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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132 

Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande 

Helena Stålhammar (C)  

Marcus Eskdahl (S)  

Thomas Bäuml (M) deltar ej i § 131 

Erik Lagärde (KD) (ers Thomas Bäuml (M))  

§ 131  

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) deltar ej i § 131 

Evaggelos Tottas (S) (ers Eva Eliasson (S))  

§ 131 

Bernt Svensson (L) (ers Jimmy Ekström (L))  

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V)  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare §§ 123-126,  

§ 127 (delvis), §§ 128-130 och § 132 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare 

Erik Wågman (S) 1:e ersättare 

Evaggelos Tottas (S) 1:e ersättare §§ 123-130 

och § 132 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare  

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

Nils-Erik Emme (KD) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Jörgen Striem, utredare § 127 

Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare  

§ 127 
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Jesper Ekberg, sektionschef § 131 

Maria List Slotte, utredare § 131 

Agnet Jansmyr, regiondirektör §§ 123-127 

Jane Ydman, ekonomidirektör §§ 128-132 

Kristina Bertov, chefscontroller 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

    

§ 123 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lis Melin och Mona Forsberg att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet.  

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

§ 125 Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL2018/38 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

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

§ 127 Informationsärenden och aktuell information 
Jörgen Striem informerar om Utredning av vårdval ögonsjukvård 

samt svarar på frågor - återrapport av uppdrag i Budget 2018 inför 

beslut i ärendet (RJL2017/83) § 129. 

 

 

Joanna Mellqvist informerar om Utredning av 

vårdplatsneddragning samt svarar på frågor - återrapport av 

uppdrag i Budget 2018 inför beslut i ärendet (RJL2017/83) § 130. 

 

 

Regiondirektören svarar på skrivelse från Vänsterpartiet – 

Angående urologen vid Höglandssjukhuset.  

Diarienummer: RJL2018/3098 
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Rapport från konferenser:  

 Maria Frisk och Sibylla Jämting rapporterar från 

konferensen Patienters liv efter vårdtiden på sjukhus – 

vilket arbete pågår i länen sedan tillsynen av 

strokevården? den 5 december i Vimmerby. 

 Helena Stålhammar och Eva Eliasson rapporterar från 

konferens Inspirationsdag den 6 december i 

Jönköping. 

 

 

Presidiets protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

Frågor 

Regiondirektören besvarar de frågor som ställdes vid 

sammanträdet i november. 

Marianne Anderssons frågor angående uteblivna besök i vården, 

redovisning av antal, orsaker, samt vilka åtgärder som görs för att 

minska antalet uteblivna besök.  

Följdfrågor ställs som besvaras nästa gång. 
 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens 

sammanträde den 22 januari. 

Marcus Eskdahl ställer följande frågor: 

”Personal på OP/IVA länssjukhuset Ryhov har fått frågan om att 

hjälpa Höglandssjukhuset med sin profession. När det gäller 

anställd personal på OP/IVA i Eksjö har de enligt uppgift ett 

lönetillägg utifrån ort.  

- Om nu personal från Ryhov tillfälligt går in och arbetar i Eksjö 

får de då detta lönetillägg? 

- Om inte, varför?” 

 

Elisabeth Töre ställer följande frågor: 

”Angående oskrivna journaler primärvård/specialistvård  

- Hur ser läget ut? 

- Vad görs för att komma i kapp och för att inte halka efter igen?” 
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”Mariannelund: 

- Hur ser det ut nu allmänt? 

- Hur har det gått efter ”augustisiffrorna”? 

- Är det färre som gör mammografi?” 

 

 

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning för 

november. 

§ 128 Motion – Äldrepsykiatriskt mobilt team 
Diarienummer: RJL2018/1409 

 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige   

 Avslå motionen. 

Reservation 

Anne Karlsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita Winberg, Robert 

Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 

Äldrepsykiatriskt mobilt team att: 

 regionen utreder förutsättningarna för att inrätta ett 

äldrepsykiatriskt mobilt team dit äldre anhöriga med 

depression kan vända sig och få snabb hjälp. 

 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 

motionen och föreslår att den avslås. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19 

 Motion Äldrepsykiatriskt mobil team 2018-05-23 
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Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Anne 

Karlssons yrkande och finner att nämnden bifaller föreliggande 

förslag, att avslå motionen. 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 129 Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - 
Utvärdering av vårdval ögon i Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL2017/83 

 

Beslut  

Nämnden 

1. Godkänner föreliggande rapport som utvärdering av 

vårdval inom ögonsjukvården i Region Jönköpings län. 

2. Den tillträdande nämnden får i uppgift att lyfta det som 

utredaren tar upp kring förbättringsmöjligheter inom 

vårdval ögon.  

3. En uppföljning sker senast 2020. 

Sammanfattning 

Utredningen beskriver att ögonsjukvården i Region Jönköpings 

län fungerar väl:   

 Region Jönköpings län har bättre tillgänglighet till 

ögonsjukvård än rikets genomsnitt.  

 Ögonsjukvården bedöms över lag vara säker och av god 

kvalitet. 

 Region Jönköpings län har lyckats bättre med 

kostnadskontrollen inom vårdvalet än andra landsting. 

Kostnaderna för vårdval i ögonsjukvården ligger inom 

budget. 

 

Utredningen visar att en avveckling av vårdval ögon får 
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konsekvenser. Sjukhusens kapacitet måste öka ifall vårdvalet och 

de privata mottagningarna avvecklas.  

 

Utredningen visar även att det finns ett antal 

förbättringsområden och behov av fortsatt utveckling oavsett 

om vårdval inom ögonsjukvård avvecklas eller inte.  

Beslutsunderlag 

 Information vid sammanträdet av Jörgen Striem, utredare 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-12 

 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 
Marcus Eskdahl föreslår att den tillträdande nämnden får i uppgift 

att lyfta det som utredaren tar upp kring förbättringsmöjligheter 

inom vårdval ögon samt att en uppföljning sker senast 2020. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden förslaget. 

 

Beslut skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§ 130 Återrapport av uppdrag i Budget 2018 -
Utvärdering av vårdplatsneddragningar 
Diarienummer: RJL2017/83 

Beslut 

Nämnden  

1. Godkänner föreliggande rapport som utvärdering av 

vårdplatsneddragningar i Region Jönköpings län. 

2. Den tillträdande nämnden får arbeta med rapportens 

slutsatser. 

Sammanfattning 

Vårdplatsneddragningen har bidragit till den lägre 

kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården i Region 

Jönköpings län, men ingen säker effekt på patientsäkerhet eller 

arbetsmiljö kan påvisas i denna rapport. 
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I helheten har antalet anställda i vården på sjukhusen ökat. Det 

finns dock skillnader mellan olika kliniker och enheter. Även om 

andel överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter är lägre i 

Region Jönköpings län än i landet i övrigt har de ökat, vilket ett 

observandum eftersom det i andra uppföljningar påvisats medföra 

risk för vårdskador. Samtidigt har det i denna utvärdering inte 

kunnat påvisas några patientskador till följd av de 

vårdplatsneddragningar som gjorts. 

Beslutsunderlag 
 Information vid sammanträdet av Joanna Mellqvist, 

patientsäkerhetssamordnare 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

På ordförandens fråga beslutar nämnden att den tillträdande 

nämnden får arbeta med rapportens slutsatser. 

Beslut skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§ 131 Bidrag inom folkhälsoområdet 2019 
Diarienummer: RJL2018/801 

 

Eva Eliasson och Thomas Bäuml deltar inte i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

 

Beslut  
Nämnden   

 Godkänner föreliggande förslag till fördelning av bidrag 

för år 2019.  

Sammanfattning  
Det har i budget för 2019 års bidragsgivning avsatts 20 942 990 
kronor inom folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning 

till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer, 

trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt 

projektbidrag.  
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Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer 

till att stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella 

mål. De nationella folkhälsomålen utgör därmed en grund för 

fördelningsförslaget. 

Beslutsunderlag 

 Information vid sammanträdet av Jesper Ekberg 

sektionschef och Maria List Slotte utredare  

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20 

  

Beslut skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§ 132 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska alla en God 

Jul. 

Helena Stålhammar framför nämndens tack till ordföranden och 

en önskan om en God Jul.   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 
 

Maria Frisk  

 

Lis Melin Mona Forsberg 

 
 

Protokollet är justerat 2018 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


