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2015/ 

2201 

 

Patientrörlighet inom EES – kompletterande 
förslag för tandvården S2015/07006/FS 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har inga synpunkter på föreslagna 

kompletteringar rörande tandvård då dessa uppfattas komma 

påverka regionen i ringa omfattning.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-12 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

MISSIV 1(1) 

2015-11-12 RJL 2015/2201 

  

 

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Yttrande över kompletterande svar 
rörande Patientrörlighet inom EES 
S2015/07006/FS 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att godkänna föreliggande 

yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har inga synpunkter på föreslagna kompletteringar rörande 

tandvård då dessa uppfattas komma påverka regionen i ringa omfattning.  

Bakgrund 
Promemorian innehåller förslag som syftar till att i tandvårdslagen genomföra 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpning av 

patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och är en 

komplettering av tidigare lagstiftning. Kompletteringen föreslås med samma 

anledning som de ändringar som föreslogs rörande hälso- och sjukvården  

Ds 2015:18, där Europeiska kommissionen har riktat kritik mot Sverige för att 

inte ha införlivat direktivets alla punkter i svensk lag. 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 



 

YTTRANDE 1(1) 

2015-12-08 RJL 2015/2201 

  

Region Jönköpings län Telefon: 036-32 40 01 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11 Jönköping      

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Yttrande över kompletterande svar för 
tandvården rörande Patientrörlighet 
inom EES S2015/07006/FS  
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerad promemoria. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 

följande yttrande. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har inga synpunkter på föreslagna kompletteringar då 

dessa uppfattas komma påverka regionen i ringa omfattning.  

 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 


























































































































