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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 108-122
Tid:
Plats:
Närvarande:

2018-11-20, kl 13:00-17:10
Sal A, Regionens hus

Beslutande:
Helena Stålhammar (C) ordförande
Erik Lagärde (KD) (ers Maria Frisk (KD))
Erik Wågman (S) (ers Marcus Eskdahl (S))
Thomas Bäuml (M)
Mona Forsberg (S) §§ 114 (delvis)-122
Lis Melin (M)
Lars-Uno Olausson (S) (ers Tobias Gyllensten
(S))
Birgit Andersson (M) (ers Bertil Nilsson (M))
Desiré Törnqvist (S)
Marianne Andersson (KD)
Eva Eliasson (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre
(V))
Anne Karlsson (SD)
Ersättare:
Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare
Anita Winberg (SD) 1:e ersättare
Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare
Nils-Erik Emme (KD) 1:e ersättare
Evaggelos Tottas (S) 1:e ersättare
Övriga:
Malin Bengnér, smittskyddsläkare § 114
Anna Wiberg, klinisk apotekare § 114
Mårten Lindström, överläkare § 114
Mårten Ärlig, bitr verksamhetschef § 114
Marcus Viberg, psykolog § 114
Axel Ros, chefläkare § 114
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, nämndsekreterare

Sign

PROTOKOLL

2(15)

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 108-122
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§ 108

2018-11-20, kl 13:00-17:10

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Marianne Andersson och Desiré Törnqvist att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 109

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 110

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

§ 111

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

§ 112

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

§ 113

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.

§ 114

Informationsärenden och aktuell information
Malin Bengnér informerar om återrapport av uppdrag i Budget
2018 - Subventionerade TBE-vaccinationer.
Rapporten läggs till handlingarna.
Anna Wiberg och Mårten Lindström informerar om kartläggning
av läkemedelsberoende inför beslut i ärendet Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet (RJL2018/1181) § 121.
Mårten Ärlig och Marcus Viberg informerar om återrapport av
uppdrag i Budget 2018 – Erbjuda Intensiv beteendeterapeutisk
träning (IBT) (RJL2018/83) samt en kort information om
Tillsammansprojektet ”Delprojekt 3:2 Tidiga insatser till små
barn”.
Rapporten tas med i budgetarbetet inför 2020.
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Axel Ros informerar om Utvärdering av sommaren 2018
(RJL2018/2944).
Rapporten läggs till handlingarna.

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport från konferenser:


Eva Eliasson och Erik Lagärde rapporterar från
konferensen SKL´s funktionshinderkonferens
den 8-9 november i Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Kunskapsstyrning
 Nationell statistik över överbeläggningar
 Dags att nominera till folkhälsopriset
 Närakuten Jönköping är öppnad i nya lokaler
 Psykiatriveckan på Höglandet ”Att leva livet”
 Nationell tandvårdsutredning
 Nätverk för engagerat ledarskap
 Nycketal 2017: Vuxenpsykiatri länsnivå, vårdtillfällen,
heldygnsvård m.m.
 Halkskydd och broddar delas ut av vårdcentralerna
 Workshop i Tillsammansarbetet
 Vårdplatsneddragningar

Frågor
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes
vid sammanträdet i oktober.
Jimmy Ekströms frågor angående ungdomsmottagningarnas
organisation.
Eva Eliassons frågor om Tele-Q och tider för uppringning samt
vårdcentralerna Bra Liv i Gislaved, Anderstorp och Reftele.
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Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens
sammanträde den 11 december.
Marianne Andersson ställer följande frågor:
Uteblivna besök i vården är något som tar resurser i anspråk utan
att skapa något värde för invånarna. Orsaker till att vårdtillfällen
inte blir av kan vara många och ligga såväl inom som utom
patientens eller verksamhetens påverkan, allt från bristande
postgång eller försenade sjukresor till ren underlåtelse att meddela
förhinder.
För att kunna genomföra och följa åtgärder som minskar antalet
uteblivna vårdbesök är det viktigt att veta hur det konkret ser ut i
dagsläget.
- Vilket antal uteblivna vårdbesök kan idag redovisas inom olika
verksamheter och vilka är orsakerna till det?
- Vilka åtgärder genomförs redan idag för att minska antalet?

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning för oktober.
§ 115

Motion – Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL2018/514
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen
Tänderna tillhör kroppen:
 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i
högkostnadsskyddet tas fram
 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall
ingå i högkostnadsskyddet för alla personer i länet som
fyllt 65 år.
 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så
skall tänderna ingå i högkostnadsskyddet.
 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i
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Jönköpings län.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen och föreslår att den avslås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-0417
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom
primärvården
2018-02-19
Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Anne Karlsson yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
§ 116

Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst
inom primärvården
Diarienummer: RJL2018/922
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting,
Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen
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inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården:


Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade
digitala vårdtjänst Bra liv nära till att omfatta alla
vårdvalsenheter inom primärvården.



Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför
krav på att alla enheter inom primärvården medverkar och
med resurser bidrar till en gemensam digital vårdtjänst.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen och föreslår att den avslås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom
primärvården 2018-03-27
Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Sibylla Jämting yrkar för Miljöpartiet bifall till motionen med
instämmande av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag att
motionen ska avslås och Sibylla Jämtings med fleras yrkande och
finner att nämnden avslår motionen.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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§ 117

Remiss – God och nära vård – En
primärvårdsreform
Diarienummer: RJL2018/1862
Beslut
Nämnden


Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet, med följande ändring av lydelse och
tillägg:
Ny lydelse av Sammanfattning
Region Jönköpings län (RJL) stödjer till stor del den
övergripande problembeskrivningen och förflyttning mot en
god och nära vård.
Betänkandet stämmer väl med den inriktning som RJL i flera
år arbetat med där primärvården är basen i hälso- och
sjukvården och med ett tydligt personcentrerat angreppssätt.
RJL tillstyrker förslaget om fast läkarkontakt utifrån behov
och lokala förutsättningar i primärvården.
RJL anser dock att den fasta läkarkontaktens roll och
förutsättningar för listningstak bör hanteras inom
landstingen och inte regleras på nationell nivå.
Samt att det samlade vårdteamets roll för att säkerställa en
god och nära vård behöver klargöras.
RJL instämmer i behovet av att förtydliga definitionen av
primärvården och lämnar nedanstående synpunkter på
betänkandet.
Tillägg under 8.1.1
En god hälsa och vård är hälsofrämjande och bidrar till en
mer jämlik vård för medborgaren.

Reservation
Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerade delbetänkande God och nära vård - en
primärvårdsreform SOU 2018:39
RJL stödjer till stor del den övergripande problembeskrivningen
och förflyttning mot en god och nära vård. Betänkandet stämmer
väl med den inriktning som RJL i flera år arbetat med där
primärvården är basen i hälso- och sjukvården och med ett tydligt
personcentrerat angreppssätt.
RJL lämnar dock ett antal synpunkter på delar av betänkandet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-17
Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Desiré Törnqvist yrkar för Socialdemokraterna med instämmande
av Miljöpartiet och Vänsterpartiet att följande ändringar/tillägg
görs i yttrandet:
Första meningen i sammanfattningen: Punkt efter primärvården.
Resten av stycket stryks.
5.1.7 Ny text
Utredningens förslag att utöka öppettiderna på vårdcentralerna är
positivt. Utgångspunkten med en mer tillgänglig vårdcentral
måste vara att det anpassas till lokala förutsättningar utefter
medborgarnas vårdbehov.
8.1.1 En god hälsa och vård är hälsofrämjande och bidrar till en
mer jämlik vård för medborgaren.
8.5 Om en förflyttning av resurser ska ske till primärvården från
andra delar av vården som utredningen beskriver måste tydliga
prioriteringar göras. Förankring och medverkan från personal och
patienter behöver klargöras. Patientsäkerheten måste vara i fokus.
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9.1 Andra och fjärde stycket stryks
Ersätt hela första stycket med följande text:
Regionens och landstingets ansvar för fast läkarkontakt och fast
vårdkontakt är viktigt för kontinuiteten i den personcentrerade
vården. Det samlade vårdteamets roll för en god och nära vård
behöver förtydligas. När det gäller fast läkarkontakt och fast
vårdkontakt behöver det vara tydligt om det är ett arbetssätt
utifrån lokala förutsättningar
Fjärde stycket tas bort
Utredningen avstyrker delar av förslagen från ”Effektiv vård”,
exempelvis förslaget om riktad primärvård. RJL instämmer i detta
och motsätter sig förslaget att primärvården ska delas upp. RJL
tror på en sammanhållen primärvård. Det hindrar inte att
primärvården har en hög specialistkompetens, mobila lösningar
och fokus på vård i hemmet med riktade insatser mot målgruppen
äldre, kroniskt sjuka med flera. Samverkan med kommunerna är
central och behöver förtydligas.
En risk- och konsekvensanalys behöver genomföras utifrån de
förslag som utredningen ger på en förändrad definition av
primärvården. Detta för att tydliggöra effekterna av de föreslagen
förändringar både organisatoriskt men även kostnadsmässigt.
Ordföranden och Marianne Andersson yrkar bifall till
grundförslaget.
Sammanträdet ajourneras kl 16:25 och återupptas igen kl 16:45.
Ordföranden föreslår att nämnden gör tillägg och ändringar i
Sammanfattningen, så att den ska lyda
Region Jönköpings län (RJL) stödjer till stor del den övergripande
problembeskrivningen och förflyttning mot en god och nära vård.
Betänkandet stämmer väl med den inriktning som RJL i flera år
arbetat med där primärvården är basen i hälso- och sjukvården
och med ett tydligt personcentrerat angreppssätt.
RJL tillstyrker förslaget om fast läkarkontakt utifrån behov och
lokala förutsättningar i primärvården.
RJL anser dock att den fasta läkarkontaktens roll och
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förutsättningar för listningstak bör hanteras inom landstingen och
inte regleras på nationell nivå.
Samt att det samlade vårdteamets roll för att säkerställa en god
och nära vård behöver klargöras.
RJL instämmer i behovet av att förtydliga definitionen av
primärvården och lämnar nedanstående synpunkter på
betänkandet.
Andra stycket under 9.1 stryks: RJL anser också att en fast
vårdkontakt inte nödvändigtvis behöver vara en fast läkarkontakt
när vi alltmer pratar om team och olika professioner. I RJL är den
fasta vårdkontakten i flera fall en vårdsamordnare som på ett bra
sätt kan samordna de resurser som behövs kring en individ.
Sibylla Jämting yrkar att även fjärde stycket under 9.1 tas bort:
Utredningen avstyrker delar av förslagen från ”Effektiv vård”,
exempelvis förslaget om riktad primärvård. RJL instämmer i detta
och motsätter sig förslaget att primärvården ska delas upp. RJL
tror på en sammanhållen primärvård. Det hindrar inte att
primärvården har en hög specialistkompetens, mobila lösningar
och fokus på vård i hemmet med riktade insatser mot målgruppen
äldre, kroniskt sjuka med flera. Samverkan med kommunerna är
central och behöver förtydligas.
En risk- och konsekvensanalys behöver genomföras utifrån de
förslag som utredningen ger på en förändrad definition av
primärvården. Detta för att tydliggöra effekterna av de föreslagen
förändringar både organisatoriskt men även kostnadsmässigt.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag om tillägg och
ändringar i sammanfattningen samt att andra stycket under 9.1
stryks och Socialdemokraternas med instämmande av
Miljöpartiets och Vänsterpartiets yrkanden.
Nämnden bifaller ordförandens förslag om sammanfattningens
nya lydelse och borttagande av andra stycket under 9.1.
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På ordförandens fråga bifaller nämnden Desiré Törnqvists
yrkande för Socialdemokraterna med instämmande av
Miljöpartiet och Vänsterpartiet om tillägget under 8.1.1
En god hälsa och vård är hälsofrämjande och bidrar till en mer
jämlik vård för medborgaren.
Nämnden avslår Sibylla Jämtings yrkande att fjärde stycket under
9.1 tas bort.
Beslut skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
§ 118

Remiss – Utveckling av verksamheter som
bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning
och lagen om ersättning för fysioterapi, Ds
2018:31
Diarienummer: RJL2018/1963
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt
lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för
fysioterapi, Ds 2018:31, dnr S2018/04100/FS.
Telefonmöten och en remisskonferens har arrangerats av SKL
med representation från samtliga regioner/landsting. SKL har vid
dessa tillfällen inhämtat synpunkter som sammanställts till ett
gemensamt yttrande som Region Jönköpings län ställer sig
bakom.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Missiv daterad 2018-10-22
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Beslut skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
§ 119

Remiss – Slutbetänkande SOU 2018:53
Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m.
Diarienummer: RJL2018/2216
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade slutbetänkande.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget i stora delar
men har vissa synpunkter på delar av förslaget gällande maskinell
dosdispensering.
Beslutsunderlag
 Information av Mårten Lindström och Anna Wiberg vid
förmiddagens gruppmöten
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Missiv daterad 2018-10-10
Beslut skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
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Remiss – Utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet Ds 2018:36
Diarienummer: RJL2018/2289
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga
tandvårdsstödet.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget om ändringar i
förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Missiv daterad 2018-10-09
Beslut skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård

§ 121

Rapport – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2018/1181
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande rapport – Uthämtade
antidepressiva respektive narkotikaklassade läkemedel i
Region Jönköpings län, som svar på utredningen Dags att
kartlägga läkemedelsberoendet.
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Sammanfattning
Sammantaget visar rapporten att Jönköpings län ligger mycket
nära rikssnittet avseende narkotikaklassade läkemedel i sin helhet.
Rapporten visar också en generell minskning av de olika
grupperna som redovisas, med undantag för enskilda substanser.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Anna Wiberg, klinisk
apotekare
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Missiv daterad 2018-11-13
 Rapport – Uthämtade antidepressiva respektive
narkotikaklassade läkemedel i Region Jönköpings län
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige - För kännedom
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård
§ 122

Vaccinationspaket till länets 70-åringar och
äldre
Diarienummer: RJL2017/83
Beslut
Nämnden
 Återremittera skrivelsen för komplettering.
Sammanfattning
I Budget och flerårsplan 2018 beslutades att ett samlat
vaccinationspaket till länets 70-åringar och äldre skulle införas.
Den utökade kostnaden för detta är 3486 tkr. När influensa och
pneumokockvaccin ingår i nationella vaccinationsprogrammet blir
det en minskad kostnad jämfört med idag.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25
Beslut skickas till
Presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård
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Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Helena
Stålhammar

Marianne Andersson

Desiré Törnqvist

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