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Diarienummer

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-102
Tid:

2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats:

Regionens hus, sal A

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)
Sascha Carlsson (L) ers. Jakob Olofsgård (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Anne Karlsson (SD)
Anita Winberg (SD)
Ersättare:
Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)
Jonas Nilsson (S)
Emma Evaldsson (KD)
Ida Höglund (BA)
Kajsa Carlsson (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)
Agnetha Lundberg (SD)
Övriga:
Jesper Ekberg, sektionschef folkhälsa och sjukvård
§ 82
Magnus Hellström, regionrevisor § 83
Östen Johnson, regionrevison § 83
Maria Lundblom Bäckström § 83
Nenus Jidah, revisionschef § 83
Mia Suntila, adm. samordnare regionrevisionen § 83
Helena Fager, sektionschef psykiatriska kliniken
Eksjö § 86
Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef psykiatriska
kliniken Eksjö § 86
Helena Glemdal Bergqvist, IT-direktör § 102
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Sven-Åke Svensson, sektionschef
kommunikationsavdelningen § 102
Josephine Garpsäter, personalföreträdare
Naturvetarna §§ 76-100
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§76

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Peter Iveroth (KD) och Anne Karlsson (SD) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§77

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande
ändring:
Ärende 11 Motion – Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft utgår.

§78

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§79

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

§80

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för april
2019 anmäls och läggs till handlingarna.
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§81
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Aktuellt
Ordföranden informerar om en kommande dialogträff med
patientföreningar den 24 oktober.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
• Återkoppling från konferensen Utvecklingskraft
• Sommarplaneringen på länets sjukhus
• Statsbidrag
• 1177

§82

Motion - Terapiformer inom psykiatri med djuroch naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information om pågående arbete med naturunderstödd
rehabilitering, med och utan djur, ges av Jesper Ekberg,
sektionschef folkhälsa och sjukvård.
Nämnden ger medskick inför det fortsatta arbetet med ärendet.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.

§83

Besök av regionrevisionen
Regionrevisionen har inför besöket i nämnden lämnat en skrivelse
med diskussionsområden.
En diskussion förs inom följande områden.
• Information om revisionens arbete och revisionsplan 2019
• Nämndens arbete med intern kontroll
• Framtidens sjukvård 2030
• Arbetet med nämndens budget och mål

§84

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:25 och återupptas
kl. 14:45.
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Månadsrapport
Chefscontroller informerar om månadsrapport för april 2019 samt
delårsrapport inför beslut i ärendet (RJL 2019/178) § 99.
Informationen läggs till handlingarna.

§86

Vårdjouren psykiatri
Helena Fager, sektionschef psykiatriska kliniken Eksjö, och
Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef psykiatriska kliniken
Eksjö, informerar om psykiatrisk vårdjour samt svarar på frågor
om verksamheten.

§87

Budget 2020 koalitionens förslag
Ordföranden informerar om koalition för Region Jönköpings läns
förslag till Budget 2020 och verksamhetsplan med flerårsplan
2020-2021. Förslaget lades ut i läsplattorna innan sammanträdets
början.

§88

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Beslut
Ärendet utgår.

§89

Rapport från kurser och konferenser
Rapporter från konferenser ges till kommande sammanträde.

§90

Frågor
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
• Anse motionen besvarad.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för
våra tre akutsjukhus att:
•

ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera
en generalplan för respektive akutsjukhus i regionen.
Generalplanerna skall omfatta långsiktiga beskrivningar
av verksamhetens innehåll och en tydlig beskrivning över
vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och
inbegripa vilka förutsättningar som krävs för att i längden
kunna bemanna och bedriva adekvat akutsjukvård och en
säker förlossningsmottagning med jourkompetens

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
• Motionssvar daterat 2019-05-31
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Motionsunderlag daterat 2019-03-15
• Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27
• Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
• Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-10-09
• Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
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•

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§92

Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
• Avslå motionen.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim
Strand, Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat
högkostnadsskydd:
•

Att ett samlat högkostnadsskydd införs

•

Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
• Motionssvar daterat 2019-05-31
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Motionsunderlag daterat 2019-04-29
• Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
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•
•
•
•
•

Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar att ärendet bör återremitteras för
komplettering av underlaget. Elisabeth Töre (V) yrkar även bifall
till motionen, om nämnden finner att ärendet ska behandlas vid
dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande om återremiss under
proposition och finner att ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer därefter Elisabeth Töres yrkande om bifall till
motionen under proposition mot föreliggande förslag och finner
föreliggande förslag antaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§93

Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt
och permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
• Avslå motionen.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim
Sign
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Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska
vara ett naturligt och permanent inslag i vården:
• Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.
Beslutsunderlag
• Motionssvar daterat 2019-05-31
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Motionsunderlag daterat 2019-04-29
• Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
• Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
• Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
• Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§94

Motion - Nollvision inom arbetet med
suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
• Anse motionen besvarad.
Sign
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Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom
arbetet med suicidprevention:
• Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det
suicidpreventiva arbetet
•

Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop
med de kommuner i regionen som är intresserade av att
delta.

•

Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
• Motionssvar daterat 2019-05-31
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Motionsunderlag daterat 2019-04-30
• Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
• Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
• Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
• Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§95
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Ombyggnation av tre labb för hybrid-,
angiografi- och interventionsundersökningar
Diarienummer: RJL 2019/1305
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid
Länssjukhuset Ryhov med tillhörande utrustning,
inredning och IT-kostnader till en kostnad på maximalt
49 600 000 kronor.
2. Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal
kostnad på 87 600 000 kronor.
Nämnden beslutar
• Lämna medskick till den vidare behandlingen av ärendet,
bilaga 1.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och
interventionsundersökningar (HAI) utförs på Länssjukhuset
Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, nr 16 och 17.
Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket
medför fler utrustningar samt en stor ombyggnation.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
• Bilaga, ritning daterad 2019-05-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut samt att ett
medskick görs till den vidare behandlingen av ärendet. Nämnden
bifaller föreliggande förslag med föreslaget medskick, bilaga 1.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Granskning av cancervården
Diarienummer: RJL 2018/3131
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rekommendationerna från revisionen kring cancervården och
arbetet med standardiserade vårdförlopp.
Ett aktivt arbete har pågått i flera år för att hitta struktur och
arbetsformer för de standardiserade vårdförloppen. Detta arbete
fortsätter under 2019 och ett programområde för cancervård i RJL
skapats. Uppdraget att följa upp och analysera ledtider inklusive
undanträngningseffekter, samt att fortsätta utvecklingen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-07
• Missiv från regionrevisionen daterat 2019-03-25
• Revisionsrapport Pwc, daterad mars 2019
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§97

Remiss - Tydligare ansvar och regler för
läkemedel SOU 2018:89
Diarienummer: RJL 2019/395
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sign
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag slutbetänkandet SOU 2019:89 Tydligare ansvar
och regler för läkemedel, dnr S2019/00100/FS.
Region Jönköpings län (RJL) instämmer i delar av utredningen
och stödjer flera av förslagen. Samtidigt saknas delar i
utredningen som med fördel hade behövt belysas, som exempelvis
att dagens system innebär stora skillnader avseende öppen- och
slutenvård, distribution och logistik, eller frågan om generisk
förskrivning.
RJL anser inte att statens nuvarande särskilda bidrag för
regionernas läkemedelskostnader i sin helhet ska föras över till
det generella statsbidraget på det sätt som utredningen föreslår.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Missiv daterat 2019-04-29
• Förslag till yttrande daterat 2019-06-04
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
§98

Remiss - Ändrade föreskrifter om vaccination
av barn
Diarienummer: RJL 2019/1238
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Folkhälsomyndigheten.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
Sign
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rubricerat förslag Ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om
vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet
för barn.
Region Jönköpings län ställer sig positiv till att vaccination mot
rotavirus inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet för
barn.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Missiv daterat 2019-05-14
• Förslag till yttrande daterat 2019-06-04
Beslutet skickas till
Folkhälsomyndigheten
§99

Delårsrapport 1 – 2019
Diarienummer: RJL 2019/178
Beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som
avser nämndens ansvarsområden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
april samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
• Information vid sammanträdet av Kristina Bertov,
chefscontroller
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
• Delårsrapport april 2019
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Ekonomi
§100

Rekommendation till regionerna om etablering
av en samverkansmodell för medicinteknik
2019-2020
Diarienummer: RJL 2019/1260
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Sveriges
kommuner och landsting.
Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget att ansluta sig
till den föreslagna samverkansmodellen för medicinteknik, vilket
innebär att aktivt medverka i den, att verka för att dess intentioner
uppfylls och att fatta de beslut som behövs i enligt med
rekommendationerna i meddelandet från SKLs styrelse.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Missiv daterat 2019-05-10
• Förslag till yttrande daterat 2019-06-04
• Meddelande från SKL:s styrelse nr 2/2010 daterad
2019-03-15
Beslutet skickas till
Sveriges Kommuner och Landsting
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
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Finansiering av uppgradering MetaVision från
version 5 till 6
Diarienummer: RJL 2019/1083
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
• Godkänna finansiering av uppgraderingsprojekt
MetaVision 6 ur regionstyrelsens oförutsedda anslag med
sammantaget 8,8 miljoner kronor.
Sammanfattning
Vid de tre operations- och intensivvårdsklinikerna (OP/IVA)
används idag ett IT-system, MetaVision 5.4. Nuvarande version
bygger på gammal teknik som inte längre finns support för.
Systemet ska nu uppgraderas och de engångskostnader som
uppgraderingen innebär behöver finansieras.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-14
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§102

Information om pågående och planerad
digitalisering
Helena Glemdal Bergqvist, IT-direktör, Sven-Åke Svensson,
sektionchef kommunikationsavdelningen och Anette Peterson,
hälso- och sjukvårdsstrateg, informerar om e-hälsa och
digitalisering inom vården samt svarar på frågor.
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Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Peter Iveroth

Anne Karlsson

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