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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 88-99 

Tid: 2015-08-24, kl 08:00-09:30 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga: 

Annmargreth Kvarnefors, utvecklingsledare § 90 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

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

tillägg: 

 Personalsituationen i regionen 

 Patientnämnden som remissinstans i RJL2015/ 534 motion 

Låt patientnämnden administrera alla klagomål 

 Remiss inför Socialstyrelsens rapport om traumavård vid 

allvarlig händelse RJL2015/1559  

 Svar på frågor ställda vid nämndsammanträden 

§ 89 Informationsärenden 
Information av hälso- och sjukvårdsdirektören: 

 Uppföljning av motion Självtest vid behandling med 

blodförtunnande läkemedel (LJ2014/487) 

 

Återrapport ska lämnas vid nämndens sammanträde den 8 

september.  

 Handlingsplan för god och jämlik vård 

 

Redovisning lämnas till nämnden vid sammanträdet den 8 

september. 

 Förslag – Överenskommelse mellan kommunerna i 

Jönköpings län om 

- samarbete kring personer med psykisk funktionsstörning 

- gemensam satsning för förbättrat stöd- och 

behandlingsinsatser till omhändertagande av berusade 
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personer 

Handlingarna skickas till presidiet. 

 Beslutsärenden till nämnden 

§ 90 

RJL 

2015/ 

1466 

Utvecklade arbetsformer för dialog med 
patientföreningar 
Beslut 

 Presidiet beslutar att föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård att godkänna förslaget 

 

Sammanfattning 
Presidiet för Nämnden Folkhälsa och sjukvård gav 2015-02-23 

Folkhälsa och sjukvård i uppdrag att ta fram ett förslag till dialog 

med brukarorganisationer. 

Tidigare har landstinget regelbundet bjudit in patientföreningar 

och funktionshinderorganisationer i länet till överläggningar. 

Tjänstemän från medicinska programgrupper och förtroendevalda 

har medverkat vid dessa överläggningar. 

 

Förslag till fortsatt arbete är att ersätta tidigare träffar med ett 

antal seminarier/workshops under året. Till dessa inbjuds 

föreningar och andra personer som är aktuella utifrån bestämt 

tema. Ansvariga politiker från regionen och länets kommuner 

deltar. Vid dessa mötesplatser kan behov identifieras och förslag 

på förbättringar tas fram. Samverkan mellan aktörer kan på detta 

sätt också förbättras. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12 

 Föredragande Annmargreth Kvarnefors, Qulturum 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 

 



 

PROTOKOLL 3(6) 

      

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 88-99 

Tid: 2015-08-24, kl 08:00-09:30 

 

 

 Sign 

 

§ 91 

RJL 

2015/ 

487 

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

 Presidiet beslutar att utredningen redovisas för nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård, samt att den därefter läggs till 

handlingarna 

 

Sammanfattning 
Vid presidiets sammanträde 2015-02-23 gavs 

regionledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten till 

utökade rättigheter av hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda 

och papperslösa vuxna. Vid nämndsammanträdet 2015-03-10 

återremitterades ärendet till presidiet för vidare beredning. 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutade 2015-04-14 om 

ytterligare tillägg i uppdragsbeskrivningen. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 92 

LJ 

2014/ 

88 

Svar ”Flexibla öppettider inom primärvården” 
Beslut  

 Presidiet beslutar att ge regionledningskontoret i uppdrag att 

se över möjligheten att inom regelverket och den 

ekonomiska ramen ge incitament till mer flexibla öppet- 

tider   

Sammanfattning 

Vid Landstingsfullmäktiges sammanträde 2014-11-25--26 

beslutades att det ska skapas tydligare incitament för flexiblare 

öppettider på vårdcentralerna. 

Ett förslag presenterades för presidiet vid sammanträdet 2015-06-
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15. Förslaget skulle kompletteras med ett kostnadsförslag för ett 

ökat öppethållande på vårdcentralerna någon dag per vecka, från 

kl 07:00 till kl 18:00. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl anser att det i regelverket bör finnas ett 

ekonomiskt incitament för att stimulera mer flexibla öppettider på 

vårdcentralerna. Detta för att vårdcentralerna ska ta ett större 

ansvar för de ”egna” patienterna, t.ex. öka antalet akuttider.  

Ordföranden föreslår att en dialog förs med Strategigrupp – 

primärvård.  

§ 93 

 

 

Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 ADHD-dagen 2015, 26 augusti i Stockholm 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård avstår deltagande i 

konferensen. 

 Att möta någon som inte delar min världsbild – om att vårda 

över kulturella gränser, Etiska rådet, 17 september,  

kl 09:30-11:30 Jönköping 

 

Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds att delta i utbildningen.  

 Esther strategidag, 6 oktober i Nässjö 

Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds att delta i utbildningen. 

 IVO-dagen, 22 oktober i Jönköping 

 

En ledamot från den politiska ledningen och en från oppositionen 

får delta. Helena Stålhammar anmäler sig genom sekreteraren. 

 Kulturaktiviteter för och med äldre, 22 oktober i Jönköping 

 

Tre ledamöter från den politiska ledningen och två från 
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oppositionen får delta. 

§ 94 
 

Skrivelser från patientnämnden 
Tre skrivelser från patientnämnden har lämnats För kännedom till 

nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 

 

Beslut 
Skrivelserna ska vara anmälningsärenden till nämnden. 

§ 95 
 

Personalsituationen i regionen 
Presidiet önskar få en aktuell information om hela 

personalsituationen inom regionen. 

 

Personaldirektören bjuds in till nästa presidiesammanträde den 22 

september. 

§ 96 
 

Patientnämnden som remissinstans  

Patientnämnden har begärt att få vara remissinstans vid 

beredningen av motion Låt patientnämnden administrera alla 

klagomål, RJL2015/ 534. 

 

Patientnämnden kommer att få lämna synpunkter när motionen 

ska beredas.  

§ 97 

RJL 

2015/ 

1559 

 

Remiss inför Socialstyrelsens rapport om 
traumavård vid allvarlig händelse 
Beslut 

 Presidiet beslutar att ett tjänstemannayttrande får avges med 

reservation att yttrandet inte är politiskt berett, samt att 

nämnden får ta ställning till det vid sitt sammanträde 

 

Information i ärendet 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om remissen som har 

en mycket kort svarstid. Regionen måste avge ett yttrande senast 

den 7 september. Begäran om anstånd har inte beviljats.  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att ett tjänstemanna-
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yttrande skrivs fram i samråd med Samverkansgruppen för 

Sydöstra sjukvårdsregionen och skickas in med en reservation om 

att yttrandet inte är politiskt berett.  

Nämnden får ta ställning till yttrandet vid det kommande 

sammanträdet.  

§ 98 

 

Svar på frågor ställda vid nämndsammanträden 
Rutiner för besvarande av frågor som lämnats vid nämndens 

sammanträden och som ska besvaras vid nästkommande 

sammanträde ska vara följande: 

Frågorna besvaras muntligt tillsammans med en kort skriftlig 

sammanfattning alternativt med en bildpresentation som 

publiceras under rubriken Presentationer på nämndens sida i 

läsplattan. 

§ 99 Kom ihåg! 
En genomgång och revidering av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


