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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 98-108
Tid:

2016-11-15, kl 13:00-16:40

Plats:
Närvarande:

Sal A, Regionens hus

Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S)
Maritha Josefsson (M)
Lars-Uno Olausson (S) (ers Mona Forsberg (S))
Lis Melin (M)
Per Svenberg (S)
Bertil Nilsson (M)
Tobias Gyllensten (S) (ers Desirée Törnqvist
(S))
Marianne Andersson (KD)
Eva Eliasson (S)
Jimmy Henriksson (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Anne Karlsson (SD)
Ersättare:
Britt Johansson (M) 1:e ersättare
Thomas Bäuml (M) 1:e ersättare
Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare
Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare
Rachel de Basso (S) 1:e ersättare §§ 98-101
Erik Wågman (S) 1:e ersättare
Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare
Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare
Anita Winberg (SD) 1:e ersättare
Övriga:
Jesper Ekberg, sektionschef § 101
Ann-Margreth Kvarnefors, utvecklingsledare
§ 101
Anders Liif, personaldirektör § 101
Boel Andersson Gäre, verksamhetschef § 101
Kerstin Hillergård, områdeschef § 101
Oskar Löfgren, verksamhetschef § 101
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Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör § 101
Karsten Offenbartl, verksamhetschef § 101
Tomy Eklöv, regionarkivarie § 106
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
§ 98-101
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, sekreterare
§ 98

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Maritha Josefsson och Anne Karlsson att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 99

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande ändring/tillägg:
- Ärendet: Ramverk för journalen via nätet (RJL2016/3232)
flyttas till nästa sammanträde
- Utvärdering av hemsjukvården
- Presidiets protokoll som en punkt på dagordningen

§ 100

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL2016/50
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 101

Informationsärenden och aktuell information
Jesper Ekberg rapporterar om Folkhälsa.
Ann-Margreth Kvarnefors informerar om patientorganisationer,
samt uppföljning om motion Afasihus i Jönköpings län
(LJ2014/920).
Anders Liif informerar om utbildning.
Boel Andersson Gäre informerar om forskning och utveckling.
Kerstin Hillergård och Oskar Löfgren informerar om
mammografiundersökningar, samt besvarar Elisabeth Töres fråga.
Ann-Marie Schaffrath och Karsten Offenbartl informerar om,
inför starten av en länsklinik för kirurgin.
Redovisning av icke slutbehandlade motioner.
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Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:


Rekrytering pågår av en ny sjukvårdsdirektör för kirurgin



IVO-ärende

Chefscontrollern informerar om:


Månadsuppföljning per oktober 2016

Ordföranden informerar om:


Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
(SVN)

Vid sammanträdet den 1 december kommer beslut fattas om:
- Placering av PET/CT,
- Överenskommelse om Samverkan och vård i sjukvårdsregionen,
samt vård vid US 2017,
- Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2017.

Kommunalt forum
Vid sammanträdet den 11 november beslutades, bland annat om:
- Budget för vård- och omsorgscollege

Frågor
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar Eva Eliassons fråga
angående läkemedels-/subventionssystemet kring medicinering av
nya läkemedel, bland annat om nya psykofarmaka som inte ingår i
läkemedelsförmånen m.m.
Sibylla Jämting ställer följande frågor, som ska besvaras vid
sammanträdet i december:
1.

”Väntetid MR olika sjukvårdsområden?”

2.

”Vilken är strategin för att klara vården av medicinpatienter
när möjligheter till utlokalisering till kirurgin minskar?”

3.

”Utveckling av vårdtider på medicinavdelningarna?”
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§ 102

2016-11-15, kl 13:00-16:40

Motion Förebyggande insatser för äldre –
erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att


Bifalla motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall fanns ett förslag till
beslut framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård 201605-31 som återremitterades för komplettering. Nu finns ett nytt
underlag med en kartläggning av kommunernas
aktiviteter/subventioner för halkskydd, samt synpunkter från
Länspensionärsrådet (LPR).
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag presidiet 2016-06-15



Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen med instämmande av
Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Helena Stålhammar yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller Elisabeth Töres med fleras yrkande,
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att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 103

Motion Sjukresesystem anpassat efter dagens
behov
Diarienummer: RJL2015/1824
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att


Bifalla motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl och Kajsa
Carlsson lämnas information i ärendet till nämnden för Folkhälsa
och sjukvårds presidium. Motionen ska samordnas med två
motioner inom samma område som TIM bereder, samt inhämta
synpunkter från LFF och LPR. Synpunkter har nu lämnats av LFF
och LPR.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag presidium 2016-11-04



Protokollsutdrag presidium 2016-06-15



Protokollsutdrag presidium 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18



Protokollsutdrag nämnden 2016-01-19



Protokollsutdrag presidium 2015-11-23

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Socialdemokraterna med instämmande av Miljöpartiet och
Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§ 104

2016-11-15, kl 13:00-16:40

Yttrande över granskning av diarieföring
Diarienummer: RJL2016/2882
Beslut
Nämnden beslutar att


Ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till
Regionens revisorer.

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse
2016-09-01 sin granskning av Regionens diarieföring. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om befintliga system och
rutiner för ärendehantering och allmänna handlingar är
ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av gällande
lagstiftning respektive regionens interna regelverk. 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 presidium 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-30

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
§ 105

Revidering av läkemedelsbudget 2016 för
primärvård inom vårdval
Diarienummer: RJL2016/740
Beslut
Nämnden beslutar att


Tidigare reserverade medel för ökade läkemedelskostnader
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disponeras för primärvårdens vårdval enligt redovisat
förslag, med de tillägg presidiet beslutat om § 103.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fattade i augusti 2016 beslut om att revidera
budgeten för läkemedel med 50 miljoner kronor till följd av att
statsbidraget till Region Jönköpings län för läkemedel blev högre
än budgeterat för 2016. Den utökade budgeten fördelades till den
specialiserade vården, varav en del reserverades centralt.
Eftersom ökade kostnader även finns i primärvården omfördelas
10 miljoner kronor till primärvården inom vårdval.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidium 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
På ordförandens fråga godkänner nämnden föreliggande förslag
med de kompletteringar som presidiet föreslagit.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – Ekonomi
§ 106

Nämndernas ansvar för arkiv- och
dokumentvård
Diarienummer: RJL2016/3339
Beslut
Nämnden beslutar att verksamheter inom nämndens
ansvarsområden
1. ska hantera handlingar och information enligt
arkivreglementet och dess bilagor, antagna av fullmäktige
2016-06-21.
2. ska regelbundet informera nämnden om verksamheternas
arbete med arkivvård och arkivorganisation.
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3. ska utse arkivansvariga och arkivredogörare i enlighet
med dokumenten Riktlinje för arkivansvarigas uppgifter
och Riktlinje för arkivredogörares uppgifter. Redovisning
ska göras till nämnden.
4. samråd ska ske mellan verksamheten och centrala
arkivfunktionen innan regionarkivarien beslutar om
gallring av handlingar och information.
5. ska följa dokumentet Riktlinje för nämndernas ansvar för
hantering av arkiv i Region Jönköpings län vad gäller
arkivvården, arkivorganisation, informationsredovisning
samt bevarande och långtidsförvaring av digital
information.
Sammanfattning
Enligt Arkivlagen ska varje nämnd ansvara för vården av sitt
arkiv om inte arkivmyndigheten övertagit det ansvaret. I detta
ingår att vid registrering av handlingar ta hänsyn till vad som ska
bevaras och framställa handlingar på rätt sätt. Det innebär också
att ha en lämplig organisation för arkivarbetet och upprätta de
dokument som lagen kräver.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidium 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 107

Utvärdering av hemsjukvården
Marcus Eskdahl föreslår att den uppföljning av hemsjukvården
som gjordes för ett år sedan i rapporten ”Uppföljning av
hemsjukvården i kommunerna i Jönköpings län” tas upp på
presidiet och därefter i nämnden.
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Presidiets protokoll som en punkt på
dagordningen
Nämnden godkänner Elisabeth Töres föreslag att
presidieprotokollen blir ett informationsärende på nämndens
dagordning.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Maritha Josefsson

Anne Karlsson

Protokollet är justerat 2016 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign

