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Ärendetyp
Protokoll delegationer
Motioner
Remisser (inkomna för beredning)

Inkomna handlingar
Utgående skrivelser

Övrigt

Regeringsbeslut
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg,
IVO

Ärenderubrik
RJL2016/1663 Remiss Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska
läkemedelsprövningar
RJL2016/1819 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny
lagstiftning för ensamstående (SKL)
RJL2016/1896 Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m.
RJL2016/1958 Remiss Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om
mänskliga vävnader och celler
RJL2016/1778 Skrivelse Trygg anknytning förebygger psykisk ohälsa, med förslag till svar

RJL2015/1164 Redovisning av genomförda och påbörjade insatser baserat på handlingsplanen
för – Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård – Dnr 15/2182
RJL2015/2746 Medel från överenskommelsen om insatser för att förbättra vården för
personer med kronisk sjukdom
RJL2016/1769 Redovisning av insatser för – En förbättrad förlossningsvård och insatser för
kvinnors hälsa S2015/07777/FS
Informations- och analysbrev 4 2016, 2016-05-13
SVN2016-9 (RJL2016/352) Svar Rekommendation rörande nationell och regional
nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdet (Samordnat svar inom SVN
(Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen))
SVN2016-10 (RJL2016/352) Remissvar rörande nationell och regional nivåstrukturering av
sex åtgärder inom cancerområdet (Samordnat svar inom SVN (Samverkansnämnden för
Sydöstra sjukvårdsregionen))
RJL2015/2344 Klagomål om utebliven vård- och behandling på kvinnokliniken vid
Länssjukhuset Ryhov

RJL2016/380 Klagomål som rör bristande undersökning vid
akutmottagningen/ortopedkliniken Värnamo sjukhus
RJL2015/1989 Underrättelse om beslut med kritik
LJ2014/1197 IVO avslutar ärendet med kritik mot Region Jönköpings län för brister i sitt
ansvar som huvudman
RJL2015/2221 Klagomål avseende försenad diagnos vid Höglandssjukhuset i Eksjö
RJL2015/2612 Klagomål gällande fördröjd samt utebliven behandling i samband med
lungcancer vid Höglandssjukhuset Eksjö
RJL2015/1922 Klagomålet rör fel i vården vid kirurgkliniken på Värnamo sjukhus där
anmälaren har fått en allvarlig gallgångsskada i samband med en gallstensoperation
RJL2015/1847 Klagomål om fördröjd cancer diagnos vid Länssjukhuset Ryhov m.m.
Lj2014/1065 Klagomål avseende felaktig bedömning och fördröjd diagnos vid Skillingaryds
vårdcentral
LJ2014/1722 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL om fördröjd diagnos av
bukspottkörtelcancer vid Gnosjö vårdcentral ….
Nyinkomna IVO-ärenden 2016-05-23--2016-06-17.
Patientärenden: RJL2016/1725, RJL2016/1726, RJL2016/1727, RJL2016/1728,
RJL2016/1744, RJL2016/1760, RJL2016/1812, RJL2016/1813, RJL2016/1840,
RJL2016/1845, RJL2016/1963, RJL2016/1967, RJL2016/2024, RJL2016/2045,
RJL2016/2046, RJL2016/2049, RJL2016/2052 och RJL2016/2057.
Beslut m.m. från Socialstyrelsen
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Sveriges Europakontor Småland-Blekinge
Patientföreningar, Länspensionärsrådet (LPR),
Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF),
m.m.
Övrigt

