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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 39-55 

Tid: 2016-05-18, kl 08:00-09:45 

Plats: Sal C, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

 

Övriga: 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 39 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 40 Informationsärenden  
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Granskning av årsredovisning 2015  

Diarienummer: RJL2016/1149 

Anmälningsärende till nämnden. 

 Ny Remiss Remittering av Socialstyrelsen rapport: 

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade 

könsceller – ska behandling få utföras vid andra vårdenheter 

än universitetssjukhus 

Diarienummer: RJL2016/1278 

 Remiss avseende nationell och regional nivåstrukturering av 

sex åtgärder inom cancerområdet  

Diarienummer: RJL2016/352 

Svaret samordnas inom Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen (SVN) med beslut i SVN 20160527.  

Anmälningsärende till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.  

 Ny Motion Neurorehabilitering utifrån patienternas behov 

Diarienummer: RJL2016/920 

Anmälningsärende till nämnden. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 

faktaunderlag till presidiesammanträdet den 15 juni. 

 Information om budget och verksamhetsplan 2017 och 
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flerårsplan 2018-2019 

Diarienummer: RJL2016/374 

Utskickad bildpresentation ska kompletteras med 

information om statsbidrag. 

Informationsärenden till nämnden 

 Information om riks- och regionsjukvård, samt redovisning 

av köpt vård 

 Lägesbeskrivning om de mobila teamen 

 Beslutsärenden till regionfullmäktige 

§ 41 Motion Förebyggande insatser för äldre – 
erbjud fria halkskydd  
Diarienummer: RJL 2016/190 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

 avslå motionen 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information 

i ärendet till nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. 

Efter behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium skrivs förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl lämnar besked vid nämndens sammanträde.  

Maria Frisk föreslår att motionen avslås. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 42 Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu?  
Diarienummer: RJL 2016/260 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

 avslå motionen 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 

lämnas information i ärendet till nämnden för Folkhälsa och 

sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för Folkhälsa 

och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut.    

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från 2016-05-12 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Eskdahl lämnar besked vid nämndens sammanträde.  

 
Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 43 Motion Säkrare omhändertagande på länets 
akutmottagningar med specialist i första ledet  
Diarienummer: RJL 2016/354  
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

 motionen är besvarad 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Anita Winberg, 

Robert Andersson och Samuel Godrén, lämnas information i 

ärendet till nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter 

behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium 

skrivs förslag till beslut.   
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-13 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden till nämnden 

§ 44 

 

Yttrande över Slutbetänkande Olika vägar till 
föräldraskap – Utredningen om utökade 
möjligheter till behandling av ofrivillig 
barnlöshet, SOU 2016:11 
Diarienummer: RJL2016/811 

Beslut  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att   

 

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Justitiedepartementet med kompletteringar. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och ställer sig 

bakom förslagen i slutbetänkandet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-21 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet enas om att kompletteringar ska göras enligt synpunkter 

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Kompletteringarna ska vara godkända av presidiet före yttrandet 

skickas ut till nämnden. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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§ 45 Svar till revisionen uppföljning av granskningar 
2010-2013 
Diarienummer: RJL2016/1151 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att   

 godkänna föreliggande yttrande som svar till revisionen 

Sammanfattning  
Revisionen har gjort en uppföljning av tre granskningar som har 

genomförts under 2010-2013. Granskningarna gällde missbruks- 

och beroendevården, folkhälsa för barn 0-5 år samt tillgänglig och 

ändamålsenlig vård för de mest sjuka äldre. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från 2016-05-12 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl lämnar besked vid nämndens sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 46 Remiss Effektiv vård 
Diarienummer: RJL2016/518 

Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att 

 godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet med kompletteringar i avsnitt 11.6 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län (RJL) har av socialdepartementet getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade slutbetänkande.   
 

RJL anser att slutbetänkandet beskriver många goda intentioner 

och förslag, och andas nyskapande. Regionens arbete med 

Primärvården som basen i hälso- och sjukvården stämmer väl med 

förlagen i betänkandet. RJL anser inte att primärvården bör delas 
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upp, men att samverkan med specialistsjukvården och 

kommunerna behöver utvecklas.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-20 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk vill att ett tillägg görs i yttrandet under avsnitt 11.6 

om vem som har ansvar för att rätt uppgifter står i journalen. 

Marcus Eskdahl lämnar besked vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 47 Bidrag för projekt med folkhälsomål 2016 – 
Smålands Blåbandsungdom 
Diarienummer: LJ2014/1485 

Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att 

 tilldela Smålands Blåbandsungdom 150 000 kronor för år 

2016 för projekt Våga – Medveten vän  

Sammanfattning  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har fattat beslut om bidrag 

till organisationer och föreningar i länet för år 2016. Beslutet 

omfattade inte en tidigare överenskommelse med Smålands 

Blåbandsungdom om ett årligt projektbidrag på 150 000 kr per år 

under åren 2015, 2016 och 2017. Enligt beslut om bidrag för år 

2015 genomförde Smålands Blåbandsungdom en projektrapport 

2015-08-10. 

 

En reviderad översikt för bidrag till organisationer inom 

folkhälsoområdet 2016 är framtagen. I översikten framgår att 

medel för bidraget inryms i de medel som finns avsatta för 2016 

års bidrag och projekt inom folkhälsoområdet.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-03 

 Reviderad översikt för bidrag till organisationer inom 

folkhälsoområdet år 2016. LJ 2014/1485, RJL 2015/1745, RJL 

2015/1419 och RJL 2015/1683. 

 Översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet 

år 2016. RJL 2015/1745, RJL 2015/1419 och RJL 2015/1683. 

 Översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet 

år 2015.  

LJ 2014/714, LJ 2014/715, LJ 2014/176. 

 Ansökan om projektbidrag 2015. Smålands Blåbandsungdom. 

Pilotprojekt Powerhouse, Våga- Medveten vän. LJ 2014/1485. 

 Projektrapport. Smålands Blåbandsungdom. Pilotprojekt 

Powerhouse. LJ 2014/1485. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 
Presidiet enas om att Jesper Ekberg ska medverka med 

information på nämndens sammanträde. 

 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

§ 48 Hemtandvård (Bedside dentistry) 
Diarienummer: RJL2016/1566 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

 regelverket för hemtandvård (bedside dentistry) förtydligas 

enligt förslag 

 

Sammanfattning 
I Region Jönköpings läns regelverk för nödvändig tandvård har 

uppdagats oklarheter i skrivningen för hemtandvård (bedside 

dentistry). En riktlinje är framtaget med förtydligande av vilket 

regelverk som gäller.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med Riktlinje Ersättningsbar hemtandvård 

daterad 2016-05-10   

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 49 Motion Sjukresesystem anpassat efter dagens 
behov 
Diarienummer: RJL 2015/1824 

Beslut 

Presidiet beslutar att  

 motionsunderlaget skickas för synpunkter till nämnden för 

Trafik, infrastruktur och miljö (TIM), Länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF) och Länspensionärsrådet 

(LPR) för synpunkter. Synpunkter ska lämnas före den 30 

september 2016. 

 svaret på motionen ska samordnas med Motion Hur 

fungerar egentligen våra sjukresor (RJL2016/966) som 

handläggs av TIM 

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Marcus Eskdahl och Kajsa 

Carlsson lämnas information i ärendet till nämnden för Folkhälsa 

och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för 

Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut.   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet enas om att motionsunderlaget ska skickas till nämnden 

för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM), Länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF) och Länspensionärsrådet (LPR) för 
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synpunkter. Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 

september.  

Svaret på motionen ska samordnas med Motion Hur fungerar 

egentligen våra sjukresor (RJL2016/966) som handläggs av TIM. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM) 

Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF)  

Länspensionärsrådet (LPR) 

§ 50 Svar på skrivelse från patientnämnden - 
Bristande information om patientavgifter i 
vården  
Diarienummer: RJL 2016/821 
Beslut  
Presidiet för nämnden Folkhälsa och sjukvård beslutar att  

 ställa sig bakom svaret som redan lämnats till 

patientnämnden med tillägget att en översyn av och ett 

förtydligande görs i avgiftshandboken inför 2017 

Sammanfattning  

Patientnämndens skrivelse tar upp två anmälningar där patienter 

fått betala dubbla patientavgifter. Patientnämnden anser att det är 

viktigt att patienterna får en korrekt information om debitering, 

samt att regelverket för patientavgifter ska vara tydligt. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-12 

 Skrivelse från Patientnämnden 2016-03-11 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 
Presidiet enas om en översyn av och ett förtydligande görs i 

avgiftshandboken inför 2017. 

 

Beslutet skickas till 
Patientnämnden  
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 51 
 

Svar på skrivelse från patientnämnden – 
Allmän säkerhet i vårdens lokaler i behovet av 
kvalitetssäkring 
Diarienummer: RJL 2016/1347 

Beslut  

Presidiet för nämnden Folkhälsa och sjukvård beslutar att  

 godkänna föreliggande svar till patientnämnden. 

Sammanfattning  

Patientnämnden har uppmärksammat ett antal ärenden där 

patienter i samband med vistelser i vårdens lokaler, förlorat 

tillhörigheter/värdesaker. I sin skrivelse tar de upp synpunkter och 

förbättringsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Svar på skrivelse daterat 2016-04-28 

 Skrivelse från Patientnämnden 2016-03-11 

 

Beslutet skickas till 

Patientnämnden  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 52 
 

Svar på skrivelse till sjukvårdspolitiker i 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård i 
Jönköpings län angående Neurologiska 
rehabiliteringskliniken Höglandssjukhuset 
Nässjö  

Diarienummer: RJL 2016/499 

Beslut  

Presidiet för nämnden Folkhälsa och sjukvård beslutar att  

 godkänna föreliggande svar på skrivelsen 
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Sammanfattning  

I en skrivelse ställd till sjukvårdspolitiker i nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård uttrycker två patienter sin oro med anledning av den 

omorganisation som pågår inom rehabiliteringskliniken i Region 

Jönköpings län. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Svar på skrivelse daterat 2016-04-06 

 Skrivelse daterad 2016-02-23  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl framför synpunkter på att ärendet inte har 

hanterats enligt presidiets planering, samt att skrivelsen inte 

anmälts till nämnden när den inkom. 

 

Beslutet skickas till 

Catharina.bildh@vmomail.se 

BIBBIJANNE@gmail.com  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 53 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 att avstå från deltagande i konferensen Hästen som resurs 

inom vård, skola och omsorg- om nytänkande och 

gränsöverskridande samverkan, 2 september i Jönköping 

§ 54 
 
Stipendieutdelning – omvårdnadselever 
Diarienummer: RJL2016/1691  

Beslut 

Presidiet beslutar 

 att även nämndens ersättare kan tillfrågas vid svårigheter att 

uppfylla uppdraget som stipendieutdelare för ordinarie 

mailto:Catharina.bildh@vmomail.se
mailto:BIBBIJANNE@gmail.com
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ledamöter  

 

Sammanfattning 

Helena Stålhammar har uppdraget att planera och samordna  

stipendieutdelningarna.  

Namnen meddelas sekreteraren som sedan skickar dessa med 

kontaktuppgifter till Futurum och APL-ansvarig. 

 

 

Information i ärendet 

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) med 

avslutningsdatum m.m. från aktuella skolor  

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – Futurum, samt APL-ansvarig 

§ 55 
 
Kom ihåg! 
En genomgång och av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


