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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 100-114 

Tid: 2015-09-22, kl 08:00-09:10 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S) - via telefon 

 

Övriga: 

Anders Liif, personaldirektör, § 101 

Karin Thörne, studierektor för verksamhetsförlagd 

utbildning, § 114 

Ingela Pettersson, professionsansvarig för 

omvårdnadselever, § 114 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

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

tillägg: 

 Arbetsgrupp för planering av dialog med patientföreningar 

§ 101 Informationsärenden 
Information av personaldirektören 

 Personalsituationen inom regionen och särskilda 

ersättningar 

 

Information av hälso- och sjukvårdsdirektören: 

 RJL2015/674 Strategi och handlingsplan – Äldre 

Den är en revidering av den tidigare ”Mest sjuka äldre” 

 Beslutsärenden till regionstyrelsen 

§ 102 

RJL 

2015/ 

469 

 

Remissvar -”Tillsammans för en jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län, Strategi och 
handlingsplan 
Beslut 

 Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

besluta att Regional strategi och handlingsplan 
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Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 100-114 
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”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings 

län” antas. 

Sammanfattning 

Förslag på regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 

jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” har tagits fram i bred 

samverkan med lokala och regionala aktörer. Beslut om 

antagande omfattar integrering av jämlik hälsa i politiska och 

verksamhetsnära beslut, stärkt samverkan och samlärande, 

involvering av medborgare i folkhälsoarbetet samt riktade insatser 

till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.  

 

Beräknade omkostnader för genomförande av prioriterade 

aktiviteter i handlingsplanen uppgår till 3 miljoner kronor/år. 

Efter revidering utifrån inkomna synpunkter under remisstiden 

föreslås förslaget antas. 

Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-10 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar att oppositionen återkommer med 

synpunkter inför nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

§ 103 

RJL 

2015/ 

439 

 

Motionsyttrande – Intensifiera folkhälsoarbetet  

Beslut 

 Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård anse 

motionen besvarad med hänvisning till beslut om antagande 

av föreslagen regional strategi och handlingsplan 

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings 

län”. 

 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att Region Jönköpings län 

intensifierar folkhälsoarbetet med speciellt fokus på de 
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samhällsgrupper som uppvisar minst positiva resultat i de Öppna 

jämförelserna (2014) samt att Region Jönköpings län tar initiativ 

till en utbildningsinsats om folkhälsans betydelse, där regionens 

nya politiker får chansen att lära sig mer om folkhälsoarbete. 

 

En intensifiering av folkhälsoarbetet föreslås genom föreslagen 

strategi och handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett 

bra liv i Jönköpings län”. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-17 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar att oppositionen återkommer med 

synpunkter inför nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden till nämnden 

§ 104 

RJL 

2015/ 

1525 

 

Remiss avseende förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om behandling av 
personuppgifter och journalföring i hälso- och 
sjukvården, Dnr 4.1-39055/2013 
Beslut 

 Presidiet beslutar att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialstyrelsen, samt att bifoga yttrandet som 

ett anmälningsärende till nämnden den 6 oktober. 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande har utarbetats av sakkunniga i regionen. 

Region Jönköpings län har i sak inget att erinra mot det 

remitterade förslaget.  

Förslaget kommer dock att få stora konsekvenser för 

landstingen/regionerna som måste se över och utveckla befintliga 

IT-system, anpassa processer och rutiner, utbilda personal m.m. 
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Tiden fram till den föreslagna ikraftträdandetidpunkten, den 1 maj 

2016, är därför för kort. Regionen förordar att föreskrifterna 

träder i kraft tidigast den 1 januari 2017 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-07 

Beslutet skickas till 
Socialstyrelsen 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/ Folkhälsa och sjukvård 

§ 105 

RJL 

2015/ 

1469 

Remiss - Insatser för att förbättra 
patientsäkerheten vid generiskt utbyte - 
Rapport från Läkemedelsverket, S2011/8290/FS 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag till 

insatser inom följande områden för att förbättra patientsäkerheten 

vid generiskt utbyte: 

 sammanhållen ordinations- och expeditionsprocess 

 återrapportering till förskrivare vid utbyte av läkemedel 

 en nationell, samlad läkemedelslista 

 information i journalsystemen 

 läkemedelsförpackningars utseende och märkning 

 information och utbildning. 

 

Region Jönköpings län förordar dock till skillnad mot 

utredningens förslag införande av generisk förskrivning. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-02 
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Förslag under sammanträdet 
Mårten Lindström bjuds in till sammanträdet den 6 oktober för en 

kort information. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 106 

RJL 

2015/ 

1496 

Remiss - Betänkande Skapa tilltro - Generell 
tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna 
ombudet inom socialförsäkringen (SOU 
2015:46), S2015/3232/SF 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att 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. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 107 

RJL 

2015/ 

1531 

 

Remiss Hemställan från Socialstyrelsen om 
ändring av förordningen (2001:707) om 
patientregister hos Socialstyrelsen 

Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 
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Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade hemställan. 

 

Region Jönköpings län ställer sig positiv till föreslagen ändring av 

förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. 

Patientregistret används för att följa hälsoutvecklingen i 

befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla 

sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta 

ska omfatta all vård varför inga undantag ska göras. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 108 

RJL 

2015/ 

1070 

Svar på skrivelse från Move & Walk Sverige AB 
Beslut 

 Presidiet beslutar godkänna det förslag till svar som tagits 

fram och som ska skickas till Move & Walk. 

§ 109 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 FORSS-dagen den 18 november i Växjö 

En ledamot från den politiska ledningen och en ledamot från 

oppositionen får delta. 

 SST Mer än Sjukhuskyrka! Den 3 december i Stockholm 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård avstår deltagande i 

konferensen. 

 

Förslag under sammanträdet  
Eivor Blomqvist ska bjudas in till ett nämndsammanträde för 
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information om Andlig vård. 

§ 110 
 
Skrivelser från patientnämnden 
Beslut 

 Skrivelserna ska vara anmälningsärenden till nämnden. 

 

Två skrivelser från patientnämnden har lämnats För kännedom till 

nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl föreslår att någon form av återkoppling av dessa 

ärenden ska göras till nämnden. 

§ 111 
 
Protokoll och handlingar  
Beslut  

 Presidiet beslutar att ställa frågan till parlamentariska 

nämnden om regionsstyrelsens och nämndernas protokoll 

ska justeras av en ledamot från den politiska ledningen och 

en från oppositionen  

 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 2015-09-08 framförde Marcus 

Eskdahl synpunkter på att handlingar till bland annat nämndens 

sammanträden ibland skickas ut till ledamöterna så sent som 

dagen före ett sammanträde.  

 

Han vill också att protokollen från nämndens sammanträden även 

ska justeras av en representant från oppositionen.  

 

Förslag under sammanträdet  
På kallelsen till nämndens sammanträden ska anges om 

handlingar kommer sent. 

 

Ordföranden föreslår att frågan om justering av regionsstyrelsens 

och nämndernas protokoll görs av en ledamot från den politiska 

ledningen och en från oppositionen ska tas upp i parlamentariska 

nämnden. 
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Beslutet skickas till 

Parlamentariska nämnden 

§ 112 
 
Fråga om hur IVO-ärenden ska redovisas 

Beslut 

 Presidiet beslutar att IVO-ärenden redovisas som 

anmälningsärenden vid varje nämndsammanträde, samt en 

mer ingående redovisning görs kvartalsvis.   

 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet 2015-09-08 med nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård ställdes frågan om ”Hur ska IVO-ärenden redovisas till 

nämnden?” Nämndens presidium fick i uppdrag att diskutera 

frågan. 

 

Förslag under sammanträdet 

Presidiet enas om att IVO-ärenden redovisas som 

anmälningsärenden vid varje nämndsammanträde. Redovisningen 

ska sedan kompletteras med en mer utförlig sådan varje kvartal, 

av chefsläkaren. 

Ärenden som rör personal och bemanning redovisas i 

regionsstyrelsen. 

§ 113 

RJL 

2015/ 

1466 

 
Arbetsgrupp för planering av dialog med 
patientföreningar 
Beslut 

 Presidiet beslutar att tillfråga HSO om det finns intresse för 

bildande av en arbetsgrupp och att de i så fall utser en 

representant, samt vid nämndens sammanträde den 6 

oktober utse två ledamöter  

 

Sammanfattning  
Helena Stålhammar föreslår att en arbetsgrupp ska bildas som 

stöd för Qulturum i planeringen av utformningen av dialog med 

patientföreningarna. 
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Förslag under sammanträdet 

Arbetsgruppen bör bestå av en representant för 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), två 

förtroendevalda (politiska ledningen och oppositionen), samt en 

tjänsteman. 

§ 114 

RJL 

2015/ 

1062 

Uppdrag – Riktlinjer för stipendieutdelning för 
studenter inom hälso- och 
sjukvårdsutbildningar 
Beslut  
Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

besluta    

 Riktlinjen för stipendieutdelning ska vara lika inom Region 

Jönköpings län 

 Ledamot från nämnden ska dela ut stipendiet/-erna 

   

Sammanfattning 
Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård gav 2015-05-19 

regionledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

stipendier till omvårdnadselever inom regionen, samt att riktlinjen 

även ska gälla de stipendier som delas ut till studenter vid 

Jönköping University. 

 

Tidigare har de tre sjukvårdsområdena haft olika rutiner för 

stipendieutdelning till omvårdnadselever. Stipendier till 

Högskolans studenter har hanterats av kansliavdelningen på 

Landstingets kansli i samarbete med Futurum. 

 

Den nya riktlinjen innebär att stipendieutdelning till elever och 

studenter blir lika inom Region Jönköpings län och att Futurum 

har ansvar för hela processen som innebär:  

 Att delge underlag till nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Regionledningskontoret meddelar Futurum namn och 

kontaktuppgifter på utsedda politiker. Futurum tar sedan 

kontakt dem för vidare information/överenskommelse. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-14 

 Föredragande Karin Thörne och Ingela Pettersson 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl föreslår att det tas fram en ”lathund” som stöd för 

ledamöter som ska dela ut stipendierna. 

 

Respektive utbildning bör lämna in datum för avslutning den 30 

mars respektive 30 oktober för att nämnden ska hinna utse 

ledamöter som ska dela ut stipendierna. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/Futurum  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


