälsa och sjukvård ska utse två 

representanter för nämnden som företrädare i Insikt-Utsikt.  

Information i ärendet 
Från regeringens håll finns en samlad nationell strategi för hur 

man ska jobba med ANDT-frågorna ute i länen. Under år 2000 

antog Läns-LAKO i Jönköpings län det alkohol- och 

drogpolitiska programmet ”Dra åt samma håll”. Arbetet med 

Insikt/Utsikt startades under 2009 och är en utveckling av det 

tidigare programmet. Insikt/Utsikt är ett samarbete mellan 

Länsstyrelsen, Landstinget och Polismyndigheten i Jönköpings 

län, samt en mängd andra aktörer och frivilligorganisationer och 

bygger på ”Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande 

arbetet i Jönköpings län 2009-2014”. Regionen representeras av 

två ledamöter. 

 

Förslag under sammanträdet 

Två representanter ska utses som företrädare för nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård. 

 

Beslutsgång 

Helena Stålhammar och Marcus Eskdahl kommer att ha förslag på 

ledamöter vid nämndens sammanträde. 

§ 48 Kom ihåg! 
En genomgång av listan görs. 

Information om patientnämndens arbete planeras till ett senare 

sammanträde. 
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§ 49 Information om sommarsituationen 
Beslut 

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 

 bjuda in personaldirektören för information om 

sommarsituationen 2015 till nämndens sammanträde. 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl vill att nämnden ska få information om 

sommarsituationen 2015.   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Maria Frisk     

 
 

 

 

 


