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PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 94-107 

Tid: 2018-10-16, kl 13:00-16:15 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

Thomas Bäuml (M)  

Rachel De Basso (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

Lis Melin (M) 

Erik Wågman (S) (ers Tobias Gyllensten (S))   

Bertil Nilsson (M)  

Lars-Uno Olausson (S) (ers Desiré Törnqvist 

(S))     

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Ekström (L)  

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V))  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare §§ 94-98, §§ 

99-100 delvis, §§ 101-107 

Britt Johansson (M) 1:e ersättare 

Birgit Andersson (M) 1:e ersättare 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare 

Evaggelos Tottas (S) 1:e ersättare  

Ardita Berisha (S) 1:e ersättare  

Bernt Svensson (L) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare  

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare  

 

Övriga:  

Mårten Lindström, överläkare § 99  

Maria Ekelund, verksamhetschef barn § 99 

Gunnar Persson, verksamhetschef kirurgi § 99 

Axel Ros, chefläkare § 99 

 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Kristina Bertov, chefscontroller 
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Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  
  

§ 94 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Thomas Bäuml och Anne Karlsson att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.  

§ 95 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.   

§ 96 Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL2018/38 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 97 Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2018/33 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

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

§ 99 Informationsärenden och aktuell information 
Vid förmiddagens gruppmöten informerade regeringens utredare 

Anna Nergårdh, om Remiss SOU 2018:39 God och Nära vård – 

en primärvårdsreform (RJL2018/1862). 

 

Mårten Lindström informerar om läkemedel. 

 

Maria Ekelund och Gunnar Persson informerar om barnprocessen 

inför beslut i ärendet § 105. 

 

Axel Ros informerar om patientsäkerhet och IVO-ärenden. 

 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om: 

 Motion – Äldrepsykiatriska mobil team  

Diarienummer: RJL2018/1409 
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Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram faktaunderlag till 

presidiet. 

 

 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården 

Diarienummer: RJL2018/1607 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram faktaunderlag till 

presidiet. 

 

 Rapporten om sommaren 2018 presenteras vid nämndens 

sammanträde i november. 

 Bemanningssituationen på sjukhusen och inom 

vårdcentralerna Bra Liv.  

 Vårdplatsneddragningar 
 

 

Presidiets protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

Frågor 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens 

sammanträde den 20 november. 

Jimmy Ekström ställer följande frågor: 

Enligt skrivning i budgeten ska ungdomar vara fria att söka den 

ungdomsmottagning man själv önskar. Hur säkerställer vi att detta 

efterlevs i praktiken?  

Hur förs diskussionerna mellan Region och Primärkommunerna 

kring framtida organisering av ungdomsmottagningarna i länet 

och den gemensamma finansieringen av dessa?  

 

Eva Eliasson ställer följande frågor: 

1. Tele-Q-uppringning fungerar inte som det utlovats med 

uppringning d.v.s. när personerna lämnat personuppgifter och 

telefonnummer. Flera personer har delgivit att de fått vänta upptill 

4 - 5 dagar innan de blivit uppringda. 

Vad beror detta på? 

Hur åtgärdas detta? 

Detta är en patientsäkerhetsfråga att få vänta på att bli uppringd i 

flera dagar är inte okey och notera att även förtroendet för 
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verksamheten har "naggats" i kanten markant. 

 

2. I Gislaveds primärvårdsområde har Anderstorps vårdcentral 

inte öppnats efter semesteruppehållet och detta innebär att ca  

5 000 patienter nu kommit över till Gislaveds vårdcentral. Där är 

väntetiden för bokade läkarbesök nu 4 veckor, vilket inte är 

rimligt för den enskilde. 

(Från verksamheten har man uppgivit brist på sjuksköterskor som 

grundorsaken, med undanträngningseffekter för den ordinarie 

verksamheten bl.a. med väntetid till läkarbesök på 4 v är 

orimligt.) 

Samtidigt är Reftele vårdcentral f.n. stängd och de ca 3 000 

listade patienterna hänvisas till Smålandsstenar och frågan som nu 

"snurrar" är att detta är en smygnedläggning som sker? 

Vad är planeringen framåt och hur ”kompetenssäkrar” regionen 

upp detta område? 

Det gäller ca 30 000 personer som berörs av ovanstående. 

 

 

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning för september 

samt om delårsrapport tertial 2 2018. 

Delårsrapporter 2018 från verksamhetsområden läggs till 

handlingarna. 

§ 100 Regelbok – Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL2018/2440 

 

Beslut 

Nämnden 

   

1. Överlämnar förslag till regelbok för primärvård inom 

vårdval i region Jönköpings län 2019 till regionstyrelsen 

med en ändring. 

2. Ändring av sista stycket på sidan 35 under rubriken 

Öppettider.  

Meningen Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer 

att utöka sina öppettider som service till invånarna, ska ha 

följande lydelse: Region Jönköpings län stimulerar 
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leverantörer att utöka sina öppettider som service till 

invånarna genom särskild ersättning. 

Sista meningen: Under avtalsperioden kan bli aktuellt med 

krav på utökade öppettider stryks. 

Sammanfattning 

Regelbok för primärvården inom vårdval i Region Jönköpings län 

är framtagen för 2019 inför ny avtalsperiod.  

Beslutsunderlag 

 Regelbok för primärvård inom vårdval i Region 

Jönköpings län, rev 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Missiv daterad 2018-09-27 

 Regelbok för primärvård inom vårdval i Region 

Jönköpings län 2019  

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

För allianspartierna föreslår ordföranden ändring av sista stycket 

på sidan 35 under rubriken Öppettider.  

Meningen Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att 

utöka sina öppettider som service till invånarna, ska ha följande 

lydelse: Region Jönköpings län stimulerar leverantörer att utöka 

sina öppettider som service till invånarna genom särskild 

ersättning. 

Sista meningen: Under avtalsperioden kan bli aktuellt med krav 

på utökade öppettider stryks. 

 

I övrigt yrkar allianspartierna bifall till förslaget. 

 

Marcus Eskdahl meddelar för Socialdemokraterna att de avstår 

från att delta i beslutet. Socialdemokraterna tillsammans med 

Miljöpartiet återkommer med ett eget budgetförslag vid 

regionstyrelsens sammanträde. 

 

Elisabeth Töre meddelar att Vänsterpartiet också återkommer vid 

regionstyrelsens sammanträde.  

  

Beslutsgång 

På ordförandens fråga ska förslaget med allinspartiernas ändring 
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överlämnas till regionstyrelsen. 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 101 Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL2018/2441 

Beslut 

Nämnden   

 Överlämnar förslag till regelbok för ögonsjukvård inom 

vårdval i Region Jönköpings län 2019 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning 

Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 

är framtagen för 2019.  

Beslutsunderlag 

 Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region 

Jönköpings län, rev 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Missiv daterad 2018-09-27 

 Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region 

Jönköpings län 2019  

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar för Socialdemokraterna att de avstår 

från att delta i beslutet. Socialdemokraterna tillsammans med 

Miljöpartiet återkommer med ett eget budgetförslag vid 

regionstyrelsens sammanträde. 

 

Elisabeth Töre, Vänsterpartiet meddelar att de också återkommer 

vid regionstyrelsens sammanträde. 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 
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§ 102 Principer för tandvårdstaxa folktandvården 
2019 
Diarienummer: RJL2018/223 

 

Beslut 

Nämnden  

 Överlämnar principer för tandvårdstaxa Folktandvården 

2019 samt prislista per åtgärd.  

Sammanfattning 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 

2008 om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det 

statliga tandvårdsstödet Principer för hur Region Jönköpings läns 

priser inom folktandvården ska förhålla sig till referensprislistan 

föreslås och en prislista har tagits fram för 2019. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27 

 Bilaga prislista 2019 Folktandvården 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar för Socialdemokraterna att de avstår 

från att delta i beslutet. Socialdemokraterna tillsammans med 

Miljöpartiet återkommer med ett eget budgetförslag vid 

regionstyrelsens sammanträde. 

 

Elisabeth Töre, Vänsterpartiet meddelar att de också återkommer 

vid regionstyrelsens sammanträde. 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 103 Patientavgifter regelverk 2019 
Diarienummer: RJL2018/2515 

Beslut 

Nämnden  
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 Överlämnar förslag till patientavgifter i vården 2019 till 

regionstyrelsen med följande kompletteringar: 

Avgifterna för besök på akutmottagning och för 

ambulanssjukvård där patienten lämnas hemma höjs till 

500 kronor. 

Högkostnadsskyddet höjs enligt nationellt förslag till 1150 

kronor. 

Sammanfattning 

Regelverk och avgifter för patienter är uppdaterat för 2019.  

Undantag är:  

 Nya fasta priser på en del åtgärder (enligt prislistan/Nord 

DRG som fastställs i slutet av varje år som gäller i den 

Sydöstra sjukvårdsregionen) 

 Vaccinationspriser (de ändras fortlöpande under året 

beroende på upphandling av vaccin) 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Missiv daterad 2018-09-27 

 Patientavgifter i vården 2019  

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

För allianspartierna förslår ordföranden följande komplettering: 

Avgifterna för besök på akutmottagning och för 

ambulanssjukvård där patienten lämnas hemma höjs till 500 

kronor. 

Högkostnadsskyddet höjs enligt nationellt förslag till 1150 

kronor.  

 

I övrigt yrkar allianspartierna bifall till förslaget. 

 

Marcus Eskdahl meddelar för Socialdemokraterna att de avstår 

från att delta i beslutet. Socialdemokraterna tillsammans med 

Miljöpartiet återkommer med ett eget budgetförslag vid 

regionstyrelsens sammanträde. 

 

Elisabeth Töre, Vänsterpartiet och Anne Karlsson, 

Sverigedemokraterna meddelar att de också återkommer vid 
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regionstyrelsens sammanträde. 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 104 Egenavgifter och bidrag hjälpmedel 
Diarienummer: RJL2018/2588 

 

Beslut  
Nämnden  

 Överlämnar förslag till avgifter inom hjälpmedelsområdet 

2019 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning 

Regelverk och avgifter inom hjälpmedelsområdet är uppdaterat 

för 2019. Undantag är nya fasta priser på en del näringstillskott 

och sondnäring där konsumentverkets beräkning av matkostnader 

för 2019 inväntas.   

 

Nytt för 2019 är förtydligande av avgifter som gäller specifika 

produkter för personer som har behov av specialnutrition som i 

underlaget har förtydligats.  

Beslutsunderlag 

 Missiv daterad 2018-10-08 

 Sammanställning över aktuella avgifter inom 

hjälpmedelsområdet 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträde 

Marcus Eskdahl meddelar för Socialdemokraterna att de avstår 

från att delta i beslutet. Socialdemokraterna tillsammans med 

Miljöpartiet återkommer med ett eget budgetförslag vid 

regionstyrelsens sammanträde. 

 

Elisabeth Töre, Vänsterpartiet meddelar att de också återkommer 

vid regionstyrelsens sammanträde. 

 

För allianspartierna yrkar ordföranden bifall till föreliggande 

förslag. 
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Beslut skickas till Regionstyrelsen 

§ 105 Översyn av barnprocessen 
Diarienummer: RJL2017/3597 

Beslut 

Nämnden  

1. Godkänner rapporten om inneliggande vård av barn med 

akuta kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd. 

2. Godkänner förslaget att de flöden som beskrivs i rapporten 

ska gälla. 

3. Tillstyrker att en utvärdering sker efter ett år, samt att 

återrapportering till fullmäktige sker vid behandling av 

budget 2019. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har 2017-11-07--08 återremitterat förslag i 

budget om utredning om barn som vårdas inneliggande på 

sjukhus. 

Föreliggande rapport beskriver vård av barn med akuta kirurgiska 

och ortopediska sjukdomstillstånd och skador i Region 

Jönköpings län samt beskriver hur de berörda patientgrupperna 

handläggs idag och föreslår hur arbetet ska ske i framtiden.   

 

Förslaget utgår ifrån att säkra en jämlik vård för barn i länet.  

 

Med detta som utgångspunkt är det framtaget en rutin för hur akut 

kirurgiskt och ortopediskt sjuka barn ska omhändertas på ett 

likartat sätt på de tre akutsjukhusen.  

 

En utvärdering ska ske efter ett år.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-20 

 Rapport – Inneliggande vård av barn med akuta kirurgiska 

och ortopediska sjukdomstillstånd och skador i Region 

Jönköpings län, daterad 2018-06-07 
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 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse 2018-01-04 

 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget samt att rapportens 

slutsatser kommer att redovisas i alliansens budget och flerårsplan 

och därmed ska återremissen ses som behandlad. 

 

Marcus Eskdahl meddelar för Socialdemokraterna att de avstår 

från att delta i beslutet. Socialdemokraterna tillsammans med 

Miljöpartiet återkommer med ett eget budgetförslag vid 

regionstyrelsens sammanträde. 

 

Elisabeth Töre meddelar att Vänsterpartiet också återkommer vid 

regionstyrelsens sammanträde. 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 106 Delårsrapport tertial 2 2018 
Diarienummer: RJL2018/231 

 

Beslut 

Nämnden 

 Godkänner delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som 

avser nämndens ansvarsområden. 

Sammanfattning 

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 

delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 

augusti samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02 

 Delårsrapport tertial 2 2018 
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Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl vill för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet ha följande anteckning förd till protokollet, vilket 

beviljas av ordföranden: 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan inte 

ställa sig bakom en neddragning av vårdplatser inom psykiatrin. 

Vi vill se en utförlig utredning där verksamhet och fackliga 

organisationer ingår kring arbetssätt och framtida 

vårdplatsbehov inom psykiatrin. 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 107 Sammanträdesplan 2019 
Diarienummer: RJL2018/2227 

Beslut 

Nämnden  

1. Fastställer sammanträdesplan för nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2019 enligt följande:  

22/1, 26-27/2, 20/3, 23/4, 4/6, 25/6, 17/9, 15/10, 19/11 och 

10/12. 

2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium 

2019, kl 08:30-11:00 enligt följande:  

8/1, 6/2, 6/3, 10/4, 22/5, 12/6, 3/9, 2/10, 8/11 och 27/11. 

Sammanfattning 

Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för nämnd för 

folkhälsa och sjukvård och presidium. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-04 

 Sammanträdesplan 2019 

Beslut skickas till 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – kansli, folkhälsa och sjukvård  
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Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 
 

Maria Frisk  

 

Thomas Bäuml Anne Karlsson 
 
 

Protokollet är justerat 2018 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


