PROTOKOLL

1(15)

Diarienummer

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

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)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Gunnel Svensson (M) ers. Helena Elmqvist (SD)
Anita Winberg (SD)
Ersättare:
Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)
Emma Evaldsson (KD)
Razvan Nichitelea (C)
Sascha Carlsson (L)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Övriga:
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård
§ 181
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård
§ 181
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§174

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Erik Wågman (S) och Lisbeth Andersson (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
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§175
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Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§176

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§177

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

§178

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

§179

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

§180

Aktuell information
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdstrateg, informerar och svarar
på frågor om
 Resultat av medarbetarenkäten 2019
 Status för införandet av BOS
 Region Jönköpings läns del av statsbidraget kömiljarden
 Hållbarhetspriset med miljöinriktning 2019
 Utvärdering av situationen med vårdplatser och personal
under sommaren på länets sjukhus
Nämnden lämnar i fråga om utvärderingen följande medskick:
 Att regionledningskontoret och övrig verksamhet arbetar
vidare med slutsatserna i utvärderingen inför den
kommande sommaren.
Martin Nedergaard-Hansen (BA) informerar om en kommande
informationspunkt till presidiesammanträdet den 27 november
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gällande system och rutiner för material, läkemedelsförsörjning.
Nämnden vill inför denna information lämna medskicket att titta
på möjligheten att se över eller justera rutinerna för lagerhållning
av material.
Informationen läggs till handlingarna.
§181

Information om disponering av vårdenheter hus
D1, Länssjukhuset Ryhov
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård, och Kjell
Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård, informerar om det
pågående arbetet med risk- och konsekvensanalyser inför
inflyttning av vårdenheter i hus D1 på Ryhov samt svarar på
frågor.
Nämnden lämnar medskicket att man avser att följa processen
framåt och önskar få en avstämning på kommande sammanträdet
den 10 december.

§182

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:45 och återupptas
kl. 15:00.

§183

Månadsrapport
Diarienummer: RJL 2019/175
Chefscontrollern informerar om månadsrapport för oktober 2019
samt svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna.

§184

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
En förteckning över icke slutbehandlade motioner som fördelats
till nämnd för folkhälsa och sjukvård anmäls och läggs till
handlingarna.

§185

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information om nationell högspecialiserad vård och exempel på
organisatoriska förändringar inom länets sjukhus ges av Anette
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Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.
§186

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information om regelverket för patientavgifter i Region
Jönköpings län ges av Anette Peterson, hälso- och
sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

§187

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Information om HPV-vaccinering för pojkar i Region Jönköpings
län ges av Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

§188

Frågor
Den fråga som ställdes av Sibylla Jämting (MP) vid föregående
sammanträde besvaras av Anette Peterson, hälso- och
sjukvårdsstrateg.
Följande frågor ställs av Elisabeth Töre (V) och Bengt-Ove
Eriksson (V) idag och ska besvaras vid kommande sammanträde
den 10 december:


”Vad händer med de barn- och ungdomar som, på grund
av de långa väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin,
hinner fylla 18 år innan deras utredningar är färdiga? Hur
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§189

säkerställer man att dessa inte hamnar längst ner i
patientköerna när de övergår till vuxenpsykiatrin?”
”Hur planerar Folktandvården att agera för att nå en
hållbar situation där fullmäktiges mål uppfylls? Vilka
åtgärder pågår rent konkret?”

Rapport från kurser och konferenser
Eva Eliasson (S) ger en muntlig rapportering från SKL:s
Länsdialog gällande handlingsplan för missbruk den 15 oktober.
Skriftlig rapport ske delges nämnden.
Helena Stålhammar (C) rapporterar från genomförd workshop
med patientföreningar samt dialogseminarium gällande
samverkan med Länsstyrelsen.

§190

Återrapportering från andra forum
Ingen återrapportering ges.

§191

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen, med motiveringen att Region Jönköpings
län i samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen är på
gång med organiserad screening. Det exakta upplägget är
inte klart, men det framgår i arbetet som görs att inte alla
män ska erbjudas organiserad screening.
Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt,
Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför organiserad PSA
testning att:
 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i
länet över 50 år får information om för- och nackdelar
samt var det vart man vänder dig för att göra ett test.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
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Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Koalition för Region
Jönköpings län att följande tillägg görs i beslutssatsen:
med motiveringen att Region Jönköpings län i samverkan med
Sydöstra sjukvårdsregionen är på gång med organiserad
screening. Det exakta upplägget är inte klart, men det framgår i
arbetet som görs att inte alla män ska erbjudas organiserad
screening.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§192

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region
Sign
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Jönköpings län behöver ett Traumacenter att:
 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga
ett Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis
kopplat till länssjukhuset Ryhov.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
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.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§193

Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen. Innebörden i konceptet med
äldremottagning på vårdcentral ryms dock inom och ligger
väl i linje med uppdraget i budget och verksamhetsplan för
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2020 samt i regelboken för vårdval i primärvård.
Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till
vårdcentralernas individuella förutsättningar.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:
 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region
Jönköpings län.
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra
bärande dokument förbereds.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att
följande tillägg görs i beslutssatsen:
Innebörden i konceptet med äldremottagning på vårdcentral ryms
dock inom och ligger väl i linje med uppdraget i budget och
verksamhetsplan för 2020 samt i regelboken för vårdval i
primärvård. Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till
vårdcentralernas individuella förutsättningar.
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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, med föreslaget tillägg.
Votering begärs där presidiets förslag med tillägg (JA) ställs mot
Elisabeth Töres (V) yrkande om bifall till motionen (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Lisbeth Andersson (M), Gunnel Svensson (M), Anita Winberg
(SD), Erik Wågman (S), Eva Eliasson (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)
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 13 JA-röster mot 1 NEJ-röst bifallit
presidiets förslag att föreslå regionfullmäktige avslå motionen,
med tillägg. 1 ledamot avstod från att rösta.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§194

Utredning av vårdplatsneddragning
Diarienummer: RJL 2017/83
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande yttrande som svar på förslag till
fortsatt hantering av uppföljning av effekter på
vårdplatsneddragningar.
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Sammanfattning
En rapport har genomförts för att belysa följderna av de senaste
årens vårdplatsneddragningar. Rapporten har föreslagit några
ytterligare mätningar att följa kontinuerligt. Ett par av
mätningarna finns redan som nämndsnyckeltal och följs
månadsvis. De övriga mätningarna följa och redovisas årligen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
 Protokollsutdrag nämnden 2018-12-11
 Rapport Utvärdering vårdplatsneddragning
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§195

Utredning av vårdval ögonsjukvård
Diarienummer: RJL 2017/83
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande yttrande som svar på uppföljning
av förbättringsmöjligheter inom vårdval ögon.
Sammanfattning
En utvärdering av vårdval ögon i Region Jönköpings län 20142018, har genomförts. Inför den nya avtalsperioden som startar
januari 2021 kommer en ny uppdaterad regelbok tas fram som tar
hänsyn till de förslag på förbättringsmöjligheter som framkom i
utvärderingen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
Sign
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Protokollsutdrag nämnden 2018-12-11
Utvärdering av vårdval ögon 2014-2018 i Region
Jönköpings län

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§196

Mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård,
nämndsnyckeltal - årshjul och nya mätetal
Diarienummer: RJL 2019/170
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner förslag till redovisning av nya
nämndsnyckeltal för år 2020 med kompletterat årshjul för
nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning
Under år 2019 har ett arbete med att revidera och ta fram nya
mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämndsnyckeltal,
pågått. Beslut om nämndnyckeltal för år 2020 fattades på
nämndens sammanträde 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 2019-11-08
 Förslag redovisning av nya nämndsnyckeltal 2020 Nämnd
för folkhälsa och sjukvård
 Årshjul Nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020 – tillägg
nämndsnyckeltal
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Ekonomi, Folkhälsa och sjukvård
§197

Remiss - Organbevarande behandling för
donation
Diarienummer: RJL 2019/1894
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Reservationer
Anita Winberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag till slutbetänkande över Organbevarande
behandling för donation, SOU 2019:26.
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag,
men föreslår att i Förslag till lag om ändring i lagen (1995:831)
om transplantation m.m. § 4a är det den behandlande
specialistläkaren som gör den andra bedömningen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Missiv daterat 2019-11-01
 Förslag till yttrande daterat 2019-11-19
 Svar på begäran om anstånd daterat 2019-08-14
 Remiss - Organbevarande behandling för donation
SOU 2019:26
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Anita Winberg (SD) yrkar att yttrandet ska ha följande lydelse:
Region Jönköpings län ställer sig inte bakom att medicinska
insatser ska kunna sättas in på en levande människa för att det
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ska bli möjligt för den att donera organ efter döden. Inte heller
att anhörigas vetorätt tas bort.
Elisabeth Töre (V) deltar inte i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om yttrande.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§198

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi
2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande förslag till handlingsplan för den
regionala utvecklingsstrategi 2020-2024.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden.
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av
strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart fjärde år.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 20202024
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län bifall
till föreliggande förslag till beslut.
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att följande tillägg
görs under delmål till delstrategi 8, avsnitt hållbar region:
Omställning till nära vård har genomförts som inbegriper
primärvård och specialistsjukvård samt kommuners vård och
omsorg.
Thomas Bäuml (M) lämnar för Moderaterna följande
protokollsanteckning:
Den komplettering vi gör i FS-nämnden beträffande RUS avser
skrivningar som ligger inom FS verksamhetsområden. På
motsvarande sätt gör våra kollegor i ANA- resp. TIM-nämnden.
Elisabeth Töre (V) yrkar för Vänsterpartiet att ett antal tillägg
görs i enlighet med tidigare inlämnade synpunkter på underlaget,
bilaga 1.
Beslutsgång
På ordförandens fråga godkänner nämnden huvudförslaget att
godkänna förslag till handlingsplan för den regionala
utvecklingsstrategi 2020-2024.
Ordföranden ställer Moderaternas tilläggsyrkande under
proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Ordföranden ställer därefter Vänsterpartiets tilläggsyrkande under
proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§199

Övriga frågor
Anita Winberg (SD) ställer en övrig fråga gällande vilka rutiner
som Region Jönköpings län har vid ersättning för boende och resa
för specialistvård utanför länet. Anette Peterson, hälso- och
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sjukvårdsstrateg, informerar om den rutin som tillämpas.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

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

Sign

