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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 35-44
Tid:

2016-04-26, kl 13:00-16:45

Plats:
Närvarande:

Sal A, Regionens hus
Beslutande:
Maria Frisk (KD), ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S)
Maritha Josefsson (M)
Lars-Uno Olausson (S) (ers Mona Forsberg (S))
Britt Johansson (M) (ers Lis Melin (M))
Per Svenberg (S)
Bertil Nilsson (M)
Tobias Gyllensten (S) (ers Desirée Törnqvist (S))
Nils-Erik Emme (KD) (ers Marianne Andersson
(KD))
Eva Eliasson (S)
Lena Skaring Thorsén (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Thomas Bäuml (M) (ers Anne Karlsson (SD))
Ersättare:
Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare
Erik Wågman (S) 1:e ersättare
Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare
Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare
Övriga:
Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör § 39
Kent Wendelström, verksamhetschef § 39
Magnus Mattsson-Mårn, överläkare § 39
Marita Sandqvist, utredare § 39
Jenny Abrahamsson, utredare § 39
Peter Nilsson, projektkoordinator § 39
Axel Ros, chefsläkare § 39
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, sekreterare

§ 35

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Bertil Nilsson och Eva Eliasson att tillsammans
med ordföranden justera protokollet.
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§§ 35-44
Tid:

§ 36

2016-04-26, kl 13:00-16:45

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 37

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL2016/50
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 38

Anmälan av delegationsärenden
Diarienummer: RJL2016/51
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 39

Informationsärenden och aktuell information
Agnetha Bartoll och Kent Wendelström informerar om
Folktandvården.
Magnus Mattsson-Mårn, Marita Sandqvist och Jenny
Abrahamsson informerar om Primärvården.
Peter Nilsson lämnar en rapport över Statliga medel för
flyktingarbetet.
Axel Ros informerar om IVO ärenden.
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:


Utmärkelser till Regionen, bland annat till länssjukhuset
Ryhov



Personalplaneringen inför sommaren

Chefscontrollern informerar om:


Genomgång inför budgetarbetet


Månadsuppföljning
Vid nämndens sammanträde den 31 maj ska en fördjupad analys
redovisas för:


Läkemedelskostnader



Kostnader för bemanningsföretag



Högre sjukfrånvarotal



Köpt vård



Varför antalet anställda ökar inom kirurgisk vård
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Varför det är så stora budgetavvikelser för medicinsk och
kirurgisk vård

Marcus Eskdahl och Sibylla Jämting påpekar att nämnden ännu
inte fått ta del av verksamhetsområdenas handlingsplaner som de
efterfrågade vid sammanträdet den 15 mars.
Rapport från konferenser:


Eva Eliasson, Tobias Gyllensten och Elisabeth Töre
rapporterar från konferensen: Regional konferens om länets
utvecklingssatser i samverkan för barn och unga, 23 mars i
Huskvarna



Eva Eliasson, Tobias Gyllensten och Elisabeth Töre
rapporterar från konferensen: Etiskt forum – Men jag då? –
när patienten är den som kränker, 5-8 april i Jönköping,
Eksjö och Värnamo



Britt Johansson och Elisabeth Töre rapporterar från
konferensen: Utbildningsdag om prioriteringar, 13 april i
Linköping


Frågor
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nästa sammanträde.
Bertil Nilsson ställer frågan: Hur långt har vi kommit i arbetet
med nationell samverkan inom 1177 för att minska väntetiderna?
Eva Eliasson ställer frågan: Varför beviljas inte sjukresa från
Ryhov till bostaden för patienter som genomgår
cytostatikabehandling efter bröstoperationer?
De hänvisas idag till att åka kollektivt trots att de är kraftigt
påverkade av sin behandling och mår dåligt.
§ 40

Motion – Rehabilitering för framtiden i
Jönköpings län
Diarienummer: LJ 2014/924
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta att


motionen är besvarad
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Sammanfattning
Med anledning av motion från Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och
Inga Jonasson finns ett beslutsunderlag framtaget till nämnden för
Folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11



Protokollsutdrag från presidiet 2016-04-06



Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-15

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 41

Remiss – Stöd och hjälp till vuxna vid
ställningstaganden till vård, omsorg och
forskning (SOU 2015:80) dnr S2015/06260/FS
Diarienummer: RJL 2015/2751
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


godkänna remissvaret som lämnats till Socialdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle
att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. Regionen
välkomnar förslaget men för fram ett antal synpunkter.
Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård behandlar
ärendet och avger ett yttrande med anledning av kort remisstid.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från presidiet 2016-04-06



Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-16

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
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§ 42

2016-04-26, kl 13:00-16:45

Remiss – Fråga patienten! Nya perspektiv i
klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) dnr
S2015/08100/FS
Diarienummer: RJL 2016/116
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle
att yttra sig över ovan rubricerade slutbetänkande. Regionen
välkomnar förslaget men för fram ett antal synpunkter.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från presidiet 2016-04-06



Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Nämnden enas om att byta ordet kan till ska under rubriken
Information i ärendet i missivet. Mening ska lyda ”Regionen
instämmer att patienterfarenheter ska beaktas än mer och att dessa
är centrala för utvecklingen av hälso- och sjukvårdens kvalitet.”
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 43

Remiss – SOU 2015:98 Betänkande av
utredningen om högspecialiserad vård –
”Träning ger färdighet – Koncentrera vården för
patienternas bästa”, dnr S2015/07487/FS
Diarienummer: RJL 2016/119
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att
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godkänna föreliggande yttrande som remissvar till
Socialdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle
att yttra sig över ovan rubricerade slutbetänkande. Regionen
ställer sig positiv till utredningens förslag men för fram ett antal
synpunkter.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från presidiet 2016-04-06



Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-29

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 44

Handlingsplan och Överenskommelse för
länsövergripande samverkan kring barn och
unga
För barns och ungas psykiska, sociala och
fysiska hälsa
Diarienummer: RJL 2015/1891 och RJL2015/1897
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att


godkänna föreliggande handlingsplan och överenskommelse



återrapport till nämnden om Område psykologutredning –
ansvarsfördelning

Sammanfattning
Handlingsplanen innefattar de utvecklingsområden i samverkan
som bedrivs länsövergripande. Handlingsplanen och
överenskommelsen om samverkan kring barn och unga är två
dokument som hör samman.
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Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från presidiet 2016-04-06



Protokollsutdrag från Kommunalt forum 2016-02-12 § 9,
Handlingsplan samverkan …



Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn
och unga
Gäller 2016, revideras 2016-10-31



Protokollsutdrag från Kommunalt forum 2016-02-12 § 8
Överenskommelse om samverkan …



Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barn och
ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa
Gäller från 2015-10-31 till 2016-12-31

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Eskdahl påpekar att det i handlingsplanen, sidan 5,
MATRIS över utvecklingssatsningar, under område
Psykologutredning ansvarsfördelning inte finns något datum för
att det ska vara färdigt. Marcus Eskdahl föreslår därför att
nämnden skyndsamt ska få en återrapport om psykologutredning
– ansvarsfördelning.
Beslutsgång
Nämnden bifaller förslaget om återrapport om psykologutredning
– ansvarsfördelning.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet

Lena Lindgren
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Justeras

Maria Frisk

Bertil Nilsson

Eva Eliasson

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

Sign

