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PROTOKOLL 1(18) 

Diarienummer 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 

Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Rachel De Basso (S) ordf. 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf.  

§§ 145-158, 160-173 

Martin Malmerfors ers. Martin Nedergaard-Hansen 

§ 159 

Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. 

Erik Wågman (S) 

Linda Vestman ers. Eva Eliasson (S) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Peter Iveroth (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Linda Gerdin (BA) 

Jimmy Ekström (L) 

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V) 

Lisbeth Andersson (M) 

Helena Elmqvist (SD) ers. vakant (SD) 

Anita Winberg (SD) 

 

Ersättare: 

Martin Malmerfors (BA) §§ 145-158, 160-173 

Sascha Carlsson (L) 

 

Övriga:  

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård 

(via video) § 151 

Birgitta Svensson, Kommunal § 145-168 

Josephine Garpsäter, Naturvetarna §§ 145-153 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Kristina Bertov, §§ 145-168 

Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare  

§145  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Jimmy Ekström (L) och Elisabeth Töre (V) att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§146  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
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§147  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

§148  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/3 

 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§149  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/4 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§150  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser, promemorior och 

motioner för september 2019 anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§151  Aktuell information 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 System för beställning av materiel till länets sjukhus 

 Röntgenveckan 2019 

 Studiebesök från Armenien 

 Studiebesök från Intermountain Healthcare i Utah, USA 

 Genomgång av de medicinska verksamhetsområdena 

 Pågående arbete med sammanställning av 

personalsituationen under sommaren 

 

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård, informerar om 

planerad disponering av vårdenheter i det nybyggda huset D1, 

Länssjukhuset Ryhov samt svarar på frågor via video.  

 

Ordföranden lämnar för nämnden följande medskick inför det 

fortsatta arbetet: 

- Plan för de verksamheter som planerat för att flytta in i D1 men 

inte längre ska det 

- Risk- och konsekvensanalys och tid för denna 
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- Facklig samverkan och medverkan 

- Skapa involvering och tydlighet för de medarbetare som berörs 

av förändringen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

§152  Månadsrapport samt delårsrapport per augusti 
Chefscontrollern informerar om månadsrapport för september 

samt delårsrapport per augusti samt svarar på frågor. 

Informationen läggs till handlingarna. 

§153  Återrapportering från andra forum 
Ordföranden rapporterar från sammanträde med 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 27 

september och genomfört dialogmöte med patientnämndens 

presidium den 2 oktober. 

§154  Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:30 och återupptas  

kl. 14:50. 

§155  Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2018 
Chefscontrollern informerar om de åtgärder som vidtagits med 

anledning av nämndens eget kontrollmoment gällande 

bemanningsföretag i intern kontroll för 2018 samt svarar på 

frågor. Informationen läggs till handlingarna. 

§156  Handlingsplaner - Regional utvecklingsstrategi 
Ordföranden informerar om pågående arbete att arbeta fram en ny 

version av Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 efter 

återremissen i regionfullmäktige. Samtidigt pågår en process att ta 

fram handlingsplaner med indikatorer och mätetal där nämnden 

ska vara delaktig. Ordföranden redogör för den vidare processen i 

detta arbete. 

 

Ett arbetsmaterial till handlingsplanerna har tagits fram och ska 

bearbetas av tjänstepersoner inom Folkhälsa och sjukvård. 

Därefter skickas underlaget till nämndens ledamöter som ges 

möjlighet att senast till presidiesammanträdet den 8 november 

lämna inspel och synpunker på detta. 
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Informationen läggs till handlingarna. 

§157  Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar 
måste upphöra - Stopp! Min kropp! 
Diarienummer: RJL 2019/434 

 

Information om nationella riktlinjer och rekommendationer 

gällande omskärelse ges av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

 

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av 

ärendet. Elisabeth Töre (V) lämnar ett skriftligt medskick som 

underlag till beredningen. Regionledningskontoret får i uppdrag 

att ta fram ett faktaunderlag till presidiet. 

§158  Motion - Inför organiserad PSA testning 
Diarienummer: RJL 2019/479 

 

Information om pågående arbete inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen kring PSA testning ges av hälso- och 

sjukvårdsdirektören. 

 

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av 

ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 

faktaunderlag till presidiet. 

§159  Frågor 
De frågor som ställdes av Anne Karlsson (SD) och Elisabeth Töre 

(V) vid sammanträdet den 25 juni besvaras av hälso- och 

sjukvårdsdirektören. 

 

Vid dagens sammanträde ställs följande fråga av Sibylla Jämting 

(MP) som ska besvaras vid kommande sammanträde den 19 

november: 

 

”Enligt uppgift skall Öron- Näsa- Halsmottagningen i Eksjö sluta 

med CPAP-verksamheten. Vad är grunden till detta och vilka 

konsekvenser får detta?” 

 

Informationen läggs till handlingarna. 
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§160  Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst 
inom primärvården 
Diarienummer: RJL 2018/922 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen. 

 

Reservationer  

Elisabeth Töre (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

motionen. 

 

Sammanfattning  
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, 

Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen 

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.  

     

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har tidigare föreslagit att 

motionen avslås. Regionstyrelsen har återremitterat motionen med 

motiveringen att motionssvaret behöver uppdateras. Presidiet har 

behandlat det uppdaterade motionssvaret och föreslår nämnden 

avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag  

 Motionssvar daterat 2019-10-03 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Motionssvar återremiss daterat 2019-09-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-01-17 
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 Protokollsutdrag nämnden 2018-11-20 

 Motionssvar daterat 2018-11-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08 

 Motionsunderlag daterat 2018-09-27 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 

 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 digital vårdtjänst för 

primärvården 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå 

motionen. 

 

Votering begärs där presidiets förslag (JA) ställs mot Elisabeth 

Töres (V) yrkande om bifall till motionen (NEJ). 

 

JA röstar följande ledamöter:  

Lisbeth Andersson (M), Helena Elmqvist (SD), Anita Winberg 

(SD), Erik Wågman (S), Linda Vestman (S), Pernilla Mårtensson 

(KD), Peter Iveroth (KD), Helena Stålhammar (C), Linda Gerdin 

(BA), Jimmy Ekström (L), Thomas Bäuml (M), Martin 

Nedergaard-Hansen (BA) och Rachel De Basso (S) 

 

NEJ röstar följande ledamot:  

Elisabeth Töre (V) 

 

Avstår från att rösta gör följande ledamot:  

Sibylla Jämting (MP) 
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Omröstningsresultat: 

Nämnden har alltså med 13 JA-röster mot 1 NEJ-röst bifallit 

presidiets förslag att föreslå regionfullmäktige avslå motionen. 1 

ledamot avstod från att rösta. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§161  Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- 
och naturbaserad rehabilitering 
Diarienummer: RJL 2019/311 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

1. Avslå första att-satsen 

2. Anse andra och tredje att-satsen besvarade. 

Reservationer  

Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för motionen. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Kim Strand och Bengt-Ove 

Eriksson, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Terapiformer inom 

psykiatri med djur- och naturbaserad rehabilitering: 

 att möjligheten att erbjuda patienter inom Region 

Jönköpings län djur- och naturbaserad rehabilitering 

utreds och stärks 
 

 att Region Jönköpings län söker samarbetspartners på 

området med målet att bli ett föredöme inom djur- och 

naturbaserad rehabilitering 
 

 att naturbruksskolorna involveras i arbetet 

 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 

motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå första att-satsen samt 

anse andra och tredje att-satsen besvarade. 

 

Beslutsunderlag  

 Motionssvar daterat 2019-10-03 
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 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Motionsunderlag daterat 2019-09-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Motionsunderlag daterat 2019-07-15 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 

naturbaserad rehabilitering 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå 

första att-satsen samt anse andra och tredje att-satsen besvarade. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§162  Utrustning patientövervakning – Länssjukhuset 
Ryhov 
Diarienummer: RJL 2019/1937 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna investering för nytt patientövervakningssystem 

på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 43 

950 000 kronor. 

Sammanfattning  

Inför nyinstallation av patientövervakning i hus D1 på Ryhov 

behöver den gamla utrustningen på Ryhov uppgraderas till samma 
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version som kommer att installeras i hus D1. Uppgraderingen är 

nödvändig och bör även göras före installationen i hus D1. För att 

tidsramen för upphandling ska hålla bör beslut om inköp fattas 

redan under hösten 2019. 

 

Presidiet beslutade avvakta med beslut till nämndsammanträdet, 

samt lämnade följande medskick inför nämndens behandling av 

ärendet;  

- Innebär investeringen en ökad driftskostnad för nämnden? I så 

fall bör detta tydliggöras i underlaget. 

- Hur länge har utrustningen på Ryhov funnits?  

- Finns möjlighet att installera samma övervakningssystem på 

samtliga tre sjukhus? 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-09-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Tidigare medskick från presidiet besvaras av hälso- och 

sjukvårdsdirektören och chefscontrollern.  

 

Ordföranden yrkar att nämnden föreslår regionfullmäktige 

godkänna investering till nytt patientövervakningssystem på 

Länssjukhuset Ryhov. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§163  Regelbok primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2085 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Överlämnar förslag till regelbok för primärvård inom 

vårdval i Region Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen. 
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Sammanfattning  

Regelbok för primärvården inom vårdval i Region Jönköpings län 

är framtagen för 2020. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Missiv daterat 2019-09-24 

 Regelbok för primärvård inom vårdval i Region 

Jönköpings län 2020 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§164  Regelbok ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2086 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Överlämnar förslag till regelbok för ögonsjukvård inom 

vårdval i Region Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen. 

2. Förtydligar att det till nästa avtalsperiod kommer att ske 

förändringar i regelboken avseende jourverksamhet och 

utbildningsansvar. 

 

Sammanfattning  

Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 

är framtagen för 2020. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Missiv daterat 2019-09-24 

 Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region 

Jönköpings län 2020 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden yrkar för Koalition för Jönköpings län att följande 

läggs till i beslutssatsen: 

 

Att det till nästa avtalsperiod kommer att ske förändringar i 

regelboken avseende jourverksamhet och utbildningsansvar. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§165  Principer för tandvårdstaxa Folktandvården 
2020 
Diarienummer: RJL 2019/2087 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar principer för tandvårdstaxa Folktandvården 

2020 samt prislista per åtgärd till regionstyrelsen. 

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 2020. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24 

 Bilaga prislista 2020 Folktandvården 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§166  Patientavgifter i vården 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2089 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar förslag till regelverk Patientavgifter i Region 
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Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  

Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län är framtagen 

för 2020. 

 

Beslutsunderlag  

 Missiv daterat 2019-09-24  

 Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2020 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§167  Avgifter inom hjälpmedelsområdet 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2090 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar förslag till egenavgifter och bidrag inom 

hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 2020 till 

regionstyrelsen. 

Sammanfattning  

Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet i Region 

Jönköpings län 2020 är framtagen för 2020. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Missiv daterat 2019-09-24 

 Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet i 

Region Jönköpings län 2020 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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§168  Mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård – 
nämndsnyckeltal 
Diarienummer: RJL 2019/170 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner förslag till mätetal för nämnd för folkhälsa och 

sjukvård, nämndnyckeltal. 

Sammanfattning  

Under år 2019 har ett arbete med att revidera och ta fram nya 

mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämndsnyckeltal, 

pågått. Den 26 september hölls överläggningar där en representant 

per parti gavs möjlighet att delta vid överläggningarna, i syfte att 

arbeta fram ett gemensamt förslag. Enligt framtagen tidsplan för 

arbetet ska beslut fattas på nämndsammanträdet den 15 oktober. 

 

Vid presidiesammanträdet den 2 oktober gav presidiet 

regionledningskontoret i uppdrag att, utifrån föreliggande förslag, 

arbeta fram ett årshjul för mätetal samt förslag till hur de nya 

mätetalen som föreslagits ska redovisas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Mötesanteckningar överläggningar gällande mätetal  

2019-09-26 

 Bilaga till mötesanteckningar - Förslag till 

nämndsnyckeltal 2020 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-25 

 Tidplan process gällande mätetal för nämnd för folkhälsa 

och sjukvård 2020 daterad 2019-06-14 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Ekonomi, Folkhälsa och sjukvård 
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§169  Delårsrapport 2 - 2019 
Diarienummer: RJL 2019/178 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner delårsrapport per augusti 2019 för de delar 

som avser nämndens ansvarsområden, nämnden följer 

noga det fortsatta arbetet med framtagna handlingsplaner 

på de områden där måluppfyllelse inte nås. 

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  

 Information vid sammanträdet av Kristina Bertov, 

chefscontroller 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01 

 Missiv daterat 2019-10-01 

 Delårsrapport 2 - 2019  för verksamhetsområdena 

Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering 

och diagnostik, Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården 

samt Regionledningskontor med verksamhetsnära 

funktion 

 Delårsrapport 2 - 2019 Region Jönköpings län 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Ekonomi 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 15(18) 

      

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 

Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 

 

 Sign 

 

§170  Remiss - Förslag till en nationell handlingsplan 
för ökad patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården 
Diarienummer: RJL 2019/1669 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialstyrelsen. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat förslag till Nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024. 

 

Region Jönköpings län anser att förslaget till nationell 

handlingsplan för patientsäkerhet överlag är väl avvägt i 

förhållande till regeringens uppdrag, och i förhållande till 

myndigheternas ansvar och det kommunala självstyret. Samtidigt 

ser Region Jönköpings län att det finns förbättringsmöjligheter 

och förtydliganden som behöver göras. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Missiv daterat 2019-09-23 

 Förslag till yttrande daterat 2019-10-15 

 Remiss Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården 2020-2024 

 

Beslutet skickas till  

Socialstyrelsen 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 16(18) 

      

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 

Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 

 

 Sign 

 

§171  Remiss - Komplementär och alternativ medicin 
och vård – säkerhet, kunskap - dialog SOU 
2019:15 samt Komplementär och alternativ 
medicin och vård - ny lagstiftning SOU 2019:28 
Diarienummer: RJL 2019/1677 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet, med följande justeringar: 

 

Sid 2, underrubrik Kap 11 – Förbud att utreda och 

behandla barn för sjukdom, följande text stryks: 

Däremot ser RJL med oro på förslaget att barn oavsett 

ålder ska kunna erbjudas symtomlindrande komplementär 

behandling. 

, och följande text läggs till: 

Däremot ser RJL att förslaget att barn oavsett ålder ska 

kunna erbjudas symtomlindrande komplementär 

behandling kan innebära vissa risker som bör beaktas. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat delbetänkanden Komplementär och alternativ medicin 

och vård – säkerhet, kunskap, dialog SOU 2019:15, samt 

slutbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård – 

ny lagstiftning (SOU 2019:28). 

 

Region Jönköpings län är i stort positiv till förslagen, men har 

synpunkter på vissa delar. RJL ställer sig framförallt tveksam till 

att barn ska kunna erbjudas symtomlindrande komplementär 

behandling vid svåra kroniska sjukdomar. 

 

Beslutsunderlag  

 Kompletterat förslag till yttrande daterat 2019-10-15 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Missiv daterad 2019-09-32 

 Förslag till yttrande daterat 2019-10-15 



 

PROTOKOLL 17(18) 

      

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 

Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 

 

 Sign 

 

 Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, 

kunskap, dialog SOU 2019:15 samt Komplementär och 

alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden yrkar för Koalition Jönköpings län att följande 

justeringar görs: 

 

Sid 2, underrubrik Kap 11 – Förbud att utreda och behandla 

barn för sjukdom, följande text stryks: 

Däremot ser RJL med oro på förslaget att barn oavsett ålder ska 

kunna erbjudas symtomlindrande komplementär behandling.  

, och följande text läggs till: 

Däremot ser RJL att förslaget att barn oavsett ålder ska kunna 

erbjudas symtomlindrande komplementär behandling kan 

innebära vissa risker som bör beaktas. 

 

Beslutet skickas till  

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§172  Sammanträdesplan FS 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2042 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Fastställer sammanträdesplan för 2020 för nämnd för 

folkhälsa och sjukvård enligt följande: 

21/1, 25-26/2, 17/3, 21/4, 25/5, 16/6, 15/9, 13/10, 17/11 

samt 8/12 

2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium 

enligt följande: 

18/12, 7/2, 4/3, 3/4, 11/5, 3/6, 1/9, 30/9, 5/11 samt 25/11 

Sammanfattning  

Sammanträdesplan för 2020 har tagits fram för nämnd för 

folkhälsa och sjukvård och dess presidium. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 



 

PROTOKOLL 18(18) 

      

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173 

Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00 

 

 

 Sign 

 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-04 

 Sammanträdesplan 2020 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

§173  Avslutning 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare och avslutar 

sammanträdet kl. 16:00.  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
 

Rachel De Basso 

Ordförande 

 

Jimmy Ekström (L) 

 

 

Elisabeth Töre (V) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


