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Diarienummer

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 33-46
Tid:

2019-03-20 13:00-15:55

Plats:

Värnamo sjukhus, Aulan

Närvarande:

Beslutande:
Rachel De Basso (S) ordf.
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf.
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf.
Erik Wågman (S)
Eva Eliasson (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jakob Olofsgård (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Karlsson Anne (SD)
Helena Elmqvist (SD) ers. Anita Winberg (SD)
Ersättare:
Ann-Kristin Göransson (S)
Jonas Nilsson (S)
Emma Evaldsson (KD)
Razvan Nichitelea (C)
Ida Höglund (BA)
Sascha Carlsson (L)
Kajsa Carlsson (MP)
Gunnel Svensson (M)
Övriga:
Axel Ros, chefläkare § 39
Elizabet Muhic, utredare § 39
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§33

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Helena Stålhammar och Elisabeth Töre att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
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§34
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Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande
tillägg:
Övrig fråga gällande adresslista av Elisabeth Töre.

§35

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2019/3
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§36

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2019/4
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§37

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för februari
2019 anmäls och läggs till handlingarna.

§38

Anmälan av kurser och konferenser
Nämnden beslutar om deltagande vid följande konferens:


§39

Kommun- och regionkonferens i anslutning till
Riksidrottsmötet den 23-24 maj 2019 i Jönköping.
Avstå från deltagande.

Informationsärenden och aktuellt


Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Kommande överenskommelse om statsbidrag
- Pågående arbete med sommarplaneringen
- The International Forum on Quality and Safety in
Healthcare i Glasgow den 27-29 mars
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- Nationellt arbete om informationsstyrning
Informationen läggs till handlingarna.


Chefscontroller informerar om månadsrapport för februari
2019 samt svarar på frågor. Informationen läggs till
handlingarna.



Axel Ros presenterar chefläkarverksamheten och
patientsäkerhet samt svarar på frågor om patientsäkerhetsberättelsen inför beslut i ärendet (RJL 2019/552) § 45.
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:50 och återupptas
kl. 15:05.

§40



Elizabet Muhic informerar om barnbokslut för år 2018
samt svarar på frågor inför beslut i ärendet
(RJL 2019/100) § 45. Informationen läggs till
handlingarna.



Ordföranden informerar om det årshjul som visar
nämndens verksamhet över året. För år 2019 har
regionledningskontoret fått i uppdrag att ta fram en
reviderad version till kommande presidiesammanträde.



Rapport från konferensen Kultur för hälsa i Nässjö den
28 februari 2019 från Gunnel Svensson (M) läggs till
handlingarna.

Motion – Jämlik förebyggande vård även på
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153
Information om platser och statistik för mammografiscreening i
Region Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.
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§41
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Presidiets protokoll
Protokollet anmäls och läggs till handlingarna.

§42

Frågor
Elisabeth Töre ställer följande frågor som ska besvaras vid
kommande sammanträde den 23 april.
”Hur fungerar abstinensbehandlingen på Länssjukhuset Ryhov?
Hur möter avdelning E på Ryhov kommunernas behov av
abstinensbehandlingar för personer som är i behov av planerade
inläggningar inför placeringar på HVB-hem?
Hur är tillgången på vårdplatser för abstinensbehandlingar
generellt?”

§43

Justering av Regelbok primärvård avseende
digitala besök, ersättning utomlänspatienter
Diarienummer: RJL 2018/2440
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreslagna ändringar i regelbok primärvård
inom vårdval i Jönköpings län 2019.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2018-12-05 om Regelbok för
primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019. För att digitala
utomlänsbesök ska vara kostnadsneutralt för Region Jönköpings
län justeras den andel av utomlänsintäkten som går till
vårdgivaren från 98 procent till 94 procent.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-20
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§44
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Utbyte av CT datortomografer till Labb 11, 12
och 13 på Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/3368
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
1. Godkänna inköp av tre datortomografer till labb 11, 12
och 13 på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad
på 33 000 000 kronor.
2. Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal
kostnad på 15 000 000 kronor.
Sammanfattning
Enligt plan ska samtliga tre datortomografer på röntgen
Länssjukhuset Ryhov bytas ut. Utrustningen är färdigavskriven
och efter mycket användning sliten. Ett utbyte av utrustningen
medför att labb samt tillhörande väntrum behöver byggas om.
Ärendet har översänts från regionstyrelsens arbetsutskott för att
inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-03-12
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05
 Bilaga Projektbeskrivning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att investeringen godkänns enligt
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§45
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Årsredovisning 2018 inklusive
Patientsäkerhetsberättelse 2018, Barnbokslut
2018 och Hållsbarhetsredovisning 2018
Diarienummer: RJL 2018/232, 2019/100 och 2019/552
Beslut
Nämnden
 Godkänner årsredovisning för 2018 avseende de delar som
avser nämndens verksamhet och utgiftsområden.
Sammanfattning
Förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. I
årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen
för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom
finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen
att verksamheten under 2018 i Region Jönköpings län
kännetecknas av god hushållning.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Axel Ros, chefläkare
samt Elizabet Muhic, utredare
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27
 Årsredovisning 2018
 Patientsäkerhetsberättelse 2018
 Barnbokslut 2018
 Hållbarhetsredovisning 2018
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

§46

Övriga frågor
Elisabeth Töre önskar ta fram en lista med kontaktuppgifter till
nämndens ledamöter och ersättare. Nämnden bestämmer att vid
kommande sammanträde ge respektive ledamot och ersättare
möjlighet att uppge vilka uppgifter som man godkänner ska finnas
med i listan.
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Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Helena Stålhammar

Elisabeth Töre

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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