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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 45-57 

Tid: 2015-06-02, kl 13:00-16:45 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S) 

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson (M)) 

Mona Forsberg (S) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S) 

Anne Karlsson (SD) 

Desirée Törnqvist (S) 

Bertil Nilsson (M) 

Eva Eliasson (S) 

Marianne Andersson (KD) 

Lena Skaring Thorsén (FP)  

Sibylla Jämting (MP) (ers Kajsa Carlsson (MP)) 

Elisabeth Töre (V) 

 

Ersättare: 

Hannah Ekeroos Sturesson (KD) 1:e ersättare 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare  

Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare 

Marita Klasson (SD) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

  

Övriga:  

Daniel Lilja, verksamhetschef § 49 

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör § 48 

Barbro Knopp Johlander, lokalplanerare § 48 

Agneta Jansmyr, regiondirektör §§ 48 och 57 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Anna-Carin Alzén, controller  

Lena Lindgren, sekreterare  

   

§ 45 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Anne Karlsson att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 

§ 46 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 
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tillägg av följande: 

 Nämndens protokoll 

§ 47 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 48 Informationsärenden och aktuell information 

Ann-Marie Schaffrath och Barbro Knopp Johlander informerar 

om översiktsplanen för länssjukhuset Ryhov. 
 

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:  

 IVO-ärenden 

 Ny chefsläkarorganisation 

 Tillgänglighet 

Anna-Carin Alzén informerar om: 

 Månads- och delårsrapport 

Ordföranden rapporterar från sammanträden med: 

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

 Kommunalt forum 

 Beslutsärende till regionstyrelsen 

§ 49  

RJL 

2015/ 

939 

 

Yttrande - Bildande av kommunalförbund för 
svenskt ambulansflyg 
Beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionsstyrelsen att 

godkänna föreliggande förslag till beslut 

 

1. Nämnden folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen att 

bilda kommunalförbund tillsammans med övriga 

landsting/regioner i Sverige. 

2. Godkänna förslag till förbundsordning. 

3. Godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och 
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Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och 

att Västerbottens läns landsting därefter tecknar 

samverkansavtal med berörda landsting. 

4. Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till 

förbundets förfogande. 

5. Uppdra till Samverkansnämnden för sydöstra 

sjukvårdsregionen att utse en ledamot samt en ersättare till 

förbundsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunalförbund föreslås bildas för svenskt ambulansflyg för 

att administrera och sköta uppdraget med 

ambulansflygplansverksamheten samt överta befintliga 

samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten läns 

landsting från den 1 januari 2016. 

 

Landstingsstyrelsen godkände 2014-09-09 remiss om bildande av 

kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Mindre justeringar 

är gjorda men påverkar inte tidigare beslut. 

 

Beslutsunderlag 

 Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg 

inkl bilagor.  

 Justering i beslutsbrev och förbundsordning enligt mail från 

projektledare Mats Friberg. 

 Landstingsstyrelsens beslut 2014-09-09. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

 Beslutsärenden för nämnden 

§ 50 

RJL 

2015/ 

625 

 
Yttrande – Sedd, hörd och respekterad – ett 
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och 
sjukvården, dnr S2015/1547/FS 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  
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 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet.  

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade delbetänkande. 

 

Region Jönköpings län har i sak inget att erinra mot att ett nytt 

klagomålssystem införs där vårdgivarna åläggs att ta emot och 

besvara klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten, 

men har lämnat ett antal synpunkter på förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

 Remiss Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt 

klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU2015:14 

 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård 

Patientnämnden 

§ 51 

RJL 

2015/ 

727 

 

Yttrande – För kvalitet – Med gemensamt 
ansvar, dnr S2015/1590/SF 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. 

Region Jönköpings län ställer sig bakom betänkandet med 

betoning på de punkter som anges i yttrandet. 

 

Beslutsunderlag 

 Remiss ”SOU2015:17 För kvalitet – Med gemensamt 
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ansvar” 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 52 

RJL 

2015/ 

714 

Yttrande – Landstingets faktiska kostnader för 
Försäkringskassans beställningar,  
dnr S2014/6869/SF 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerad rapport. 

Region Jönköpings län har invändningar mot rapporten med 

betoning på de punkter som anges i yttrandet. 

 

Beslutsunderlag 

 Rapport från Socialstyrelsen: Landstingens faktiska 

kostnader för Försäkringskassans beställningar – Dnr 

S2014/6869/SF 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård  

§ 53 

RJL 

2015/ 

784 

 

 
Yttrande – Kompletterande svar rörande 
Patientrörlighet inom EES, dnr S2015/2347/FS 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 
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Sammanfattning 

Region Jönköpings län har inga synpunkter på föreslagna 

kompletteringar då dessa uppfattas komma påverka regionen i 

ringa omfattning.  

 

Beslutsunderlag 

 Remiss Ds2015:18 Patientrörlighet inom EES – vissa 

kompletterande förslag, Dnr S2015/2347/FS  

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 54 

RJL 

2015/ 

525 

Yttrande över Läkemedel för djur, maskinell 
dos och sällsynta tillstånd, dnr S2014/9003/FS 
Beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län anser att det är viktigt att det ges 

uppföljningsmöjligheter när det gäller läkemedel för djur på 

samma sätt som för humana läkemedel. 

 

Region Jönköpings län förordar att landstingen/regionerna tar 

över ansvaret för maskinell dosdispensering och att maskinellt 

dosdispenserade läkemedel inte omfattas av 

läkemedelsförmånssystemet utan bekostas av 

landstingen/regionerna.  

 

Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag att 

det för vissa läkemedel, som inte kan bli subventionerade i den 

vanliga proceduren, ska öppnas en möjlighet till subvention enligt 

en särskild ordning, som innebär att TLV tillsammans med 

landstingen och det berörda företaget kommer överens om 

närmare villkor för subventionsbeslutet. 
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Beslutsunderlag 

 Remiss SOU2014:87 Läkemedel för djur, maskinell dos och 

sällsynta tillstånd 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 55 

RJL 

2015/ 

698 

Yttrande över Trygg och effektiv utskrivning 
från sluten vård remiss, dnr S2015/1650/FS  
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 återremittera ärendet för ett förtydligande i yttrandet 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över ovan rubricerat betänkande. 

 

Remisskonferens arrangerades av SKL 2015-05-13 med 

anledning av betänkandet. Regioner, landsting och kommuner 

som är remissinstanser var inbjudna för att diskutera 

utformningen av remissvar. Enighet fanns för att bejaka stora 

delar av utredarens förslag. Några områden kräver ytterligare 

fördjupning och klargörande. 

 

Beslutsunderlag 

 Remiss SOU2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från 

sluten vård 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl föreslår att ärendet återremitteras för ett tillägg i 

yttrandet med ett förtydligande om samarbete och lokal 

överenskommelse. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget att återremittera 

ärendet för ett förtydligande. 
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Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 56 

RJL 

2015/ 

710 

 
Budget med verksamhetsplan 2016 
Mats Bojestig presenterar ett budgetunderlag. Respektive 

partigrupper uppmanas lämna synpunkter inför presidiets extra 

sammanträde den 15 juni. 

§ 57 
 
Nämndens protokoll 
Marcus Eskdahl vill ha en diskussion i presidiet kring nämndens 

protokoll.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk Anne Karlsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


