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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-17 

Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

 

Övriga: 

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör § 2 

Mats Hoppe, processledare § 2  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 1 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 2 Informationsärenden 
Ann-Marie Schaffrath och Mats Hoppe informerar om 

Regionövergripande kirurgklinik. 

 

Ledamöternas gruppmöten den 23 februari, kl 09:00 inför 

nämndens sammanträde, inleds med en gemensam information av 

Ann-Marie Schaffrath och Mats Hoppe.  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Årshjul 

 Tidplan 2016 

 Brev från medarbetare på Värnamo sjukhus 

 Sammanträde med primärkommunalt samverkansorgan, 

2015-12-04 

Informationsärenden till nämnden 

 Verksamheten i kirurgisk vård, operationsplanering, 

lärdomar hittills och framåt 

Föredragande: Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, 

Mats Hoppe, processledare och Karsten Offenbartl, 

överläkare 

 Personalplanering inför sommaren 
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Föredragande: Anders Liif, personaldirektör 

 Beslutsärenden till regionfullmäktige 

§ 3 

 

Motion – Samverkan inom missbruksvården 
Diarienummer RJL 2015/2672 

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. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 4 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-14 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl vill avvakta med besked till nämndens 

sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden till nämnden 

§ 5  

 

 

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

 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 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl efterlyser ett angivet maxbelopp under avsnitt 

Upphandling, vårdavtal, försäljning, punkt 4.2.1, samt en 

internkontrollplan för att kunna göra en uppföljning.  

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 6  

 

Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård 

Diarienummer RJL 2016/296 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta   

 

 godkänna periodicitet och omfattning för återapportering av  

mätetal/mål 2016 
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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 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 7 

 

Bildande av en regionövergripande kirurgklinik 
Diarienummer RJL 2016/70 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta   

 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. 

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 
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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 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl vill avvakta med besked till nämndens 

sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 8 

 

Hälsocafé för personer som har kronisk 
sjukdom och deras närstående 
Diarienummer RJL 2016/245 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta   

 att starta projektet ”Hälsocafé” för personer med kroniska 

sjukdomar och deras närstående.  

 att nedanstående förtydligande görs i tjänsteskrivelsen. 

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.   
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-28 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk föreslår ett förtydligande i tjänsteskrivelsen av 

studieförbundens betydelse, samt att mötesplatserna är viktiga.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 9 

 

Akuta besök i primärvård och vid 
akutmottagningar 
Diarienummer RJL 2015/980 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta   

 att 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.  

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 

Marcus Eskdahl meddelar att han vid nämndens sammanträde 

kommer att ta upp frågan om en jourcentral på Ryhovsområdet. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 10 

 

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 föreslås besluta  

 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 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 11 

 

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 föreslås besluta  

 godkänna föreliggande förslag som svar till Jönköpings 

kommun.  
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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 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 12 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 En återhämtningsinriktad psykiatri och andra PRIO-

satsningar i Jönköpings län, 3 mars i Huskvarna  

En ledamot per parti, med undantag av Socialdemokraterna som 

deltar med två ledamöter. 

 Etiskt forum ”Men jag då? – när patienten är den som 

kränker” 

5 april, förmiddag, aulan Ryhov 

5 april, eftermiddag, aulan Höglandssjukhuset Eksjö 

8 april, förmiddag, aulan Värnamo sjukhus 

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

 Utbildningsdag om prioriteringar, 13 april i Linköping 

En ledamot från den politiska ledningen och en från 

oppositionspartierna.  

 Elmia Äldre, 7-8 april i Jönköping 

En ledamot från den politiska ledningen och en från 

 oppositionspartierna. 

§ 13 Rutin för justering av nämndprotokoll 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 nämndens protokoll justeras av ordföranden, samt av en 

justerare från den politiska ledningen och en från 

oppositionspartierna. 

 när ordföranden justerat protokollet skickar sekreteraren det 

med e-post samtidigt till de båda valda justerarna. Dessa 

skickar ett svar till sekreteraren som bekräftelse på sin 

justering. Protokollet kan därefter anslås och publiceras på 

webben. Originalprotokollet skrivs under av justerarna vid 

nästa nämndsammanträde.  

Sammanfattning 
Vid sammanträdet 2016-01-19 beslutade nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård att två ledamöter, varav en representant från 

oppositionen ska utses att tillsammans med ordföranden justera 

nämndens protokoll från och med sammanträdet i februari. 

Ett förslag till justeringslista presenteras nu.  

§ 14 
 
Redovisning av IVO-ärenden och 
patientsäkerhet  
Beslut 

Presidiet beslutar 

 chefsläkaren redovisar IVO-ärenden och informerar om 

patientsäkerhet varje tertial, enligt nämndens årshjul. 
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  en förteckning över beslutade IVO-ärenden redovisas i 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar vid 

varje nämndsammanträde.  
 

Sammanfattning 

Vid presidiets sammanträde 2015-09-22 beslutades att IVO-

ärenden redovisas som anmälningsärenden vid varje 

nämndsammanträde, samt att en mer ingående redovisning görs 

kvartalsvis av chefsläkaren. I det framtagna årshjulet för nämnden 

medverkar chefsläkaren varje tertial.  

§ 15 

 

 
Extra stipendieutdelning den 7 mars kl 10:00, 
Värnamo 
Diarienummer RJL2015/1062 

Beslut 

Presidiet beslutar 

 att en nämndledamot ska utses för att dela ut stipendiet. 

 
Sammanfattning 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutade 2015-10-06 om lika 

riktlinjer för stipendieutdelning inom region Jönköpings län, samt att 

en ledamot från nämnden ska dela ut stipendiet/-erna. Futurum 

ansvar för hela processen. 

Vuxenutbildningen i Värnamo har nu en avslutning med ett extra 

tillfälle för stipendieutdelning som följd. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 
Helena Stålhammar som har en samordnande funktion för uppdraget 

meddelar sekreteraren namnet på utsedd stipendieutdelare. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Futurum 

§ 16 

 

 
Förslag till mallar för stipendium samt check 
Diarienummer RJL2015/1062 

Beslut 

Presidiet beslutar 

 godkänna mallarna, med tillägg att dessa är daterade vid 
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stipendieutdelningen. 

 

Sammanfattning 
Vid presidiets sammanträde 2015-12-14 (§148) framförde Marcus 

Eskdahl 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 angavs den utformning som var på stipendierna som 

delades ut av Hälso- och sjukvårdsutskottet på Höglandet. 

Önskemålen framfördes till Futurum som nu har tagit fram förslag 

på mallar för stipendium, samt check. 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl saknar datering på mallen. 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Futurum 

§ 17 
 
Kom ihåg! 
En genomgång och av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


