
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 74-85 

Tid: 2016-09-13, kl 13:00-16:15 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C)   

Tobias Gyllensten (S) (ers Marcus Eskdahl (S)) 

Tomas Bäuml (M) (ers Maritha Josefsson (M) 

Mona Forsberg (S) 

Britt Johansson (M) (ers Lis Melin (M)) 

Lars-Uno Olausson (S) (ers Per Svenberg (S))  

Bertil Nilsson (M) 

Desirée Törnqvist (S)  

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Henriksson (L) 

Sibylla Jämting (MP)  

Elisabeth Töre (V) §§ 74-80 och § 82 

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre (V))  

§ 81 och §§ 83-85  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Nils-Erik Emme (KD) 1:e ersättare  

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare  

Rachel de Basso (S) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare §§ 74-80 och 

§ 82 

 

Övriga:  

Mårten Lindström, överläkare § 78 

Axel Ros, chefsläkare § 78 

Mattias Jonsson, folkhälsosekreterare § 78 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  

   

§ 74 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Jimmy Henriksson och Sibylla Jämting att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 75 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 
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- Studieresa11-12 oktober 

§ 76 

 

 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2016/50 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 77 
 

Anmälan av delegationsärenden 
Diarienummer: RJL2016/51 

Delegationsärenden anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 78 
 

Informationsärenden och aktuell information 

Mårten Lindström informerar om läkemedel. 

Mattias Jonsson informerar om Rökfritt 2025. 

Axel Ros informerar om IVO-ärenden.  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar information om: 

 Sommarsituationen 

Nämnden efterfrågar en konsekvensanalys av 

kompetensförsörjningen ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

En skriftlig uppföljning av sommarsituationen önskas och 

Vänsterpartiet vill att de fackliga organisationerna bjuds in till ett 

nämndsammanträde. 

Presidiet får i uppdrag att ta ställning till och bereda förslagen.  

 Personalsituationen och vårdplatser inför hösten  

 Översyn av ambulanssjukvården 

 Barnhälsovårdens organisation  

 AT-rankningen 

 Palliativa teamet på Höglandssjukhuset 

 Besök av Datainspektionen 

 

Chefscontrollern informerar om: 

 Månadsuppföljning t.o.m. augusti 
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Rapport från konferens: 

 Jimmy Henriksson, Eva Eliasson och Maria Frisk 

rapporterar från konferensen: Utvecklingskraft den 7-8 

september i Jönköping. 

Ordföranden informerar inför Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionens (SVN) sammanträde: 

 Konsekvensbeslut om Nivåstrukturering inom cancervården 

 Skandionkliniken 

 Vidarkliniken 

 Delårsrapport 

Ordföranden rapporterar från Kommunalt forum: 

 Omsorgscollege i hela länet 

 Handlingsplan för äldres hälsa 

 Slutrapport för läkemedelprojektet 

 

 Frågor 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar Bengt-Ove Erikssons 

fråga från november, om patientstyrd inskrivning inom psykiatrin. 

Redovisning av ett pågående projekt kommer att göras vid senare 

tillfälle. 

 

Elisabeth Töres fråga kring mammografi som ställdes vid samma 

tillfälle kommer att besvaras vid nämndens sammanträde i 

november. 

 

Följande fråga ställs nu och ska besvaras vid nästa sammanträde. 

Eva Eliasson ställer frågan: Fråga angående läkemedels- 

subventionssystemet kring medicinering av nya läkemedel. En del 

av de nya psykofarmaka medicinerna ingår ej i 

läkemedelsförmånen som skrivs ut på recept för behandling av 

antidepressiv psykosmedicinering m.m. Detta innebär att många 

personer med oftast tunga diagnoser, ej har ekonomiska 

möjligheter att betala detta själva, utan fortsätter med de äldre 

medicinerna som ingår i läkemedelsförmånen, men som har mer 
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biverkningar, än de nya m.m. 

( PS En del personer slutar med sin medicinering helt och hållet 

p.g.a. biverkningarna) 

Vad kan göras för att dessa personer ska ha möjlighet att 

medicineras med de nya medicinerna? 

§ 79 

 

 
Remiss Förslag till ändringar i TLV:s allmänna 
råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 
2003:2), dnr 1904/2016 
Diarienummer: RJL2016/2212 

 

Beslut  

Nämnden godkänner   

 Föreliggande yttrande som svar till Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV).  

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerade betänkande och ställer sig bakom förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidet 2016-08-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-27 

 

Beslutet skickas till 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 80 Remiss Ds 2016:11 Anpassningar av svensk 
rätt till EU-förordningen om kliniska 
läkemedelsprövningar, S2016/03366/FS 
Diarienummer: RJL2016/1663 
 

Beslut  
Nämnden godkänner 
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 Föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade betänkande och ställer sig bakom 

förslagen om anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om 

kliniska läkemedelsprövningar. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidet 2016-08-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-15 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 81 Revidering av förvaltningsbudget 2016 inom 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL2016/740  
 

Beslut  
Nämnden beslutar att 

 Budget 2016 för Medicinsk vård respektive Kirurgisk vård 

omdisponeras enligt Regionledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Den beslutade förvaltningsbudgeten för Medicinsk vård 

respektive Kirurgisk vård behöver justeras med anledning av 

förändringar av verksamheten. Justering av läkemedelsbudgeten 

för 2016 påverkar också respektive verksamhetsområdes budget. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från presidet 2016-08-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-29 
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Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård och ekonomi 

§ 82 Rökfritt 2025  
Regeringens strategi med målet att nå ett 
rökfritt Sverige till år 2025 
Diarienummer: RJL2016/ 2681 
 

Beslut  
Nämnden beslutar 

1.  Att ställa sig bakom Tobacco Endgame, ett rökfritt Sverige 

2025 

2.  Att stödja principen att ett årtal ska preciseras då rökning 

ska vara kraftigt begränsad. 

3.  Att stödja en bred opinionsbildning för ett politiskt beslut i 

den inriktningen. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län föreslås ansluta sig till opinionsbildningen 

för den tidsbestämda strukturerade utfasningen av tobaksrökning 

som med internationell förebild fått namnet Tobacco Endgame, 

Rökfritt Sverige 2025. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Sibylla Jämting och Elisabeth Töre yrkar bifall till föreliggande 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-20 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
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§ 83 
 
Rekommendation till landsting och regioner om 
deltagande i och stöd för en sammanhållen 
struktur för kunskapsstyrning 
Diarienummer: RJL2016/2004 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Att rekommendationen ska tas upp i budget för 2017. 

 

Sammanfattning 

Förbundsstyrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

har beslutat att rekommendera landsting och regioner att delta i 

och stödja en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 84 
 
Uppdaterad rekommendation för assisterad 
befruktning med anledning av ny lagstiftning 
för ensamstående 
Diarienummer: RJL2016/1819 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Att godkänna och tillämpa SKL´s rekommendation om 

enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av 

offentligt finansierad assiterad befruktning 

 Att föreslå regionfullmäktige besluta att vårdavgiften ska 

vara oförändrad mot den som gäller inom Region 

Jönköpings län idag. 
 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar avslag på rekommendationen och vill till 

protokollet göra följande anteckning, vilket beviljas:  

Barnkonventionen är tydlig:  

Artikel 3, 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 

offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

 

Artikel 7, 1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen 

och skall ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett 

medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om 

sina föräldrar och bli omvårdat av dem. 

Barnet har fråntagits rätten att få vetskap om sin far och få 

omvårdnad också av honom. Därmed har inte barnets bästa 

kommit i främsta rummet vid lagstiftningen.  

Det är vår övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform 

som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och 

trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en 

samlevnadsform som inte fungerar för alla. Att bli förälder kan 

vara en extremt stark längtan. Den stora sorg och smärta som 

ofrivillig barnlöshet kan innebära kan leda till ohälsa. Men att bli 

förälder är ingen rättighet. Vuxna kan aldrig ha rätt till barn, 

däremot har barn alltid rätt till föräldrar. 

Sammanfattningsvis anser vi att det är självklart att barnets bästa 

och barnperspektivet, dvs. rätten till två föräldrar, ska väga 

tyngre än kvinnans önskan om barn. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande mot 

föreliggande förslag och finner att nämnden bifaller föreliggande 

förslag, med tillägget att föreslå regionfullmäktige besluta att 

vårdavgiften ska vara oförändrad mot den som gäller inom 

Region Jönköpings län idag. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 
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§ 85 
 
Studieresa den 11-12 oktober 
 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Att en inbjudan med anmälan skickas ut till nämndens 

ordinarie ledamöter och ersättare när ett program är klart.   

 

Sammanfattning 
En studieresa till Göteborg planeras där nämnden ska göra tre 

studiebesök, samt ha ett sammanträde. Ordinarie ledamöter och 

ersättare får delta. När programmet är klart ska en inbjudan med 

anmälan skickas ut till ordinarie ledamöter och ersättare.   

 

Information i ärendet 

Vid presidiets sammanträde 2016-06-15 påbörjades planeringen 

för en studieresa till Göteborg den 11-12 oktober. 

Regionledningskontoret fick i uppdrag att ta in offerter från 

bussbolag med övernattning för 17 respektive 27 personer. 

Förslag på studiebesök är Centrum för personcentrerad vård 

(GPCC), Angereds närsjukvård och Framtidens vårdavdelning. I 

samband med resan ska nämnden även ha ett sammanträde.   

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Jimmy Henriksson Sibylla Jämting 

 
 

Protokollet är justerat 2016 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


