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Diarienummer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 87-97
Tid:

2016-09-19, kl 08:00-09:30

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

Närvarande:

Beslutande:
Maria Frisk (KD), ordförande
Helena Stålhammar (C)
Desiré Törnqvist (S) (ers Marcus Eskdahl (S)
Övriga:
Ulrika Stefansson, utredare § 88
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg (ers
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör)
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, nämndsekreterare

§ 87

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§ 88

Informationsärenden
Ulrika Stefansson informerar om


Uppföljning och utvärdering av Hemsjukvården – två år
efter kommunernas övertagande

Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om


Life Science

Informationsärenden till nämnden


Akuta besök i primärvård och vid akutmottagningar
Diarienummer: RJL2015/980



Uppföljning och utvärdering av Hemsjukvården – två år
efter kommunernas övertagande

Beslutsärenden till nämnden
§ 89

Remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram
Diarienummer: RJL2016/2010
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Beslut
Nämnden föreslås godkänna


Föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande.
Den sammantagna bedömningen är att Region Jönköpings län
instämmer med Folkhälsomyndighetens bedömning, med följande
tillägg:
Region Jönköpings län anser dessutom att alla personer 65 år eller
äldre ska erbjudas pneumokockvaccination, oavsett om de har
någon av de specificerade kroniska sjukdomarna.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-23

Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§ 90

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ordination och
hantering av läkemedel i Hälso- och sjukvården
m.m. (Dnr 4.1.1-14967/2016)
Diarienummer: RJL2016/1896
Beslut
Nämnden föreslås godkänna


Föreliggande yttrande som svar till Socialstyrelsen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län (RJL) har av Socialstyrelsen getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag.
RJL ställer sig positiv till en uppdatering av Socialstyrelsens
föreskrifter och att det är bra med ett nytt namn på föreskriften,
eftersom det tidigare inte klart framgått att ordination är en del i
läkemedelsprocessen. Definitionerna som används i författningen
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bör i vissa fall justeras för att överensstämma med de definitioner
som finns i Socialstyrelsens termbank, samt flera delar i
föreskriften behöver också förtydligas.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05

Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§ 91

Sammanträdesplan 2017
Diarienummer: RJL2016/2888
Beslut
Nämnden föreslås besluta att


Fastställa sammanträdesplan för 2017 för nämnd för
Folkhälsa och sjukvård.



Nämndens sammanträde i mars blir ett två-dagars
sammanträde, den 14-15 mars.

Beslutsunderlag


Sammanträdesplan för 2017

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att sammanträdet i mars ska bli ett tvådagars sammanträde inför arbetet med budget 2018. Vid
nämndens sammanträde den 14-15 mars ska samtliga
verksamhetsområden bjudas in för att informera om sina
verksamheter, samt vilka utmaningar de står inför.
Presidiet bifaller ordförandens förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
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Beslutsärenden för presidiet
§ 92

Datum för presidiets sammanträden 2017
Beslut
Presidiet beslutar att


Godkänna följande datum för presidiets sammanträden:
11/1, 8/2, 1/3, 5/4,17/5,14/6, 30/8, 27/9, 6/11 och 29/11.
(Samtliga onsdagar med undantag för måndagen den 6/11.)



Fastställa sammanträdestiden till kl 08:00-10:00.

Sammanfattning
Vid presidiets sammanträde 2016-08-31 enades presidiet om att
sammanträda på onsdagar, kl 08:00-10:00, två veckor före
nämndens sammanträden, även under 2017, samt att vid nästa
sammanträde 2016-09-19 fastställa presidiets sammanträdestider
för 2017.
Förslag på sammanträdestider fanns med på kallelsen till
sammanträdet 2016-09-19.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
På ordförandes fråga bifaller presidiet förslaget om
sammanträdestider med en justering. Sammanträdet den 12 april
flyttas till den 5 april.
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 93

Kurser och konferenser
Beslut
Presidiet beslutar


Odontologisk Riksstämma 2016, 16-18 november i
Stockholm
Presidiet beslutar att avstå från deltagande i konferensen.
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Övriga frågor
§ 94

Nämndens ansvar för allmänna handlingar och
arkiv
Sammanfattning
Ett reglemente är framtaget för att fastställa hur arkivhanteringen ska
organiseras och att närmare precisera ansvarsfördelning enligt vad
som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller förordning.
Reglementet fastställdes av regionfullmäktige 2016-06-21.
Ordföranden har blivit informerad av regionarkivarien om nämndens
ansvar.
Information i ärendet
Med stöd av 16 § Arkivlagen får regionfullmäktige meddela riktlinje
om arkivvården i Region Jönköpings län. Denna riktlinje fastställer
vad som gäller för en ändamålsenlig arkivvård för regionens styrelse
och nämnder. Nämnderna i Region Jönköpings län har ansvar för
vården av arkiven i den verksamhet de ansvarar för.
Arkivmyndigheten har som uppgift att se till att nämnderna vårdar
sina arkiv på tillfredsställande sätt.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att skriva fram ett
förslag till beslut.
§ 95

Förslag från nämnden vid sammanträdet 201609-13
Presidiet fick i uppdrag att ta ställning till och bereda förslagen.
En skriftlig uppföljning av sommarsituationen önskas.
- En specialrapport om sommarsituationen kommer att tas fram.
Nämnden efterfrågar en konsekvensanalys av
kompetensförsörjningen ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
- Presidiet vill invänta rapporten om sommarsituationen och först
därefter eventuellt ge regionledningskontoret ett uppdrag att göra
en konsekvensanalys.
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Vänsterpartiet vill att de fackliga organisationerna bjuds in
till ett nämndsammanträde.
- Presidiet anser att de fackliga organisationerna inte ska bjudas in
till nämnden, utan att det är varje partis uppdrag att ha en dialog
med dem.
§ 96

Kom ihåg!
En genomgång och revidering av listan görs.

§ 97

Studieresa till Göteborg den 11-12 oktober
Ett preliminärt program skickades ut 2016-09-15 till samtliga
ledamöter i nämnden. Anmälan om deltagande, samt menyval ska
vara sekreteraren tillhanda senast 2016-09-21.
Sammanfattning
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 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.
Information lämnades vid nämndenssammanträde 2016-09-13.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
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