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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 100-107 

Tid: 2015-11-03, kl 13:00-15:55 

Plats: Sal A Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S) 

Maritha Josefsson (M) 

Tobias Gyllensten (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

Lis Melin (M)  

Per Svenberg (S) §§ 100-103 

Lars-Uno Olausson (S) (ers Per Svenberg (S))  

§§ 104-107 

Anne Karlsson (SD) 

Desirée Törnqvist (S) 

Bertil Nilsson (M) 

Eva Eliasson (S) 

Marianne Andersson (KD) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Sibylla Jämting (MP)  

Elisabeth Töre (V) 

 

Ersättare: 

Nils-Erik Emme (KD) 1:e ersättare 

Britt Johansson (M) 1:e ersättare 

Tomas Bäuml (M) 1:e ersättare 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare §§ 100-103 

Carmen Damien (FP) 1:e ersättare  

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare  

 

Övriga:  

Eivor Blomqvist, sektionschef § 103 

Britt Forsberg, verksamhetschef § 103 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  

 

   

§ 100 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lena Skaring Thorsén att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 
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§ 101 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag 

§ 102 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 103 Informationsärenden och aktuell information 
Eivor Blomqvist informerar om Andlig vård. 

Britt Forsberg informerar om Invånarservice och 1177 
Vårdguiden på telefon, som svar på Bertil Nilssons fråga vid 

sammanträdet i oktober. 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om tilläggsuppdrag 

Förtydligande – ”vård som inte kan anstå” (RJL2015/487) 

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:  

 Redovisning av en nationell undersökning om 

distriktsläkarsituationen 

 Asyl- och flyktingsituationen 

 IVO-ärenden 

 Frågor 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar frågor som ställdes av 

Marcus Eskdahl och Sibylla Jämting vid sammanträdet i oktober: 

- Nulägesbeskrivning över vakanssituationen för olika 

professioner. 

En skriftlig redovisning kommer att lämnas vid ett senare tillfälle. 

- Patientsäkerheten är säkerställd. 

 

Fråga som ställdes kring IT och e-hälsa kommer att besvaras vid 

ett informationstillfälle under våren 2016.  

 

Följande fråga ställs nu och som ska besvaras vid nästa 

sammanträde: 

Desirée Törnqvist ställer frågor angående Hälsosamtal. 

”Måluppfyllelsen är väldigt låg och det går mycket sakta i det 

arbetet.  
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-Vilka strategier finns för att alla ska nå målet på 50%? 

-Hur skiljer sig måluppfyllelsen mellan vårdcentralerna? Vilka 

lyckas bra och vilka har längst kvar? 

-Finns det någon utvärdering planerad? Exempel på frågor i en 

utvärdering är vilken effekt ser man av hälsosamtalen, når vi rätt 

personer och målgrupper?” 

 

Elisabeth Töre framför två förslag från Vänsterpartiet som ska tas 

upp i nämndens presidium. Förslagen gäller mammografi-

undersökningar och patientstyrd inskrivning. 

Kristina Bertov informerar om   

 Tillgänglighet 

 Månadsrapport 

 Beslutsärenden till regionsstyrelsen 

§ 104 

RJL 

2015/ 

2038 

 
Principer för projektbeslut  

Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår 

 regionsstyrelsen besluta att godkänna föreliggande principer 

för regionala utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning 

Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 

projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 

 

Förslag under sammanträdet 
Marcus Eskdahl ifrågasätter att ett beslut ska tas, då ärendet inte 

beretts i nämndens presidium. Eftersom ingen beredning har 

kunnat ske, tar inte Socialdemokraterna ställning i frågan vid 

dagens sammanträde utan återkommer med eventuella synpunkter 

vid sammanträdet med regionsstyrelsen. 

Miljöpartiet instämmer i Socialdemokraternas ställningstagande. 
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Beslutsgång 

På ordförandens fråga godkänner nämndens övriga ledamöter 

förslaget till beslut.  

 

Beslutet skickas till 

Regionsstyrelsen 

 Beslutsärenden för nämnden 

§ 105 

RJL 

2015/ 

1568 

Remiss – Slutbetänkandet Barns och ungas rätt 
vid tvångsvård. Förslag till ny LVU  
(SOU 2015:71) Dnr S2015/4694/FST  

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 lagförslag. 

 

Region Jönköpings län (regionen) ser positivt på att 

barnrättsperspektivet stärks i tvångsvården för barn och unga. 

Utifrån de utgångspunkter regionen har att beakta föranleder 

förslagen synpunkter avseende frivillighet och samtycke till 

hälsoundersökning, rätten att välja utförare av 

hälsoundersökningen samt delgivande till socialnämnden av 

resultatet av hälsoundersökningen ur sekretessynpunkt. 

 

Utredningen konstaterar att målgruppens vårdbehov ofta är 

mycket eftersatt vilket resulterar i att utredningar kan bli 

resurskrävande inom hälso- och sjukvården. Regionen anser 

därför att ekonomiska resurser måste följa med uppdraget. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-30 
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Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Regionledningskontoret: Folkhälsa och sjukvård 

§ 106 

RJL 

2015/ 

1454 

Remiss – Nästa fas i e-hälsoarbetet, 
SOU2015:32, Dnr S2015/2282/FS 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet  

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län (RJL) har av Socialdepartementet beretts 

tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. 

 

RJL anser att utgångspunkten för betänkandet är viktig och högst 

väsentlig. RJL finner dock att utredningen inte fullt ut beskriver 

vare sig nuläget eller problembilden. Även om RJL delar 

utredningens bedömning om att det behövs en mer ändamålsenlig 

samverkan och gemensamma målsättningar mellan staten och 

huvudmännen, är RJL tveksamma till att utredningens förslag är 

det som kommer att bidra till detta. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-05 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret: Folkhälsa och sjukvård 

§ 107 

RJL 

2015/ 

2052 

Sammanslagning av Öron-, näsa- och 
halsverksamheten i regionen 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 om sammanslagning av Öron-, näsa- och halsverksamheten i 

regionen till en gemensam länsklinik. 
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Sammanfattning 
Öron-, näsa- och halssjukvården (ÖNH) i regionen ser behov av att i 

en samlad organisation samutnyttja kompetens- och 

personalresurser. Olika stödfunktioner, införanden av IT-stöd och 

nya arbetssätt samt kompetensutveckling av personalen och 

utbildningsinsatser behöver samordnas på ett effektivare sätt. 
 

Därför önskar ÖNH att verksamheten sammanförs till en gemensam 

länsklinik från årsskiftet 2015/2016.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-15 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl efterfrågar en redovisning av kostnader för 

personalens resor mellan enheterna, samt ett protokoll från 

samverkan mellan de fackliga organisationerna. 

 

Helena Stålhammar föreslår att nämnden tillstyrker beslutet om 

en sammanslagning. Maritha Josefsson instämmer i Helena 

Stålhammars förslag. 

 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga godkänner nämnden en sammanslagning av 

Öron-, näsa- och halsverksamheten i regionen till en gemensam 

länsklinik. 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret: Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Lena Skaring Thorsén  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


