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Diarienummer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 139-148
Tid:
Plats:
Närvarande:

2015-12-14, kl 08:00-09:05
Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus
Beslutande:
Maria Frisk (KD), ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S) §§ 141-148
Övriga:
Axel Ros, chefsläkare § 140
Kristina Bertov, chefscontroller § 145
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lena Lindgren, nämndsekreterare

§ 139

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande tillägg:


§ 140

Synpunkter på utformningen av stipendierna till
omvårdnadselever

Informationsärenden

Förslag till nollvision för vårdskador
Axel Ros informerar och refererar till sina kontakter med andra
landsting/regioner, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och
Socialstyrelsen kring vårdskador.
Beslut
Presidiet beslutar


Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram en strategi
för patientsäkerhetsarbetet. Denna ska redovisas i
februari/mars.

Sammanfattning
Vid presidiets sammanträde 2015-10-20 informerade ordföranden
om att en majoritet av regioner/landsting har tagit fram en
nollvision för vårdskador. Ett av få undantag är Region
Jönköpings län.
Regionen ligger i topp när det gäller patientsäkerhetsarbete, men
begreppet nollvision används inte.
Vid sammanträdet fick regionledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag till nollvision för vårdskador till presidiesammanträdet den 23 november.
Sign
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Beslutsärenden till nämnden
§ 141
RJL
2015/
2184

SOU2015:76 (S2015/05570/FS) Ett
tandvårdsstöd för alla – fler och starkare
patienter samt Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets delredovisning
Uppdrag att säkerställa tillgång till en
prisjämförelsetjänst för tandvård
(S2015/06302/FS)
Beslut
Presidiet beslutar


föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård att godkänna
föreliggande yttrande som remissvar till
Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län
ställer sig bakom betänkandet.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-02

Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§ 142
RJL
2015/
2219

Ds 2015:51 Avgiftsfrihet för viss screening
inom hälso- och sjukvården
Beslut
Presidiet beslutar


föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård att godkänna
föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade promemoria.
Sign
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I promemorian föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas
avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet med förslaget är att
öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland
socioekonomiskt utsatta grupper. Landsting och regioner kompenseras
för de ökade kostnaderna genom en resursförstärkning. Lagförslaget
förslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-01

Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§ 143
RJL
2015/
710

Budget för nämndens verksamhetsområden
Beslut
Presidiet beslutar
 föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård att godkänna
budget för nämndens verksamhetsområden
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen
och nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de
delar av verksamheten som utförs i egen regi.
Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen
och nämndernas budgetansvar har regionstyrelsen 2015-12-15
godkänt budget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden.
Beslut har överlämnats till nämnden för fastställande.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-04

Förslag under sammanträdet
Marcus Eskdahl vill avvakta besked till regionstyrelsen den 15
december.
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Sign
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Beslutsärenden för presidiet
§ 144

Presidiets sammanträdesdatum för 2016
Beslut
Presidiet beslutar


presidiet sammanträder, kl 08:00-10:00 följande datum:
10/2, 2/3, 6/4, 18/5, 15/6, 31/8, 19/9, 4/11, 30/11 och 21/12.

Sammanfattning
Vid presidiets sammanträde 2015-11-23 presenterades ett förslag
med måndag alternativt tisdag som sammanträdesdag, 2 veckor
före nämndsammanträdet. Marcus Eskdahl önskade att förslaget
skulle kompletteras med ytterligare ett förslag där onsdag skulle
vara presidiets sammanträdesdag.
Beslut togs då också om att sammanträdestiden skulle förlängas
till två timmar, kl 08:00-10:00.
Beslutet skickas till
Folkhälsa och sjukvård
§ 145

Månadsrapportering – utformning
Beslut
Presidiet beslutar


att följande parametrar ska redovisas:
tillgänglighet, de medicinska ansvarsområdenas följsamhet
till åtgärds- och verksamhetsplaner, läkemedel, bemötande

Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde 2015-12-08 fick presidiet i uppdrag
att ta fram riktlinjer för hur nämndens månadsrapporter ska vara
utformade.
Förslag under sammanträdet
Tillgänglighet på en högre detaljeringsnivå,
de medicinska ansvarsområdenas följsamhet till åtgärds- och
verksamhetsplaner, vårdplatser, vårdtillfällen, beläggning,
utlokaliserade patienter, medarbetare och hyrläkare.
Sign
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Jämställdhetsperspektiv vid tertialrapporterna.
Läkemedel allmänt och uppdelat på verksamhetsområden och
jämfört med riket i samband med delårsrapport.
Bemötande efter resultaten av den nationella patientenkäten och
vårdbarometern.
Vara observant på om några kostnader ökar mer än ”normalt”.
§ 146

Kurser och konferenser
Beslut
Presidiet beslutar


Varje dag räknas, 9 februari i Stockholm

En ledamot från den politiska ledningen och en från oppositionen.
Anmälan sker genom sekreteraren.


Förhandsinformation – Regional konferens om länets
utvecklingssatsningar i samverkan för Barn och Unga, 21
mars i Huskvarna

En ledamot per parti, med undantag av Socialdemokraterna som
deltar med två ledamöter.
§ 147

Kom ihåg!
En genomgång och av listan görs.

§ 148

Synpunkter på utformningen av stipendier till
omvårdnadselever
Marcus Eskdahl framför synpunkter på det diplom som
politikerna delar ut till stipendiaterna på omvårdnadsutbildningarna i regionen. De är positiva till diplomet, men vill att
det också ska framgå att det är ett stipendium, samt att
stipendiesumman finns angiven.
Som exempel anges den utformning som var på stipendierna som
delades ut av Hälso- och sjukvårdsutskottet på Höglandet.
Önskemålen framförs till Futurum.

Sign
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Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Sign

