
 

 Sign 

 

 

 

 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 28-38 

Tid: 2016-04-06, kl 08:00-09:50 

Plats: Sal C, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

 

Övriga: 

Axel Ros, chefsläkare § 29 

Johan Björk, utredare § 29 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

§§ 29-35 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 28 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 29 Informationsärenden  
Axel Ros informerar om framtagandet av en strategi för 

patientsäkerhetsarbetet inom Region Jönköpings län. 

Johan Björk informerar om arbetet inför en Tillnyktringsenhet 

(TNE). 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Kommunernas avtal med patientnämnden 

Informationsärenden till nämnden 

 Redovisning av IVO-ärenden 

Föredragande: Axel Ros  

 Information om Primärvården 

Föredragande: Magnus Mattsson-Mårn, Marita Sandqvist 

och Jenny Abrahamsson 

 Information om Folktandvården 

Föredragande: Agnetha Bartoll 

 Åtgärder för regionens flyktingarbete 

Diarienummer: RJL 2016/88 

Föredragande: Peter Nilsson 

 Genomgång inför budgetarbetet 
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 Beslutsärenden till regionfullmäktige 

§ 30 Motion – Rehabilitering för framtiden i 
Jönköpings län 
Diarienummer: LJ 2014/924 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

 motionen är besvarad 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och 

Inga Jonasson finns ett beslutsunderlag framtaget till presidiet för 

nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet 

skrivs förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-15 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden till nämnden 

§ 31 

 

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  
Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att 

 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade betänkande. Regionen 



 

PROTOKOLL 3(7) 

      

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 28-38 

Tid: 2016-04-06, kl 08:00-09:50 

 

 

 Sign 

 

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 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-16 

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 

§ 32 

 

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 föreslås besluta 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 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-14 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 33 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 
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Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta 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 

ställer sig positiv till utredningens förslaget men för fram ett antal 

synpunkter.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-29 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 34 Handlingsplan för länsövergripande samverkan 
kring barn och unga 
För barns och ungas psykiska, sociala och 
fysiska hälsa 
Diarienummer: RJL 2015/1891  
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att 

 godkänna föreliggande handlingsplan och överenskommelse 

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. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet enas om att nämnden ska ta beslut om handlingsplanen 

och överenskommelsen. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Kommunalt forum 2016-02-12 

 Handlingsplanen för länsövergripande samverkan kring 

barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 2016-

02-05 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 35 Svar på Brev från medarbetare med synpunkter 
på sammanslagning av kliniker Värnamo 
sjukhus 
Diarienummer: RJL2016/355 
Beslut  
Presidiet för nämnden Folkhälsa och sjukvård beslutar att  

 lägga skrivelsen till handlingarna, då verksamhetschefen har 

besvarat skrivelsen och presidiet har delgivits detta. 

Sammanfattning  

Brev från medarbetare vid Geriatriska kliniken vid Värnamo 

sjukhus ställt till ”berörda parter” med synpunkter på 

sammanslagning av den Geriatriska kliniken med 

Medicinkliniken. 

 

Beslutsunderlag 

 Svar från sjukvårdsdirektör daterat 2016-02-10 

 Brev diariefört 2016-02-10 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
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§ 36 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 Funktionshinderkonferensen, 26-27 maj i Karlskrona 

 

En ledamot från den politiska ledningen och en från oppositionen.     

 Rådslag om regionens cancervård 28 april, Qulturum   
 

En ledamot per parti, med undantag av Socialdemokraterna som 

deltar med två ledamöter. (Inbjudan skickades ut med mail 20160316) 

 Seminarium om Skottlandsmodellen, 2 maj i Jönköping 

 En ledamot per parti, med undantag av Socialdemokraterna som 

 deltar med två ledamöter. 

 Förhandsinformation: Hästen som resurs inom vård, skola 

och omsorg- om nytänkande och gränsöverskridande 

samverkan, 2 september i Jönköping 

Inbjudan tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.  

§ 37 
 
Stipendieutdelning – omvårdnadselever 
Helena Stålhammar har uppdraget att planera och samordna för 

stipendieutdelningarna.  

Namnen meddelas sekreteraren som sedan skickar dessa med 

kontaktuppgifter till Futurum och APL-ansvarig. 

 

Sammanfattning 

Enligt fastställd rutin ska regionens stipendier till 

omvårdnadselever samt studenter i högskolan delas ut av en av 

presidiet utsedd ledamot, från nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård (RJL2015/1062). 

 

Beslutsunderlag 

 Sammanställning från Futurum (APL-ansvarig) av 

avslutningsdatum m.m. från aktuella skolor  
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Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – Futurum, samt APL-ansvarig 

§ 38 
 
Kom ihåg! 
En genomgång och av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


