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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 60-73  

Tid: 2016-06-28, kl 13:00-17:05 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C) 1:e vice ordförande  

Nils-Erik Emme (KD) (ers Maria Frisk (KD)) 

Marcus Eskdahl (S) 

Eva Nilsson (M) (ers Maritha Josefsson (M)) 

Mona Forsberg (S) 

Lis Melin (M)  

Per Svenberg (S)  

Bertil Nilsson (M) 

Desirée Törnqvist (S)  

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Lena Skaring Thorsén (L) 

Sibylla Jämting (MP)  

Elisabeth Töre (V)  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare  

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare  

 

Övriga:  

Ingvor Andersson, verksamhetschef § 63 

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare § 63  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  

   

§ 60 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lis Melin och Elisabeth Töre att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 61 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

- Information om mammografiundersökningar 

- Nyinkomna IVO-ärenden 
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§ 62 

 

 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2016/50 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 63 
 

Informationsärenden och aktuell information 

Ingvor Andersson och Carin Oldin informerar om 

spädbarnsverksamheten. 

 

Efter en justering godkänner nämnden förslaget till svar på 

medarbetarnas skrivelse om spädbarnsverksamheten 

(RJL2016/1778).  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information: 

 Personalsituationen inför sommaren 

 Primärvårdsuppföljning 

 Hemtandvård 

 IT-integritet 

 Dialysenheten 

Chefscontrollern informerar om: 

 Månadsuppföljning 

 Jämförelse med andra landsting och riket 

Hälso- och sjukvårdsdirektören rapporterar från Kommunalt 

forum: 

 En tillnyktringsenhet i Region Jönköpings läns och 

kommunernas regi 

 Återremiss av ärendet att bilda ett länsövergripande 

regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län  

 Frågor 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes 

vid nämndens sammanträde i maj, samt frågan som ställs idag av 

Marcus Eskdahl. 

- Språksvårigheter – patienter har svårt att förstå vårdpersonal 
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samt hur kommunikationen mellan patient och vårdpersonal 

säkerställs och följs upp. 

- Regionens interna system för rekrytering. 

§ 64 

 

Motion: Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en 
aktiv fritid 
Diarienummer: RJL2015/1066  
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

besluta att  

 Avslå motionen. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 

till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Annica Nordqvist och Eric 

Hugander, Miljöpartiet, finns ett beslutsunderlag framtaget till 

nämnden för Folkhälsa och sjukvård.   

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 

 Tjänsteskrivelse från 2016-05-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen med stöd av Sibylla 

Jämting och Elisabeth Töre. 

Bertil Nilsson, Lena Skaring Thorsén och Lis Melin med flera 

yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden bifaller Bertil Nilssons med fleras yrkande om 

bifall till föreliggande förslag. 

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot 

Socialdemokraternas med fleras yrkande (NEJ). 



 

PROTOKOLL 4(11) 

      

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 60-73  

Tid: 2016-06-28, kl 13:00-17:05 

 

 

 Sign 

 

 

JA röstar följande 8 ledamöter: Anne Karlsson, Eva Nilsson, Lis 

Melin, Bertil Nilsson, Marianne Andersson, Lena Skaring 

Thorsén, Nils-Erik Emme och Helena Stålhammar. 

 

Nej röstar följande 7 ledamöter: Mona Forsberg, Per Svenberg, 

Desiré Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre 

och Marcus Eskdahl. 

 

Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag, att avslå 

motionen.  

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 65 Motion: Neurorehabilitering utifrån patientens 
behov 
Diarienummer: RJL2016/920 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

besluta att 

 Motionen är besvarad. 

 

Reservationer 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson, 

Annica Nordqvist och Erik Hugander, Miljöpartiet finns ett 

beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård.   

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 

 Tjänsteskrivelse från 2016-05-30 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Sibylla Jämting yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Elisabeth Töre. 

Marianne Andersson yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden bifaller Marianne Anderssons yrkande om 

bifall till föreliggande förslag, att motionen är besvarad.  

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 66 Budget 2017 med verksamhetsplan och 
flerårsplan 2018-2019 
Diarienummer: RJL2016/374 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att  

 Överlämna budgetförslag med verksamhetsplan för 2017 till 

regionstyrelsen. 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag. 

Sammanfattning  

Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till budget 

med verksamhetsplan 2017. I missiv till regionstyrelsen beskrivs 

ytterligare angelägna områden som inte ryms inom given ram för 

nämnden. Förslaget överlämnas till regionstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-28 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Anne Karlsson framför Sverigedemokraternas tre yrkanden i 

förslaget till budget och Elisabeth Töre framför några av 

Vänsterpartiets yrkanden. 
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Marcus Eskdahl yrkar bifall till Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets förslag, samt att förslagen biläggs till protokollet. 

 

Eva Nilsson yrkar bifall till Allianspartiernas förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 16:10, för att återupptas kl 16:25.  

 

Beslutsgång 

För att få fram ett motförslag till Allianspartiernas huvudförslag 

till budget ställer ordföranden proposition på: 

Sverigedemokraternas förslag mot Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets förslag och därefter Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag blir motförslag. 

 

Ordföranden ställer då proposition på Allianspartiernas förslag 

mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag och finner att 

nämnden bifaller Allianspartiernas förslag. 

 

Nämnden bifaller yrkandet om att samtliga ovanstående förslag 

biläggs protokollet. Ordföranden påtalar att dessa inte är 

finansierade och därmed inte uppfyller de direktiv till budget som 

ges i arbetsordning/reglemente. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§ 67 Ekonomisk situation inom Hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL2016/740 
Beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att   

 Överlämna skrivelsen till regionstyrelsen. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 
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Sammanfattning 
Vid information om månads-/delårsrapport till nämndens 

sammanträde 2016-05-31 fick presidiet i uppdrag att bereda 

frågan angående budgetavvikelse och återkomma med förslag till 

nämndens sammanträde i juni. En skrivelse finns nu framtagen. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-28 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar på tillägget att en 

utvärdering kring konsekvenserna av gjorda 

vårdplatsneddragningar och personalminskningar vad gäller 

patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi sker omgående. 

 

Ordföranden föreslår att presidiet får ta ställning till 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande om en 

utvärdering. 

 

Bertil Nilsson med flera yrkar bifall till föreliggande förslag, att 

överlämna skrivelsen till regionstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag.  

 

Nämnden bifaller också ordförandens förslag att överlämna 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande till presidiet för 

ställningstagande. 

  

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

§ 68 
 
Granskning av årsredovisning 2015  
Diarienummer: RJL2016/1149 

Beslut  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att   
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 Ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

regionens revisorer, 

 Ett förtydligande görs i texten sid.2: 

att det i årsredovisningen redovisas hur de löften som getts 

till patienter i cancervården och som fastställts i budgeten, 

har uppnåtts. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 

2016-04-07 sin granskning av regionstyrelsens årsredovisning för 

2015.  Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer. 

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som 

regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med 

bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar på ett förtydligande i texten på sid. 2: 

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård att 

 i årsredovisningen redovisa hur de löften som getts till 

patienter i cancervården och som fastställts i budgeten, 

uppnås. 

 

Till att lyda: 

 i årsredovisningen redovisa hur de löften som getts till 

patienter i cancervården och som fastställts i budgeten, har 

uppnåtts. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets yrkande om ovanstående tillägg i texten. 
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Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 69 Yttrande S2015/05931/FS Assisterad 
befruktning utanför kroppen på andra 
vårdenheter än Universitetssjukhus 
Diarienummer: RJL2016/1278 

Beslut  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att  

  

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerad remiss och stödjer förslaget till 

lagändring.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-23 

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 70 Yttrande – En översyn av tobakslagen – Nya 
steg mot ett minskat tobaksbruk samt 
promemoria Genomförande av 
tobaksproduktsdirektivets bestämmelser om e-
cigaretter (SOU2016:14) – diarienr 
S2016/01610/FS  
Diarienummer: RJL2016/978 

Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att   

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
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Socialdepartementet.   

Sammanfattning  
Region Jönköpings län (RJL) har av Socialdepartementet getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och 

promemoria. RJL välkomnar utredningens förslag och anser att de 

ligger väl i linje med det tobakspreventiva och tobaksavvänjande 

arbetet som RJL är en aktiv del av. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 71 Information om mammografiundersökningar 
Elisabeth Töre efterfrågar svar på sin fråga om 

mammografiundersökningar som hon ställde vid sammanträdet i 

november 2015. 

Svar på frågan utlovas till nämndens sammanträde i september.  

§ 72 Nyinkomna IVO-ärenden 
Marcus Eskdahl efterfrågar en ärenderubrik även för de 

nyinkomna IVO-ärendena som nu endast redovisas med 

diarienummer.  

Frågan överlämnas till presidiet. 

§ 73 Avtackning 
Vid sammanträdet avtackas Lena Skaring Thorsén för sin tid som 

ledamot i nämnden.  

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

 

 

 

 

Helena Stålhammar Lis Melin Elisabeth Töre 

 
 

Protokollet är justerat 2016 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 



 

 

Budget 2017 
Nämnd för Folkhälsa Sjukvård FS 
 
Sverigedemokraterna återkommer med ett vägt budgetförslag i höst 

De statliga medel som ska lindra påfrestningarna på grund av ökad invandring bör hanteras i 

samband med höstens budget. Att skapa utökningar enbart med koppling till asylsökande är inte 

rimligt. Medlen bör istället gå in i de vårdverksamheter som är mest ansatta. 

För att komma tillrätta med planeringsproblem i folktandvården och av hänsyn till vårdpersonal 

ute i verksamheterna bör alla nyanlända ha testats för smitta innan besök i den ordinarie hälso- 

och sjukvården.  

Förbättra tillgängligheten för de äldre med nödvändig tandvård genom att erbjuda transporter till 

och från äldreboenden till folktandvården. 

Vi tror inte en förstärkning av barntandvårdspengen är rätt väg att gå. Istället bör egenvård och 

fluorsköljning subventioneras. 

Vi är Positiva till: 

Första linjen vid psykisk ohälsa i primärvård. 

Från Akuten till vårdcentralen efter adekvat bedömning. 

Äldrevårdsmottagning på alla vårdcentraler. 

Månatlig avbetalning inom högkostnadsskyddet kan innebära praktiska lättnader för svårt och 

kroniskt sjuka patienter. Det är ett problem om högkostnadsskyddet för mediciner tar slut 

samtidigt som gränsen nås för läkarkostnader och hjälpmedel. 

Endast medicinskt motiverad omskärelse av pojkar ska vara tillåtet. "Varje barn har rätt att 

åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för 

barns hälsa skall avskaffas". Barnkonventionen, kapitel 24. 

Vill vi satsa på en ambulans i Mullsjö. 

Vi ser positivt på utveckling och förfining av specialistvården. En del av utökningarna kan 

finansieras av flyktingmedlen. 

Yrkanden 
 
-Alla nyanlända invandrare ska ha genomgått en hälsoundersökning innan besök i regionens 
ordinarie Hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

-Stationera en ambulans i Mullsjö. 

-Inför äldrevårdsmottagning med geriatrisk kompetens på alla vårdcentraler. 



 2016-06-22 
 Vänsterpartiet i Region Jönköpings län   

 

 

Vänsterpartiets budgetyrkanden 2017 

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 
  

 

Vänsterpartiet återkommer med finansiering och ram för sin totalbudget vid 

regionstyrelsen budgetsammanträde. Det kommer dock att inbegripa justering 

av skattesats och förändringar av ett antal budgetposter.  

*Blanksteg markerar nytt yrkande. Fetstilt är vartannat yrkande för att underlätta genomläsning.  

 

Region Jönköpings län aktivt arbetar för ett hyrläkarstopp i samarbete med andra regioner och 

börjar med ett antal verksamhetsområden redan 2017.  

 

För att möjliggöra klok hushållning, och för att hindra att behovsprincipen sätts ur spel, ändra 

regelverket för Vårdval så att uppföljningskraven skärps.  

 

Ytterligare vårdval och privatiseringar inte skall genomföras i Region Jönköpings län. 

 

Region Jönköpings län på ett aktivt sätt driver frågan om vårdvalets avskaffande.  

 

Vårdval ögon å det snaraste avskaffas och att regionen tar över verksamheten i egen regi.  

 

Det skall råda flexibla och generösa öppettider inom primärvården i hela länet. 

 

För att säkerställa att primärvården som ges länet invånare är likvärdig skall insynen i all 

verksamhet som är finansierad av skattebetalarna i Region Jönköpings län omfattas av samma 

insynsmöjlighet. Offentlighetsprincipen skall råda.  

 

Vården skall ges med kontinuitet och genom arbete i team där rehabiliteringskompetens exempelvis 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter och erbjuds. Apotekare, logopeder, kuratorer, dietister och 

psykologer ska finnas med i teamsamverkan i primärvården. 

 

Hälsosamtal och folkhälsoundersökningar ska omfatta frågor om våld i nära relationer samt att 

personalutbildningar om genusperspektiv i vården planeras och börjar genomföras under 2017.   

Fler människor med funktionsnedsättning och i behov av särskilt stöd skall anställas inom regionen. 

Arbetet med att få fler personer med funktionsnedsättning involverade i regionens verksamhet 

måste förbättras. 

 

För att säkerställa att vårdkedjan håller ihop och för att stärka de äldre och multisjukas ställning 

ska en samordningsfunktion inrättas. En äldresamordnare kan utgöra denna funktion.  



 2016-06-22 
 Vänsterpartiet i Region Jönköpings län   

 

En översyn av kuratorsorganisationen och det psykosociala stödet på Länssjukhuset Ryhov skall 

genomföras. En försöksverksamhet med jourkurator genomförs vid akutmottagningen på 

Länssjukhuset Ryhov. 

 

Nuvarande ekonomiska åtgärdsplan revideras och kravet på att ta bort de sista 35-40 

vårdplatserna slopas. 

 

Andelen dietisttjänster i Region Jönköpings län ska utökas. För detta ändamål tas en handlingsplan 

för rekrytering fram. 

 

Enhetliga patientavgifter i vården införs. Beloppet skall vara 200 kr och gälla såväl sjuksköterska, 

distriktssjuksköterska som läkarbesök.  

 

All specialiserad vård i Region Jönköpings län skall bekostas med anslagsfinansiering. Detta skapar en 

trygg och sammanhållen vårdkedja där resurserna används kostnadseffektivt och stora 

administrativa kostnader undviks. 

 

Det skall finnas tillgång till sjukgymnaster med psykiatrisk kompetens i hela länet. Likaså skall 

arbetsterapeuter och psykologer finnas i alla öppenvårdsteam. Dessutom måste 

mellanvårdsalternativ tas fram.  

 

Försöket med patientstyrd inskrivning, som en del i utvecklingen mot en alltmera personcentrerad 
vård, fortlöper. 

 

Äldrepsykiatrisk kompetens tillförs vården. Ett äldrepsykiatriskt team med tillgång till vårdplatser 

skall utformas.  

 

Regionen mot den nationella nivån förespråkar att ett högkostnadsskydd för tandvård inrättas. 

Region Jönköpings län skall vara en pådrivande kraft för detta ändamål. 

 

Erbjuda undersköterskor och skötare utveckling i yrkesrollen. En kompetensutvecklingsstrategi 

skall tas fram för dessa yrkeskategorier.   

 

Region Jönköpings län storsatsar för att råda bot med den ökade sjukfrånvaron. Den stigande 

frånvaron bland kvinnor och inom olika yrkesprofessioner måste tas på allvar. För detta ska en 

strategi tas fram. Statistiken visar också att chefsmedarbetare är betydligt mindre sjuka än andra 

medarbetare. Det kan vara ett tecken på att stressig arbetsmiljö, liten chans till kompetensutveckling 

och brist på medbestämmande faktiskt påverkar sjukfrånvaron. Det är viktigt att fördjupa sig i denna 

aktuella fråga. 

 

Region Jönköpings län skall arbeta aktivt för att avskaffa hyrläkarberoendet. För detta tas en 

handlingsplan fram. Planen skall även omfatta hyrpersonal inom andra professioner exempelvis 

sjuksköterskor. Regionen skall vara en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig fast personal. 



 2016-06-22 
 Vänsterpartiet i Region Jönköpings län   

Stimulansåtgärder är ökat medbestämmande och goda möjligheter till kompetensutveckling och 

löneutveckling. 

 

Region Jönköping län under 2017 inför ett samlat högkostnadsskydd. Detta för att ge ett 

ekonomiskt skydd på en rimlig nivå till patienter med de största vårdbehoven. Taket föreslås ligga 

på 2 000 kronor sammanlagt. Då omfattas alla de högkostnadsskydd som Regionen har möjlighet 

att påverka: öppen hälso- och sjukvård, sjukresor och behandlingshjälpmedel. Ett uppdrag ges att 

utforma en modell för genomförande och resurser avsätts i budget.  

 

En översyn av abstinensvården görs. Det är inte acceptabelt att människor skrivs ut unde3r tiden som 

abstinensbesvären fortfarande består.  

 

Högkostnadsskyddet digitaliseras och automatiseras så att den enskilde patienten inte behöver 

oroa sig över att få stämplar och underskrifter i en fysisk bok. Detta sparar i längden in på 

administrativa kostnader och underlättar för patienterna.  

 

Sjukresor skall ingå i utredningen om ett samlat högkostnadsskydd. Vidare ska sjukresorna utredas 

när det avser hur det fungerar för de som tvingas till vård i annan region när vi själva inte klarar av 

vårt vårdansvar. Boendefrågan för dessa personer skall samtidig utredas. Det är viktigt att dessa 

personer och familjer inte åläggs orimligt stora kostnader i förhållande till vad det hade kostat att få 

vården på hemmaplan. 

En cancerutredning som kartlägger cancervården i regionen och med syftet att få fram konkreta 

förslag för att göra cancervården mer likvärdig och jämställd genomförs.  

 

Region Jönköpings län skall fokusera på de samhällsgrupper som uppvisar minst positiva resultat 

inom området folkhälsa i Öppna jämförelser. Regionen tar initiativ till en utbildningsinsats om 

folkhälsans betydelser där regionens politiker får chansen att lära sig mer om folkhälsoarbete. 

 

En satsning på 1177 genomförs för att stärka upp bemanningen under belastade tidpunkter och 

råda bot på absurda väntetider. Dessutom ses effekterna av 1177 införande över och utvärderas. 

 

En plan för att minimera antalet självmord skall tas fram med siktet inställt på den nollvision som 
skall tas fram. Stödet till anhöriga behöver utvecklas inom psykiatrin och neuropsykiatrin. 
 

Satsningar på ökad tillgänglighet inom psykiatrin vad gäller nybesök inte får leda till 

undanträngningseffekter så att patienter med långvariga vårdbehov inte får adekvat uppföljning. 

Därför ska en fördjupad analys göras av återbesöken och de konsekvenser förlängda väntetider 

kan medföra för olika patientgrupper. Vid redovisning till den politiska nivån ska mätningar av 

nybesök och återbesök ges samma vikt.  

Region Jönköpings län skall se till att rehabilitering och omställningsarbete sker med stor hänsyn för 

den enskilde medarbetarens situation och behov. 

 

En visselblåsarfunktion inrättas. Alternativt att ett arbete sjösätts där fokus är att underlätta och 

uppmuntra medarbetare att lämna ifrån sig konstruktiv kritik.  



 2016-06-22 
 Vänsterpartiet i Region Jönköpings län   

 

Region Jönköpings län tydligt efterlyser att chefsmedarbetare uppmanar medarbetarna att använda 

sig av Synergi på ett rutinbaserat och omfattande vis.   

 

Region Jönköpings län skall arbeta för att uppnå minimikraven som ställs i de nationella 

riktlinjerna för ungdomsmottagningar gällande bemanningsgrad och kompetens. Personalen måste 

också få möjlighet till vidare- och fortbildning. 
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      2016-06-28 
 
 
 
 

Budgetyrkanden inför 2017 med verksamhetsplan och flerårsplan 2018-2019 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet redovisar här sitt förslag till budget 2017 samt flerårsplan 2018-

2019 för nämnden Folkhälsa och sjukvård. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Jönköpings 

län lägger ett gemensamt budgetförslag som skapar förutsättningar för fler jobb, en jämlik hälso- och 

sjukvård av högsta kvalitet som finansieras tillsammans och ges efter behov. All verksamhet ska 

präglas av långsiktig hållbarhet utifrån social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Sverige präglas 

för närvarande av en stark ekonomisk tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Utifrån målet om en jämlik 

hälsa har den rödgröna regeringen beslutat om ett antal viktiga reformer förutom riktade satsningar 

som har betydelse för Region Jönköpings län; 

- Höjt glasögonbidrag till barn och unga 

- Kostnadsfria läkemedel för barn 

- Avgiftsfri öppenvård för äldre över 85 

- Avgiftsfri mammografi 

- Satsningar på kvinnohälsovård samt förlossningsvård  

- Satsningar på klimatomställning 

 

Ekonomi och personal                                               
Från 2017 höjer den rödgröna regeringen statsbidragen med 10 miljarder. Det är en historisk 
satsning för att öka jämlikheten. För Region Jönköpings län innebär det 93 miljoner kronor i tillskott 
som ska användas för att stärka välfärden. ”Välfärdsmiljonerna” ska därför ut i verksamheten och 
inte stanna på Regionens hus. Samtidigt som tillväxten är stark och intäkterna växer är utmaningarna 
stora för att Region Jönköpings län ska kunna bidra till länets tillväxt och utveckling och ha den bästa 
sjukvården.    
   
Kompetensförsörjning och en god personalpolitik är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att 
regionen ska upprätthålla och utveckla en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. 
 
Den underliggande negativa kostnadsutvecklingen i delar av hälso- och sjukvården måste brytas. 
Men ekonomiskt ansvarstagande och en stark välfärd står inte i motsats till varandra. Genom en 
sammanhållen vård, fördelad efter behov som finansieras solidariskt och är fri från vinstintressen kan 
vi upprätthålla medborgarnas förtroende för välfärden. Det kräver vilja och tillit där invånare och 
patienter ges möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet 
 
Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsens och nämndernas arbete med 
budget och verksamhetsplan 2017 samt flerårsplan 2018-2019. 
När det gäller investeringar har regionstyrelsen beslutat att investeringsprogrammet inte kan utökas 
för den aktuella perioden.  
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För att möta framtida behov av angelägna och stora investeringar krävs en bred politisk samsyn kring 
en långsiktigt hållbar finansiering som inte får en undanträngande effekt på driften och 
verksamheternas behov. 
 
Regionen ska ha en ledande roll när det gäller att tillhanda hålla den bästa sjukvården för invånarna. 
Jobb- och miljöfrågorna ska prägla alla politikområden. Det bidrar till en bättre välfärd och hälsa. 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser tre prioriterade områden när det gäller investeringar av 
välfärdsmiljonerna: 
 

1. Investera i personalen 
Tillgången på kompetent personal är en av välfärdens största utmaningar. För att använda 
våra gemensamma resurser på bästa sätt måste kompetensförsörjningen prioriteras, allt 
annat är resursslöseri.  
 
En bra arbetsmiljö och delaktighet från vår personal är en förutsättning för att Region 
Jönköpings läns verksamhet ska fortsätta att utvecklas. I dag upplever många medarbetare 
en hård arbetsbelastning och ett tungt ansvar. Det här riskerar att påverka både kvalitén och 
säkerheten i verksamheten samt medarbetarnas egen hälsa. 
 

o Vi vill därför prioritera en långsiktig hållbar kompetensförsörjning och en god 
personalpolitik. 

 
2. Investera i en bättre hälsa för de mest sjuka och äldre 

Vården behöver bli bättre för de som har de största behoven, de äldre och mest sjuka. Idag 
orsakar bristerna i vården personligt lidande för individen. Därför behövs en mer 
sammanhållen och långsiktig styrning av vården, en bättre balans mellan primärvård och 
sjukhusvård samt en bättre samverkan mellan regionen och kommunerna.  
 

o Vi vill därför prioritera en bättre hälsa för de mest sjuka och äldre.  
 

3. Investeringar i kollektivtrafiken för en bättre folkhälsa och miljö  
En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik som är prisvärd underlättar för människor att 
studera, arbeta och delta i kultur- och fritidsaktiviteter på annan ort. Det är också en viktig 
nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle. Ett ökat kollektivt resande är en förutsättning 
för ett sammanhållet län. Här ser vi att ungdomskortet varit en framgång. För äldre är det 
viktigt med en aktiv livsstil för en friskare ålderdom.   
 

o Vi vill därför införa ett seniorkort för de äldre som bidrar till en bättre hälsa.  
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Ytterligare satsningar som vi ser behov av: 
 
Sluta hälsoklyftorna inom en generation 
Hälsoklyftorna ökar mellan människor. Det innebär att vissa grupper i samhället riskerar att drabbas 
av ohälsa i mycket högre grad än andra grupper. Regeringen har tillsatt en kommission för Jämlik 
hälsa där målet är att sluta hälsoklyftorna inom en generation. I Region Jönköpings län behövs tydliga 
mål och uppföljning för att göra konkreta insatser utifrån behov tillsammans med kommuner, civila 
samhället, högskolan och andra aktörer i vårt län.  
 

- En tydligare återkoppling till den nya folkhälsostrategin och handlingsplaner görs till 
budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 samt följs upp i kommande årsredovisningar.  

 
 
Personcentrerad vård 
I den personcentrerade vården ska andra behov än enbart de fysiska behoven lyftas fram. Fokus ska 
vara på människan och hens livssituation. Med del av välfärdsmiljonerna kan arbetet implementeras i 
högre takt. Även anhörigas hälsa och delaktighet ska finnas med. En relativt ny verksamhet som har 
startats är Hjärtats hus där personer som har eller som har blivit friska från cancer får möjlighet att 
träffas och samtala i en annan miljö än sjukhuset med stöd av regionen.  
 

- Fortsätta utveckla den personcentrerade vården tillsammans med patientföreningarna.  
- Stödja en utveckling med fler hälsocaféer likt ”Hjärtats hus” i länet.  
- I större utsträckning arbeta med modellen för patientberättelser vid utbildningstillfällen.  

 
 
De mest sjuka och äldre  
De mest sjuka och äldre är en utsatt grupp med stora vårdbehov och ofta med en komplicerad 
sjukdomsbild. Sjukvårdens vanliga uppdelning med fokus på olika organsystem är för denna grupp 
inte relevant. Istället krävs en helhetssyn och ett multiprofessionellt omhändertagande 
 
Primärvården har en nyckelposition när det gäller denna grupp multisjuka äldre. Här behöver 
primärvården såväl utökade resurser som hjälp och möjlighet att utveckla nya arbetssätt för att 
kunna ta hand om denna patientgrupp på ett adekvat sätt. 
 
Det finns en mindre grupp av multisjuka äldre med särskilt stora behov. Istället för täta 
sjukhusinläggningar behövs bl.a. mobila geriatriska team för att möta äldres behov. Detta arbetssätt 
leder till att patienterna blir mer trygga och behovet av sjukhusinläggningar minskar. 
 
Den palliativa vården i länet behöver utvecklas och det behöver ske ett kunskapslyft på alla nivåer. 
För en liten grupp av de palliativa patienterna är vårdplats på hospice eller motsvarande boende det 
allra bästa alternativet. Vi anser att alla invånare i vår region med behov av denna typ av vårdplats 
bör ha möjlighet till denna vårdform. Inrättandet av vårdplatser på hospice/hospiceliknande boende 
bör ske i samverkan med kommunerna.  
 
Även med en välfungerande primärvård och mobila specialistteam kommer multisjuka äldre och 
andra behöva vårdas på sjukhus även i framtiden. Den åtgärdsplan som regionen antagit innebär en 
stor planerad reduktion av vårdplatser och motsvarande minskning av personal. Hittills har dock 
ingen minskning av kostnader kunnat ses till följd av genomförd vårdplatsminskning och 
personalreduktion. Däremot ser vi att överbeläggningarna ökat. Bemanningskostnader för 
hyrpersonal stiger och sjukskrivningstalen inom regionen visar på en stigande trend.  
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Vårdplatsbrist leder till försämrad patientsäkerhet, försämrad arbetsmiljö och försämrad effektivitet. 
Vårdpersonal får ägna tid åt att leta vårdplatser istället för att vårda. Patienter som utlokaliseras till 
avdelningar på grund av platsbrist vårdas i genomsnitt ett dygn längre än de som hamnar på rätt 
avdelning. Istället för att behålla patienter för observation tvingas läkare ordinera extra 
undersökningar för att avgöra om patienten kan skickas hem. Patienter som tvingas hem i förtid 
återkommer efter ett par dagar eftersom de har behov av mera vård. På så sätt kan 
vårdplatsneddragning i själva verket leda till dyrare vård.  
 
Målsättning bör vara att inte minst multisjuka äldre men även andra inte i onödan vistas på sjukhus. 
Samverkan med kommunen för att undvika onödiga vårddygn på sjukhus är en viktig del för den 
färdigbehandlade patienten. Samtidigt är vi allt fler som blir allt äldre, och allt fler tillstånd kan 
numera behandlas av sjukvården. Vilket som är rätt antal vårdplatser i framtidens vård är svårt att 
veta. När vårdplatserna minskas måste detta ske klokt och successivt, med noggrann utvärdering av 
hur patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi påverkas.  
 

- Primärvården ges ökade resurser för att säkerställa ett adekvat omhändertagande av 
multisjuka äldre.  

- Regionen fortsätter att utveckla de mobila geriatriska teamen.  
- En satsning görs på en kontinuerlig kompetensutveckling inom området palliativmedicin 

för berörd personal inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ vård, primärvård och 
annan öppenvård där även kommunerna hemsjukvård innefattas.  

- Regionen, i samverkan, med kommunerna, utvecklar palliativa kunskapscentra med 
hospiceplatser/gästhem i regionens samtliga tre sjukvårdsområden.  

- Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och 
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi sker.  

- Regionen ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och vårdkvalitet mellan 
regionens tre sjukhus. 

 
 
Barn och ungas hälsa  
Barns och ungas hälsa liksom sociala förhållanden i Sverige är goda, även jämfört med andra 
välfärdsländer. Detta gäller i synnerhet spädbarn och skolbarn. Sverige ligger dock inte lika mycket i 
framkant när det gäller de lite äldre barnen. Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande 
(ledsenhet, sömnsvårigheter, huvudvärk med mera) är vanligare bland svenska 15-åringar än i andra 
länder. 
 
Regionen ska alltid ha ett tydligt barnperspektiv i alla politiska frågor som rör eller påverkar barn i 
deras vardag. FN:s barnkonvention ska vara ett verktyg i det arbetet och utvecklas, inte minst genom 
Barndialogen, en arbetsform som utformats under lång tid mellan de huvudmän i regionen som 
ansvarar för barn.  

 
Våra Ungdomsmottagningar bidrar till bättre hälsa och stöd till ungdomar i länet. umo.se  är en 
webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år som samtliga regioner och landsting stödjer. Idag är 
många ungdomar äldre när de kommer ut på arbetsmarknaden. Steget ut på arbetsmarknaden 
förskjuts allt mer till följd av bland annat längre studietider än tidigare. Det innebär att allt fler unga 
hamnar i ett gränsland när det gäller möjlighet till egen försörjning och att förverkliga sina 
framtidsplaner. Därför behövs en samordning när det gäller åldersgräns på regionens 
ungdomsmottagningar och vår webbplats umo.se.  
 

- Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp till 25 års ålder.  
- En översyn görs när det gäller personalbehov på ungdomsmottagningarna. 
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Habilitering för bättre hälsa och delaktighet 
Habilitering ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. 
Socialstyrelsen har konstaterat att habiliteringen i Sverige är ett alldeles för lågt prioriterat område 
utifrån behov. 
 
Genom en bra habilitering inom regionen underlättas tillvaron för personer med 
funktionsnedsättningar. Därigenom skapas förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. 
Regionen avsätter idag inte tillräckligt med resurser för habilitering.  
 
Barn i vårt län får vänta över ett år på neuropsykiatriska utredningar. Tidiga adekvata insatser i livet, 
har bästa effekt och sparar lidande för den enskilde och dess omgivning. Det sparar dessutom 
resurser i samhället. Idag köps utredningar från extern vårdgivare in, för att om möjligt få i gång 
insatserna tidigare. 
 
De insatser som erbjuds barn, såsom BTI (beteendeterapeutisk intensivträning) räcker endast till en 
begränsad grupp. Knappt hälften av alla barn får tillgång till denna träning. Vuxna med autism (utan 
utvecklingsstörning) får idag ett mycket begränsat stöd. Professionellt stöd till personer med 
funktionsnedsättning skall ges utan att åldersgränser sätts.  
 

- Insatser görs som underlättar övergången från barn- till vuxenhabiliteringen.  
- Tillgången till neuropsykiatriska utredningar ska ökas för att minska väntetiden. 
- Insatser görs som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt vård på lika 

villkor.  
- Alla barn, i behov, erbjuds BTI. 

 
 

Akut vård  
Fortfarande är det många primärvårdspatienter som söker vård på sjukhusens akutmottagning 
istället för på vårdcentralernas jourcentral. Målet om att få hjälp och lämna akutmottagningen inom 
4 timmar nås inte.  
 
Under många år har vi sett en utveckling där ambulanstransporterna ökat. En ökad befolkning, fler 
transporter av patienter samt förhållningssätt till att använda ambulans har bidragit bl.a. till 
volymökning. Idag är ambulansen med personal mer av en första medicinsk bedömning och 
behandling under färd med hög kompetens och intensivvård. Behov finns att förstärka de befintliga 
resurserna med ytterligare en fullvärdig ambulans inom Jönköpingsområdet eventuellt till kommun 
som idag saknar sådan.  

 
- Inom samtliga 3 sjukhus ska jourcentralen finnas i närheten av akutmottagningen.  
- Kompetenskraven ska uppfyllas på akutmottagningarna.  
- Ytterligare en fullvärdig ambulans införskaffas inom Jönköpingsområdet.  

 
 

Cancersjukdomar 
Den rödgröna regeringen har avsatt resurser för att regioner och landsting ska kunna korta 
väntetiderna till cancervården. Målet är att färre ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få 
bättre livskvalitet. Vården ska vara jämlik, hålla samman bättre och patientens perspektiv och 
medverkan ska stärkas. De s.k. standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad 
misstanke om cancer till start av första behandling. Till hjälp i det arbetet finns Regionalt 
Cancercentrum, RCC.  
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- Att stödja RCC:s implementering av en regional utbildnings- och 
kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i 
positiv riktning. 

- Rehabiliteringskedjan stärks efter cancersjukdom. 
 
 
Förlossningsvård och kvinnors hälsa 
Förlossningsvården behöver förstärkas och göras mer kunskapsbaserad och jämlik i en situation när 
länets befolkning växer. Regionen har fått särskilda medel av staten för detta. 
Kompetensförsörjningen måste säkerställas på våra tre akutsjukhus där fler barnmorskor behöver 
anställas.  
 

- Insatser görs för att stärka förlossningsvården inom regionen med bland annat fler 
barnmorskor.  
 
 

Öppenvård inom psykiatrin 
Den öppna psykiatriska vården behöver förstärkas. Att förebygga psykisk ohälsa är ett brett politiskt 
ansvar. Hälso- och sjukvårdens ansvar att förebygga men också behandla är ett prioriterat område. 
En förbättrad samordning, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet inom området psykisk ohälsa 
behövs. Dialogen och samverkan med länets kommuner är viktig.  
 
Den som söker psykiatrisk öppenvård ska ha rätt till utredning och behandling från personal med 
specialistkompetens inom sitt område. Teambaserat arbete som är specialiserat på olika typer av 
diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möte behovet hos patienten. För att klara det här krävs 
en sammanhållen vård.  
 

- En förstärkt öppenvård med bättre samverkan mellan huvudmännen behöver ske samt en 
ökad dialog med patient- och brukarföreningar.   

- Fler läkare och psykologer behövs inom regionen så att riksgenomsnittet följs.  
- Stödja socialmedicinska mottagningar när det gäller vård och behandling tillsammans med 

kommunerna.   
- Regionen investerar i en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri  

primärvården som står utanför vårdvalet. 
 
                                      

Posttraumatiskt stressyndrom                 
Vården måste bli bättre och få förutsättningar att möta och behandla personer med trauma som kan 
utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 1-15 procent av barn och unga som utsätts för 
trauma under sin uppväxt, riskerar att utveckla ett kroniskt stresstillstånd, PTSD.  
 

- Regionen bör snarast kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och 
resursförstärkningar inom PTSD. 
 
 

Dietister                    
Region Jönköpings län är ett av de landsting/regioner i Sverige som har haft minst antal dietister 
jämfört med antal invånare. Det här får betydelse på tillgänglighet och rehabilitering. 
 

- Ytterligare dietister behöver anställas för att uppnå en god kontinuitet och förbättrad 
rehabilitering. 
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Privatisering av specialiserad vård  
Inom den specialiserade vården finns idag vårdval inom ögonsjukvården. Enligt de övergripande mål 
för vårdval som fullmäktige lagt fast finns idag stora brister när det gäller att stärka invånarnas 
inflytande och styra mot önskvärda resultat. Vårdvalet har bidragit till en kostnadsökning som inte 
står i proportion till satta mål och därmed minskar resurser till annan sjukhusvård.  
 

- En utredning ska ske för att på sikt avveckla vårdvalet inom ögonsjukvården. 
 
 
E-hälsa och Välfärdsteknologi  
 
Välfärdsteknik och E-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den enskilda 
patienten. Den kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Därför är det viktigt att 
regionen är en aktiv aktör i implementerandet av olika välfärdstekniska lösningar och aktivt utvecklar 
E-hälsområden i regionens verksamhet. 
 

- Regionen ska vara en aktiv aktör i kunskapandet kring välfärdsteknik samt implementering 
av den i samverkan med kommunerna och andra aktörer. 

 
 
Tillgängliga vårdcentraler 
Regionen har fastställt att det ska skapas tydligare incitament för flexiblare öppettider på 
vårdcentralerna och därmed också minska flödet av patienter till jourcentral respektive sjukhusens 
akutmottagning. 
 

- Ersättningen till vårdcentralerna för flexiblare öppettider höjs.  
- Start av byggnation Råslätts vårdcentrum. 

 
 
Tandvård 
Tänderna är en viktig del av kroppen. Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till 
yngre och äldre för en bra munhälsa på lika villkor. Anslaget för allmäntandvård till barn och unga har 
minskat de senaste åren. Med ett utökat behov behövs ytterligare resurser riktade till barn och unga.  
 

- Anslaget för allmäntandvård barn och ungdomar förstärks.  
 
 
Kvinnors hälsa 
Regionen behöver i större utsträckning arbeta med att förebygga våld i nära relationer. Attityder och 
normer måste förändras. Sjukvården ska ha en aktiv roll i att fånga upp och hantera frågor om våld.  
 

- Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer.  
 
 

Förändrad patientavgift 
Från 1 januari 2016 har regionen bland landets dyraste patientavgifter. Samtidigt har patienter fått 
betala dubbla patientavgifter när de slussats mellan olika enheter vid besök inom vården.  
Den resursförstärkning på 30 mkr, på grund av dyrare patientavgifter, som var tänkt för 
vårdcentralerna har inte fallit ut.  
 

- En tydlig utredning görs vilka effekter höjningen fått för patienter och verksamhet.  
- Utreda möjligheten till att ha en enhetlig högsta sammanlagd avgift per dag. 
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Ett medskick till kommande budgetberedningar är att budgetprocessen i nämnden inte varit 
tillräckligt informativ utifrån fastställd tidsplan. Framöver måste nämnden i större omfattning få ta 
del av verksamhetens underlag för att kunna ta det ansvar som är ålagt nämnden Folkhälsa och 
sjukvård.  
 
I övrigt hänvisar Socialdemokraterna och Miljöpartiet till kommande budgetprocess i höst och tar 
inte ställning till varken tjänstemannaförslaget eller övriga politiska partiers yrkande/förslag. Vi 
kommer återkomma med vår finansiering i den senare budgetberedningen.  
 
 


