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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 109-121
Tid:
Plats:
Närvarande:

2016-12-13, kl 13:00-17:00
Sal A, Regionens hus

Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S) §§ 113-121
Maritha Josefsson (M)
Tobias Gyllensten (S) (ers Mona Forsberg (S))
Lis Melin (M)
Per Svenberg (S)
Bertil Nilsson (M)
Desirée Törnqvist (S) §§ 109-118
Rachel De Basso (S) §§ 119-121
Marianne Andersson (KD)
Eva Eliasson (S)
Jimmy Henriksson (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V) §§ 113-121
Anne Karlsson (SD)
Ersättare:
Britt Johansson (M) 1:e ersättare §§ 109-113
Thomas Bäuml (M) 1:e ersättare
Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare §§ 109-118
Carmen Damian (L) 1:e ersättare
Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare §§ 109-113
Rachel De Basso (S) 1:e ersättare §§ 109-118
Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare
§113
Anita Winberg (SD) 1:e ersättare
Övriga:
Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör § 113
Mats Hoppe, processledare § 113
Axel Ros, chefläkare § 113
Jesper Ekberg, sektionschef §§ 117 och 118
Maria List Slotte, utredare §§ 117 och 118
Inga Jonzon Eriksson, projektledare § 119
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
§§ 109-116
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Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg
§§ 117-121
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, sekreterare
§ 109

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Bertil Nilsson och Desiré Törnqvist, samt Rachel
de Basso att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 110

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande ändring/tillägg:
- Ärende: Ramverk för journalen via nätet blir ett
informationsärende vid dagens sammanträde. Beslutet flyttas fram
till nämndens sammanträde i januari.
- Familjecentral/BVC i Hestra

§ 111

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

§ 112

Anmälan av delegationsärenden
Diarienummer: RJL2016/51
Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 113

Informationsärenden och aktuell information
Agnetha Bartoll rapporterar om Tandvården.
Mats Hoppe informerar om ett förslag om sammanslagning av
verksamhetsområdena Psykiatri och rehabilitering, samt
Medicinsk diagnostik till ett gemensamt verksamhetsområde.
Beslut om en sammanslagning fattas av regionstyrelsen.
Axel Ros lämnar information om IVO-ärenden och
patientsäkerhet.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:


Konsekvensanalys av kompetensförsörjningen ur ett
patientsäkerhetsperspektiv.
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Marcus Eskdahl efterlyser en undersökning av personalflödet/
rekryteringar inom och mellan landsting och regioner, samt
eventuellt även inom bemanningsföretagen. Det är en fråga som
även bör lyftas inom Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen (SVN).


Uppföljning efter revisionens tre granskningar som
genomfördes under 2010-2013, (RLJ2016/1151):
- Återkoppling av missbruks- och beroendevården
- Folkhälsa för barn 0-5 år
- Tillgänglig och ändamålsenlig vård för de mest sjuka äldre



Hjärtats hus



I avvaktan på rekrytering av en sjukvårdsdirektör för
kirurgisk vård har en t.f. sjukvårdsdirektör utsetts



Regionen har fått full ersättning för arbetet med
standardiserade vårdförlopp (SVF)



Invigningar: Familjecentralen på Rosenlund och
Bröstmottagningen på Länssjukhuset Ryhov



Från den 1 april kommer vårdcentralen i Vrigstad att bli en
filial till vårdcentralen i Sävsjö



Vårdplatssituationen



Cosmic link - IT-stöd för överföring av information vid
vårdplanering

Chefscontrollern informerar om:


Månadsuppföljning per november 2016

Ordföranden informerar om:


Verksamhetsplaner och skrivelser från
samordningsförbunden (RJL2016/264)



Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
(SVN)

Vid sammanträdet den 1 december togs bland annat följande upp:
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- Dr Watson
- Förutsättningar för mer vård i hemmet
- Principer för regional nivåstrukturering
- Malin Wengholm nominerades som ersättare efter Håkan
Jansson i uppdraget inom Svenskt Ambulansflyg.
Marcus Eskdahl informerar kort om kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg.

Kommunalt forum
Vid sammanträdet den 9 december togs bland annat följande upp:
- Cosmic link - IT-stöd för överföring av information vid
vårdplanering
- Tillsammans-arbetet


Skrivelse från Vänsterpartiet ”Framtiden för tjock- och
ändtarmskirurgin i Region Jönköpings län” (RJL2016/3805)



Presidiets protokoll

Rachel De Basso frågar om beredningen av Motion - Hur ska
framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län, RJL2016/3444.
Ordföranden svarar att det är regionstyrelsen som ska svara på
motionen, men att nämnden ska lämna synpunkter.
Presidiet får i uppdrag att diskutera beredningen av motioner.
Rapport från konferens:


Helena Stålhammar rapporterar från konferensen: IVOdagen den 1 december i Jönköping.


Frågor
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar Sibylla Jämtings frågor
från sammanträdet i november, om väntetider för MR, strategi för
att klara vården av medicinpatienter och utveckling av vårdtider.
Marcus Eskdahl ställer nu följande frågor:
1.

Med anledning av diskussion kring länets trafikolyckor och
var dessa sker skulle jag vilja ha en redovisning till
nämnden hur ser situationen ut utifrån vårt ansvarstagande?
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Hur många trafikolyckor hanterar vi årligen inom
sjukvården i länet? Vilka kostnader har vi för vård och
rehabilitering? Hur stor del är viltolyckor i länet? Sker
någon dialog med Trafikverket kring dessa frågor från
Regionen?
2.

Att nämnden i närtid får en redovisning hur projektet med
Närakuter har utvecklats? Har flödet av patienter till
Akutvårdsmottagningen på Ryhov minskat?

Frågorna tas med i planeringen av sammanträdet den 14-15 mars.
Elisabeth Töre ställer följande frågor kring nämndens
mötesstruktur:
1.
Finns det en möjlighet att förlänga nämndens
sammanträdestid?
2.
Partiernas närvarorätt vid presidiesammanträdena?
1.
2.
§ 114

Frågorna tas upp i presidiet.

Remiss – Yttrande över Förslag till
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS XXXX:XX) om vårdgivarens
systematiska patientsäkerhetsarbete,
dnr 4.1.1-14325/2016
Diarienummer: RJL2016/3456
Beslut
Nämnden beslutar
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialstyrelsen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialstyrelsen getts möjlighet att
yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter och allmänna råd.
Region Jönköpings läns uppfattning är att förslaget är bra och
tillstyrker att den antas. Bedömningen är att den kommer bidra väl
till vårdgivarnas arbete med patientsäkerhet. RJL har några
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förslag på förtydliganden och tillägg.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-11

Beslutet skickas till
Socialstyrelsen
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§ 115

Beslutsunderlag till regeringen om införande av
rotavirusvaccination i det nationella allmänna
vaccinationsprogrammet för barn
Diarienummer: RJL2016/3627
Beslut
Nämnden beslutar


Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Folkhälsomyndigheten.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Folkhälsomyndigheten getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss.
Region Jönköpings län samtycker till förslaget att införa
rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet.
Barnhälsovården inom regionen har sedan 2014 vaccinerat med
rotavirus och är tacksamma över att ha kunnat bidra med
erfarenheter i framtagandet av underlaget.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22

Beslutet skickas till
Folkhälsomyndigheten
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
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§ 116

2016-12-13, kl 13:00-17:00

Budget och verksamhetsplan 2017
Diarienummer: RJL2016/374
Beslut
Nämnden beslutar godkänna
1. Redovisat förslag till budget för nämndens centralt
budgeterade anslag
2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017
för verksamhetsområdena medicinsk vård, kirurgisk vård,
psykiatri och rehabilitering, vårdcentralerna Bra Liv,
medicinsk diagnostik och folktandvård
3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för
återrapportering av mätetal/mål inom nämndens
ansvarsområde 2017
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till
regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2016
fastställa budget och verksamhetsplan för de delar av
verksamheten som utförs i egen regi. I budget ska
konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för
finansiering.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23

Yrkanden/förslag under sammanträdet
Ordföranden föreslår att nämnden får återkomma vid
sammanträdet i januari om hur finansiering av bidrag till
verksamheten Grön rehab ska ske, eftersom
Samordningsförbundet beslutat att inte ge ytterligare bidrag.
Samordningsförbundets beslut togs efter att fullmäktige antog
budget för 2017.
Marcus Eskdahl yrkar att organisatoriska förändringar kring
jourlinjer på våra tre akutsjukhus samt organisatoriska
Sign

PROTOKOLL

8(11)

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 109-121
Tid:

2016-12-13, kl 13:00-17:00

förändringar på våra Vårdcentraler, exempelvis filialer, är
övergripande och strategiska frågor. Dessa förändringar ska
behandlas av nämnden Folkhälsa och sjukvård.
Marcus Eskdahl vill till ärendet göra följande
protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
”Om Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för 2017 och
flerårsplan vunnit fullmäktiges gehör hade det fått konsekvenser
för verksamheternas förvaltningsbudgetar.
Vårt förslag att ta av rörelsekapitalet för att täcka ett högt
investeringsbehov står i motsats till det borgerliga förslaget som
med stöd av Sverigedemokraterna innebär besparingar i
verksamheten under 2017 och flerårsplan.”
Jimmy Henriksson vill få följande anteckning förd till protokollet.
”Alliansen har inför 2017 inte lagt förslag om några besparingar i
verksamheten. Budgetramen för folkhälsa- och sjukvård har
utökats från 2016-17 samtidigt som verksamheterna har ett
fortsatt uppdrag att nå en verksamhetskostnad i balans med
tilldelad budget, i enlighet med beslutad åtgärdsplan.”
Beslutsgång
På ordförandens fråga godkänner nämnden förslagen och
protokollsanteckningarna, samt bifaller budget och
verksamhetsplan 2017.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
§ 117

Bidrag inom folkhälsoområdet 2017
Diarienummer: RJL2016/1123
Beslut
Nämnden beslutar


Att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag
för år 2017.
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Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget för 2017 anvisat 14 998 300
kronor till bidragsgivning inom folkhälsoområdet. Till området
hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer,
trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt
projektbidrag.
Landstingsfullmäktige har 2008-06-10 § 62 fastställt
bidragspolicy avseende bidrag till organisationer inom
folkhälsoområdet. Till grund för förslaget ligger bidragspolicyn
och de 11 nationella folkhälsomålen. Bidrag kan ansökas av
föreningar som har en verksamhet som omfattar större delen av
Jönköpings län.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-07



Översikt för bidrag till organisationer inom
folkhälsoområdet år 2017. Diarienummer: RJL 2016/2845,
RJL 2016/1123, RJL 2016/2740, RJL 2016/2747, RJL
2016/2816, RJL 2016/2817, LJ 2014/1485

Yrkanden/förslag under sammanträdet
Anne Karlsson yrkar avslag till bidragen till Jönköpings distrikt
IOGT-NTO:s juniorförbund Junis.
Sverigedemokraterna vill också ha följande anteckning förd till
protokollet, vilket beviljas:
”IOGT NTO har följande förhållningssätt till
Sverigedemokraterna enligt deras hemsida:
”Sverigedemokraterna är ett rasistiskt och antidemokratiskt parti,
både genom deras rötter, retorik och den politik de för idag och vi
delar därmed inte grundläggande människosyn eller värderingar.”
”IOGT-NTO genomför inte några samarrangemang med
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Sverigedemokraterna och de bjuds inte in till våra lokaler och vår
verksamhet”
Sverigedemokraterna kommer aldrig uppmuntra bidragsgivning
till en förening som har denna inställning gentemot vårt parti.”
Beslutsgång
På ordförandens fråga avslår nämnden Sverigedemokraternas
yrkande.
Nämnden bifaller föreliggande förslag till fördelning av bidrag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
§ 118

Organisations- och verksamhetsbidrag till
organisationer inom funktionshindersområdet
2017
Diarienummer: RJL2016/2095
Beslut
Nämnden beslutar


Att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag
för år 2017.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har för året 2017 anvisat 4 827 000 kronor till
bidragsgivning inom området funktionshinder. Bidraget ges i tre
former
 organisationsbidrag (grundbidrag)
 verksamhetsbidrag
 särskilt bidrag till Handikappföreningarnas
Samarbetsorgan (HSO) för gemensam intressebevakning
och funktionshinderpolitik
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-07, med bilaga Översikt
för bidrag till organisationer
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
§ 119

Ramverk för journalen via nätet
Diarienummer: RJL2016/3232
Information i ärendet lämnas. Inför beslutet vid sammanträdet i
januari ska ärendet kompletteras med gjorda konsekvensanalyser.

§ 120

Familjecentral/BVC i Hestra
Eva Eliasson frågar efter och refererar till en skrivelse om
Familjecentralen/BVC i Hestra.
Ordföranden svarar att skrivelsen har besvarats.

§ 121

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska en God Jul och
tacka för gott samarbete under året.
För nämndens räkning önskar Marcus Eskdahl ordföranden
detsamma.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Bertil Nilsson

Desiré Törnqvist
§§ 109-118

Rachel De Basso
§§ 119-121
Protokollet är justerat 2016 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign

