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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 10-22
Tid:

2016-02-23, kl 13:00-17:15

Plats:
Närvarande:

Sal A, Regionens hus
Beslutande:
Maria Frisk (KD), ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S)
Maritha Josefsson (M)
Mona Forsberg (S)
Lis Melin (M)
Per Svenberg (S)
Desirée Törnqvist (S)
Bertil Nilsson (M)
Eva Eliasson (S)
Marianne Andersson (KD)
Lena Skaring Thorsén (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Anne Karlsson (SD)
Ersättare:
Hannah Ekeroos Sturesson (KD) 1:e ersättare
§§ 10-13
Nils-Erik Emme (KD) ersättare §§ 14-22
Emelie Walfridsson (C) 1:e ersättare
Britt Johansson (M) 1:e ersättare
Tomas Bäuml (M) 1:e ersättare
Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare
Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare
Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare
Övriga:
Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör § 13
Karsten Offenbartl, överläkare § 13
Anders Liif, personaldirektör § 13
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg § 13
Susanne Monie Magnusson, jurist § 16
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, sekreterare

§ 10

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Maritha Josefsson och Mona Forsberg att
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tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 11

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 12
RJL
2016
/50

Anmälan av informationshandlingar

§ 13

Informationsärenden och aktuell information

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Ann-Marie Schaffrath och Karsten Offenbartl informerar om
Verksamheten i kirurgisk vård, operationsfördelning, lärdomar
hittills och framåt.
Anders Liif informerar om personalplanering inför sommaren.
Anette Nilsson informerar om hälsocafé.
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:


För ett bra liv i en attraktiv region



Regionstyrelsens direktiv för nämndens arbete med budget
och flerårsplan 2018-2019

Chefscontrollern informerar om:


Månadsuppföljning, helår 2015

Rapport från konferens:


Helena Stålhammar rapporterar från konferensen - Varje
dag räknas, den 9 februari i Stockholm

Ordföranden informerar om:


Kommunalt forum


Frågor
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställts vid
nämndens sammanträde i december och januari av:
Bengt-Ove Eriksson om rutiner för ersättning till personer med
egen erfarenhet som medverkar vid utbildningar, temadagar eller
andra engagemang i regionens regi.
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Sibylla Jämtings frågor om handlingsplanen, vårdplatsreducering
m.m. samt akutläkare.
Marcus Eskdahls fråga om rutiner för glasögonbidrag.
Frågan om sammanslagning och vårdplatsneddragningar inom de
geriatriska klinikerna besvarades vid regionfullmäktiges
sammanträde den 9 februari. Marcus Eskdahl vill nu ha en
protokollsanteckning till nämndens protokoll, bilaga.
Följande fråga ställs nu av Thomas Bäuml:
Hur är läget med Apodos och vad händer framöver?
§ 14

Motion – Samverkan inom missbruksvården
Diarienummer RJL2015/2672
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta


att motionen är besvarad med hänvisning till beslut i Budget
med verksamhetsplan 2015, flerårsplan 2016-2017 och
uppdrag att utreda behovet av beroendemottagning där
Region Jönköpings län och kommunerna samverkar.
Beslutet i budget låg till grund för ett tilläggsuppdrag till
den ovan nämnda utredningen.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Eva Eliasson och Mona Forsberg, båda Socialdemokraterna har i
en motion yrkat


att ett helhetsperspektiv med förebyggande åtgärder inom
missbruksvården skall återskapas, vilket innebär en
samverkansmodell mellan kommun och region med
medverkan av läkare och sjuksköterskor motsvarande
tidigare socialmedicinska mottagningar.

En utredning om omhändertagande av påverkade personer görs i
samverkan med länets kommuner.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Maria Frisk yrkar bifall till förslaget till beslut.
Marcus Eskdahl med instämmande av Miljöpartiet och
Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
nämnden bifaller ordförandens yrkande, att bifalla förslaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 15

Komplettering av avsnitt 5.17 i
förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval
i Jönköpings län”
Diarienummer LJ 2014/733
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta


godkänna komplettering av avsnitt 5.17 i
förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län.”

Sammanfattning
Uppdraget att driva vårdcentral i Jönköpings län är omfattande. Den
föreslagna kompletteringen av förfrågningsunderlaget syftar till att
säkerställa invånarnas närhet till vård med fortsatt hög kvalitet och
god tillgänglighet på mindre orter.
Kompletteringen möjliggör för regionen att besluta om uppdra till
godkända leverantörer att ta över och driva en vårdcentral på en
mindre ort som filial till sin huvudmottagning.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Lena Skaring Thorsén, Helena Stålhammar och Maritha Josefsson
yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden förslaget till beslut.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 16

Delegationsordning – Nämnden för Folkhälsa
och sjukvård
Diarienummer RJL 2016/292
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar


fastställa bilagd delegationsordning att gälla från och med
2016-03-01.

Sammanfattning
Nämnden får enligt 6 kap. 33 § kommunallagen, uppdra åt ett
utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos Region
Jönköpings län att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en grupp av ärenden.
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande
författningar och av regionfullmäktige beslutade policys samt
ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd
verksamhet.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04



Delegationsordning – Nämnden för Folkhälsa och sjukvård,
daterad 2016-02-01
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Regiondirektören
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 17

Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård
Diarienummer RJL 2016/296
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar
1. godkänna periodicitet och omfattning för återapportering
av mätetal/mål 2016.
2. ett mätvärde läggs till för redovisning till nämnden:
överbeläggning och utlokaliserade, som ska mätas
månadsvis.
Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
till förmån för Socialdemokraternas förslag.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål
fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.
Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som
regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom
alternativa producenter.
För den verksamhet som utförs i egen regi har nämnden i
verksamhetsområdesbudgetar fastställt ett antal specifika mätetal.
Regionledningskontoret redovisar förslag till periodicitet och
omfattning för återrapportering till nämnden för folkhälsa- och
sjukvård.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-02

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Under avsnitt Ekonomi, Årsarbetare på sidan 5 yrkar Marcus
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Eskdahl med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet att målet
”Minska med 200 varav 100 inom medicinsk vård och 100 inom
kirurgisk vård” stryks, men att mätetalet ska vara kvar.
Under avsnitt Process och produktion, Beläggning i procent på
sidan 5 yrkar Sibylla Jämting att ett mätvärde läggs till för
redovisning till nämnden: överbeläggning och utlokaliserade, som
ska mätas månadsvis.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden Sibylla Jämtings
tilläggsyrkande, men avslår Marcus Eskdahls yrkande.
Votering begärs med följande voteringsordning:
JA för bifall till föreliggande förslag röstar följande 8 ledamöter:
Anne Karlsson, Maritha Josefsson, Lis Melin, Bertil Nilsson,
Marianne Andersson, Lena Skaring Thorsén, Helena Stålhammar
och Maria Frisk.
NEJ för bifall till Marcus Eskdahls yrkande röstar följande 7
ledamöter: Mona Forsberg, Per Svenberg, Desirée Törnqvist, Eva
Eliasson, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre och Marcus Eskdahl.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
§ 18

Bildande av en regionövergripande kirurgklinik
Diarienummer RJL 2016/70
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar
1. Bilda en regionövergripande kirurgklinik från och med
2017-01-01. Syftet är att få en gemensam medicinisk
utveckling i regionen kombinerat med ett ledarskap på
varje ort.
2. Förändringen utgår från att vi har tre akutsjukhus i
länet och ska bidra till en jämlik vård för invånarna.
3. Förändringen görs också för att trygga
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kompetensförsörjningen vid alla tre sjukhusen och att
skapa goda och likvärdiga möjligheter för
specialistutbildning för läkare.
4. Inför förändringen 1 januari 2017 fortsätter arbetet
med samverkan i verksamheten och tillsammans med
chefer, medarbetare och fackliga organisationer.
Reservationer
Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar
sig till förmån för egna förslag.
Sammanfattning
De tre kirurgklinikerna föreslås sammanföras till en
regiongemensam kirurgklinik från 2017. Förslaget har föregåtts av
två utredningar och en särskild insats för att stärka samverkan.
I medicinsk programgrupp ser en majoritet behov av en
regionövergripande kirurgklinik, med en verksamhetschef, som har
fokus på övergripande ledning och styrning, utvecklingsfrågor samt
övergripande ekonomi. Samverkan mellan de tre klinikerna måste
utvecklas för att säkra patienternas behov av kirurgisk vård. Beslut
och ansvarsfrågor behöver tydliggöras för att uppnå en styrning och
ledning som klarar framtidens utmaningar. En regionövergripande
klinik är i linje med det förändringsarbete som
operationsomfördelningen innebär.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-26



Gemensam information till ledamöterna lämnades vid
morgonens gruppmöten av Ann-Marie Schaffrath,
sjukvårdsdirektör, Mats Hoppe, processledare, samt hälsooch sjukvårdsdirektören.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Den politiska ledningen och Socialdemokraterna yrkar följande
tillägg till beslutet:


Förändringen utgår från att vi har tre akutsjukhus i länet och
ska bidra till en jämlik vård för invånarna.
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Förändringen görs också för att trygga
kompetensförsörjningen vid alla tre sjukhusen och att skapa
goda och likvärdiga möjligheter för specialistutbildning för
läkare.



Inför förändringen 1 januari 2017 fortsätter arbetet med
samverkan i verksamheten och tillsammans med chefer,
medarbetare och fackliga organisationer.

Sverigedemokraterna yrkar avslag till beslutet om bildande av en
regionövergripande kirurgklinik med följande motivering: ”Den
nya organisationen med medicinska områden istället för
geografiska har inte fullt ut hunnit sätta sig än. Det är viktigt att
man avvaktar ytterligare omorganisationer med så kort varsel för
personalens skull.”
Miljöpartiet med instämmande av Vänsterpartiet yrkar på
återremiss med följande motivering:
”Vi anser att den politiska processen i detta ärende har varit
mycket otillfredsställande. Vi nämndledamöter borde ha fått
information fortlöpande om den pågående utredningen. Det
slutgiltiga förslaget borde ha presenterats på det nämndmöte som
föregår mötet där beslutet ska tas. Vi anser vidare att
ansvarsfördelningen mellan den övergripande verksamhetschefen
och de lokala cheferna måste tydliggöras i förslaget. De lokala
cheferna bör ha ett starkt och väldefinierat uppdrag.
Vi anser det är för tidigt att ta beslut idag, eftersom vi
nämndledamöter fått avgörande information från tjänstemännen
först idag. Beslutet borde också kompletterats. Miljöpartiet och
Vänsterpartiet har därför idag yrkat på en återremiss med krav på
komplettering av förslaget i form av
a) ansvarsfördelning mellan övergripande verksamhetschef och
lokala chefer
b) en plan för dialog med samtliga personalgrupper som berörs av
förslaget”
Beslutsgång
På ordförandens fråga svarar nämnden att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer därefter frågan om nämnden bifaller eller
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avslår förslaget om en regionövergripande kirurgklinik.
Nämnden bifaller förslaget om en regionövergripande
kirurgklinik med tilläggssatserna.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Regiondirektören
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 19

Hälsocafé för personer som har kronisk
sjukdom och deras närstående
Diarienummer RJL 2016/245
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar
1. att starta projektet ”Hälsocafé” för personer med kroniska
sjukdomar och deras närstående.
2. om det efter utvärdering visar sig lyckosamt ska detta
arbetssätt spridas till Höglandet och södra länsdelen.
Sammanfattning
I budget flersårsplan har Hälsa för livet lyfts fram som ett viktigt
angreppssätt. Syftet är att stärka invånarna att själva kunna
påverka sin hälsa och livskvalitet. Genom att erbjuda invånarna
en palett av tjänster och verktyg skapas förutsättningar för att de
personer som kan och vill ta ansvar för sin egen hälsa och
livskvalitetet också kan göra det.
Ett nytt projekt Hälsocafé föreslås nu starta för personer med
kroniska sjukdomar och deras närstående.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-28



Protokollsutdrag FS-presidium, 2016-02-10

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden förslår följande tillägg: Om det efter utvärdering
visar sig lyckosamt ska detta arbetssätt spridas till Höglandet och
södra länsdelen.
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Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden tillägget.
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§ 20

Akuta besök i primärvård och vid
akutmottagningar
Diarienummer RJL 2015/980
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att
1. ett arbete ska påbörjas för att patienter i första hand ska
söka sig till närakuter i primärvården och att sjukhusens
akutmottagningar är till för allvarliga sjukdomstillstånd,
olycksfall och livshotande tillstånd.
2. jourcentralens placering i Jönköping finns med i den
fortsatta processen, med kontinuerlig avstämning till
nämnden, med uppföljning i oktober.
Sammanfattning
Region Jönköpings län ser ett behov av att ändra patientströmmar
och sökmönster från akutmottagningarna i länet till att
primärvården ska vara förstahandsval vid sjukdom. En av flera
föreslagna aktiviteter är att införa rutiner för att de patienter som
kommer med ambulans, allvarliga sjukdomstillstånd, olycksfall
eller andra livshotande tillstånd, kommer direkt till sjukhuset och
att övriga omhändertas på vårdcentralerna.
Ett stort antal patienter söker sig till akutmottagningarna som
första vårdinstans. Patienter som istället borde kunnat tas om hand
inom primärvården. Detta har gett en stor ökning av patienter
framförallt på akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov. Det
finns nu ett stort behov av ytterligare åtgärder för att komma till
rätta med detta problem.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-29
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden yrkar på följande tillägg: Jourcentralens placering i
Jönköping finns med i den fortsatta processen, med kontinuerlig
avstämning till nämnden, med uppföljning i oktober.
Marcus Eskdahl och Lena Skaring Thorsén yrkar bifall till förslag
och tillägg.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden förslaget med tillägg.
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§ 21

Yttrande över promemorian Reformerade stöd
till barn och vuxna med funktionsnedsättning
(DS 2015:58) – S2015/07492/SF
Diarienummer RJL 2015/2512
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar


godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län
har, utifrån de utgångspunkter regionen har att beakta, inget att
erinra mot det remitterade förslaget.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-13

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
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2016-02-23, kl 13:00-17:15

Yttrande över remiss på förslag till Ett samhälle
för alla – program för funktionshinderpolitiken i
Jönköpings kommun (Ks2015:79 750)
Diarienummer RJL 2015/2777
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar


godkänna föreliggande förslag som svar till Jönköpings
kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Jönköpings kommun getts möjlighet att
yttra sig över förslag till Ett samhälle för alla - program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att det befintliga
funktionshinderpolitiska programmet för 2012-2016 ska revideras.
Programmet har sin utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, Barnkonventionen och
Kommunprogrammet (2015-2018).
Främsta skälet för revideringen är att flera av de angivna åtgärder som
programmet innehållit är genomförda. En av kommunstyrelsen utsedd
styrgrupp har lett arbetet att upprätta föreliggande förslag. Till sin hjälp
har en arbetsgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar tillsatts.
Arbetet har skett i nära dialog med funktionshinderrörelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen - Jönköpings kommun, e-post:
kristine.andreassen@jonkoping.se
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet

Lena Lindgren
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Justeras

Maria Frisk

Maritha Josefsson

Mona Forsberg

Protokollet är justerat 2016 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign
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Protokollsanteckning angående sammanslagning av de geriatriska avdelningarna
Enligt vår bedömning har inget politiskt beslut fattats när det gäller nedläggning av
geriatriska avdelningar och kliniksammanslagningar i länet.
Den planerade vårdplatsreduktionen som finns beskriven i Förvaltningsbudget 2016,
Verksamhetsplan för medicinsk vård 2016 samt Åtgärdsplan (för att komma till rätta med
underskottet inom den somatiska vården) beskriver inte någon organisatorisk förändring när
det gäller geriatriken. Nämnden FS har inte heller fattat något beslut om dessa förändringar.
Kliniksammanslagningar och nedläggningar av geriatriska avdelningar kommer ske den
1 mars enligt verksamheten.

Enligt riskanalysen står det: - När ska åtgärderna vara genomförda?
-

Förslag på åtgärder ska ske fortlöpande efter att man fattat beslut om att
verksamhetsförändringen kommer att ske.

I verksamhetsplan beskrivs att primärvården får ett utökat ansvar för bl. a:
-

Kontakter med kommuner
Den palliativa vården
Mobila geriatriska team
Läkarmedverkan i hemsjukvården

Kapaciteten i de mobila geriatriska teamen ska stärkas. De signaler vi fått från vården är att
dessa verksamhetsförändringar inte har genomförts till 1 mars. Därmed finns risk för fler
återinskrivningar vilket också kan ge försämrad vårdkvalité. För sjukhusvården kan det
innebära överbeläggningar och utlokalisering av patienter till andra avdelningar som också
leder till försämrad vårdkvalité.

Socialdemokraterna
Miljöpartiet

