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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 76-93
Tid:
Plats:

2018-09-18, kl 13:00-17:20
Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset
Eksjö

Närvarande:

Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Emilie Walfridsson (C) (ers Helena Stålhammar
(C))
Marcus Eskdahl (S)
Birgit Andersson (M) (ers Thomas Bäuml (M))
Mona Forsberg (S)
Lis Melin (M)
Erik Wågman (S) (ers Tobias Gyllensten (S))
Bertil Nilsson (M)
Rachel De Basso (S) (ers Desiré Törnqvist (S))
Marianne Andersson (KD)
Eva Eliasson (S)
Jimmy Ekström (L) §§ 76-81, 89
Bernt Svensson (L) (ers Jimmy Ekström (L))
§§ 82-88, 90-93
Kajsa Carlsson (MP) (ers Sibylla Jämting
(MP))
Elisabeth Töre (V))
Anita Winberg (SD) (ers Anne Karlsson (SD))
§§ 76-81 (delvis)
Erik Lagärde (KD) (ers Anita Winberg (SD))
§§ 81 (delvis) -93
Ersättare:
Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare §§ 76-81
(delvis)
Bernt Svensson (L) 1:e ersättare §§ 76-81, 89
Evaggelos Tottas (S) 1:e ersättare
Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare
Nils-Erik Emme (KD)
Övriga:
Simon Rundquist, bitr verksamhetschef § 81
Susanne Yngvesson, utredare § 81
Tomas Calmviken, fastighetschef § 81
Ove Johansson, byggprojektledare § 81
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Barbro Knopp Johlander, fastighetsutvecklare
§ 81
Emil Vallin, controller § 81
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
§ 89
Birgitta Svensson, facklig representant
Kommunal
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, nämndsekreterare
§ 76

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Bertil Nilsson och Elisabeth Töre att tillsammans
med ordföranden justera protokollet.

§ 77

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 78

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL2018/38
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 79

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL2018/33
Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 80

Sammanställning av inkomna remisser,
promemorior och motioner
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.

§ 81

Informationsärenden och aktuell information
Simon Rundquist och Susanne Yngvesson informerar om Region/rikssjukvård, nivåstrukturering samt kunskapsstyrning och jämlik
vård.
Tomas Calmviken, Ove Johansson och Barbro Knopp Johlander
informerar om ombyggnationer, inför beslut i ärendena §§ 91-93.
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Emil Vallin informerar om ACG (Adjusted Clinical Groups).
Chefscontrollern informerar om:
 Principer för tandvårdstaxa
 Motion – Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL2018/514
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet i oktober.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Rapport om utvärdering av sommaren presenteras för
nämnden i oktober.
 Workshop i Tillsammansarbetet
 ATV - Alternativ till våld
 Förslag Regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings
län
Diarienummer: RJL2018/2440
 Förslag Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i
Jönköpings län 2019
Diarienummer: RJL2018/2441

Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om:
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom
primärvården
Diarienummer: RJL2018/922
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet i oktober.

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning
(RJL2018/228) t.o.m. augusti.
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§ 82

2018-09-18, kl 13:00-17:20

Reviderat KomHem-avtal
Diarienummer: RJL2018/1556
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande reviderat KOMHEM-avtal.
Sammanfattning
KomHem-avtal, undertecknat i maj 2012 sades upp av
kommunerna hösten 2017.
Nu föreligger nytt förslag på avtal där några ändringar gjorts.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18
 Förslag till reviderat KomHem-avtal 2018-06-14
Beslut skickas till
Regionstyrelsen

§ 83

Granskning av e-hälsa – del 1 invånartjänster
Diarienummer: RJL2018/602
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse.
2. Återrapportering ska ske till nämnden.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och
i del 1 har granskningen fokuserat på invånartjänster. I
föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionens frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport
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Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Marcus Eskdahl efterfrågar återkoppling till nämnden.
Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden om tillägget att
återrapportering ska ske till nämnden.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
§ 84

Granskning av e-hälsa – del 2 invånartjänster
Diarienummer: RJL2018/938
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse.
2. Återrapportering ska ske till nämnden.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och
i del 2 har granskningen fokuserat på vårdtjänster. I föreliggande
tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionens frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Nämnden är enig om tillägget att återrapportering ska ske till
nämnden.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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§ 85

2018-09-18, kl 13:00-17:20

Granskning av regionens arbete med att
förskjuta vård från slutenvård och
specialistvård till öppenvård och primärvård
Diarienummer: RJL2018/603
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse.
Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens
arbete med att förflytta vård från slutenvård och specialistvård till
öppenvård och primärvård. I föreliggande tjänsteskrivelse
redovisas svar på revisionens frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar för Socialdemokraterna med instämmande
av Miljöpartiet och Vänsterpartiet att sista stycket i
tjänsteskrivelsen tas bort: ”I nämnden för Folkhälsa och sjukvårds
budgetförslag för 2019 finns beskrivet utvecklingen av den nära
vården, med målsättningen att den år 2030 ska stå för 30 procent
av den totala hälso- och sjukvården. En strategisk plan ska tas
fram under 2019 som beskriver hur målet ska nås.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och
Marcus Eskdahls med fleras yrkande och finner att nämnden
avslår Marcus Eskdahls med fleras yrkande.
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Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
§ 86

Remiss - Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet
och en effektivare hantering av
behörighetsärenden inom hälso- och
sjukvården, Ds 2018:21
Diarienummer: RJL2018/1629
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad promemoria. Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och
en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och
sjukvården, Ds 2018:21
Region Jönköpings län anser att remissens förslag till ändrad
lagstiftning är bra och viktiga för arbetet med patientsäkerhet och
ställer sig därför positiv till förslagen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
Beslut skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
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§ 87

2018-09-18, kl 13:00-17:20

Remiss - Förslag till rådets rekommendation
om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan
förebyggas genom vaccin (COM (2018) 244
final) S2018/03530/FS
Diarienummer: RJL2018/1664
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag: Förslag till Rådets rekommendation om stärkt
samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination
(COM (2018) 244 final).
Region Jönköpings län välkomnar förslaget från Europeiska
unionens råd om ett stärkt europeiskt samarbete kring
vaccinationer. Ett gemensamt europeiskt vaccinationsprogram bör
omfatta hela livet och dokumenteras i ett välfungerande
elektroniskt system. En ökad kunskap bland allmänheten är viktig
för ett gott förtroende för vaccin.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-26
Beslut skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
§ 88

Remiss - Avgiftsfrihet för screening för
livmoderhalscancer
Diarienummer: RJL2018/1699
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
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Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag Avgiftsfrihet för screening för
livmoderhalscancer. Region Jönköpings län ställer sig positiv till
förslaget om förordning om avgiftsfrihet för screening av
livmoderhalscancer.
I promemorian föreslås att landstingen ska kompenseras för
kostnaderna och intäktsbortfall som satsningen innebär, vilket
Region Jönköpings län ser som en förutsättning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
Beslut skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa och sjukvård
§ 89

Remissutgåva - Regional utvecklingsstrategi
Diarienummer: RJL2017/1082
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
1. Godkänna föreliggande förslag till remissutgåva för
Regional utvecklingsstrategi.
2. Följande tillägg/förtydliganden:
- Under tillgänglighet borde det finnas en indikator för
tillgången till god och nära vård. I texten bör det framgå
att de tre akutsjukhusen är av stor betydelse för länets
attraktivitet.
- HBTQ-certifiering ändras till HBTQ-diplomering.
- Det bör tydligare framgå i text att hälso- och sjukvården
är en viktig tillväxtfaktor.
- Lyft även fram FoU inom hälso- och sjukvården, samt
innovationer inom denna sektor. Hälso- och sjukvården
styrs genom kunskapsstyrning.
- Kompetensförsörjning i länet (regionen) är viktigt, både
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för näringsliv och offentlig sektor.
- Fundering om visionen ska vara mer i samklang med
Region Jönköping läns vision?
Sammanfattning
Nu gällande Regional utvecklingsstrategi är under revidering.
Den reviderade versionen ska gå ut på bred remiss.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Missiv daterat 2018-08-27
 Remissutgåva Regional utvecklingsstrategi
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
På ordförandens fråga godkänner nämnden följande
tillägg/förtydliganden:
- Under tillgänglighet borde det finnas en indikator för tillgången
till god och nära vård. I texten bör det framgå att de tre
akutsjukhusen är av stor betydelse för länets attraktivitet.
- HBTQ-certifiering ändras till HBTQ-diplomering.
- Det bör tydligare framgå i text att hälso- och sjukvården är en
viktig tillväxtfaktor.
- Lyft även fram FoU inom hälso- och sjukvården, samt
innovationer inom denna sektor. Hälso- och sjukvården styrs
genom kunskapsstyrning.
- Kompetensförsörjning i länet (regionen) är viktigt, både för
näringsliv och offentlig sektor.
- Fundering om visionen ska vara mer i samklang med Region
Jönköping läns vision?
Beslut skickas till
Regionledningskontoret – regional utveckling
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§ 90

2018-09-18, kl 13:00-17:20

Namnbyte till Närakut
Diarienummer: RJL2018/2174
Beslut
Nämnden
 Godkänner byte av namn på jourcentral till närakut.
Sammanfattning
Jourcentral byter namn till närakut i hela länet i samband att
jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse 2018-08-29
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Kajsa Carlsson yrkar ett namnbyte till primärakut.
Marcus Eskdahl yrkar på föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård

§ 91

Ombyggnation Infektionskliniken Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/1576
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
 Godkänna ombyggnation av infektionskliniken vid
Länssjukhuset Ryhov till en kostnad på maximalt
18 854 000 kronor.
Sammanfattning
Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter inför
regionstyrelsens beslut om ombyggnation av Infektionskliniken
på Länssjukhuset Ryhov som stod färdig 1975.
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Lokalerna uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet,
patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard.
Föreliggande förslag innefattar åtgärder som gör att kliniken kan
fortsätta att bedriva verksamhet i nuvarande lokaler 10-12 år.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Tomas Calmviken,
fastighetschef och Ove Johansson, byggprojektledare.
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott
2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-12
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
§ 92

Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MRutrustning på Höglandssjukhuset Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1360
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på
maximalt 30 100 000 kronor.
2. Godkänna investering i utrustning MR 1,5 Tesla och MR
3 Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till en
kostnad på maximalt 31 489 000 kronor.
3. Att det i samband med ovanstående investeringar också
görs en beräkning för kompensation för ökade
personalkostnader.
Sammanfattning
Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter inför
regionstyrelsens beslut om ombyggnation och installation är en
del i införandet av en MR 3-Tesla vid varje sjukhus i länet.
Projektet innebär att en MR-enhet med två MR kameror byggs
där en MR 1,5T ska bytas ut och en MR 3T nyinstalleras.
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Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Tomas Calmviken,
fastighetschef och Barbro Knopp Johlander,
fastighetsutvecklare
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott
2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-13
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Ordföranden föreslår ett tillägg – Att det i samband med
ovanstående investeringar också görs en beräkning för
kompensation för ökade personalkostnader.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden tillägget.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
§ 93

Nya lokaler för öron-näs- och halsmottagningen
Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1359
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
 Godkänna ombyggnation för lokaler till öron-, näs- och
halsmottagningen vid Höglandssjukhuset Eksjö till en
maximal kostnad på 12 000 000 kronor.
Sammanfattning
Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter inför
regionstyrelsens beslut om ombyggnationen för nya lokaler till
öron-, näs- och halsmottagningen i Eksjö. Mottagningen har
behov av nya lokaler utifrån arbetsmiljöproblem men
förändringen är även en del av de lösningar som behövs för att en
ny MR 3 Tesla ska kunna installeras vid Höglandssjukhuset i
Eksjö.
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Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Tomas Calmviken,
fastighetschef och Barbro Knopp Johlander,
fastighetsutvecklare
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott
2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-08
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Bertil Nilsson

Elisabeth Töre

Protokollet är justerat 2018 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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