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KALLELSE 2(2) 

  

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Tid: 2020-12-08 kl.13:00 

Övrigt 
18 Övriga frågor  
   

 
 

Kallade 
Ordinarie ledamöter 
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) 
Helena Elmqvist (SD) 
Anita Winberg (SD) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter 
Birgitta Svensson, Kommunal 
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet 
Josephine Garpsäter, Naturvetarna 

För kännedom 
Ersättare 
Ann-Kristin Göransson (S) 
Martin Malmerfors (BA) 
Magnus Berndtzon (M) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Emma Ewaldsson (KD) 
Per Danielsson (KD) 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Angela Hafström (L) 
Linus Perlerot (MP) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
Katja Ganekind (SD) 
 
Regionråd 
Maria Frisk (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Rachel De Basso (S) 
Rune Backlund (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Sibylla Jämting (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
Malin Wengholm (M) 
Dan Sylvebo (M) 
Samuel Godrén (SD) 
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2020-12-08 

 
RJL 2020/6

 

Ärendetyp Ärenderubrik 
Protokoll  
Inkomna handlingar RJL 2020/2548 Rapport, vård av personer utan permanent uppehållstillstånd  

RJL 2020/2394 Beslut om förlängning av lokala allmänna råd enligt HSLF-FS 2020:12 i Jönköpings 
län. Folkhälsomyndigheten beslutar att förlänga beslutet från 3 november 2020 med diarienummer 
04893-2020 om lokala allmänna råd i Jönköpings län till att gälla till och med 2020-12-13. 

Utgående skrivelser  
Regeringsbeslut  
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO 

 RJL 2020/1661 Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Klagomålet 
gäller vård och behandling vid ögonkliniken Ryhovs sjukhus. 

 RJL 2020/555 Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Klagomålet 
gäller den vård och behandling som gavs efter en skada i armen efter ett fall. Anmälaren anser 
också att det tog lång tid till operation. 

 RJL 2019/2378 Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Klagomålet 
gäller diagnos och behandling av besvär med bland annat smärta i en fot. 

 RJL 2019/1769 Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL. Klagomålet 
gäller en diagnos och behandling vid smärta i ryggen, besvär med magen och viktnedgång. 

 RJL 2020/1929 Uppföljning av tillsyn av samverkan mellan EMI och BUP i Jönköping kring 
barn och unga med misstänkt neuropsykiatriskt funktionshinder. 

 RJL 2020/1376 Tillsyn av Region Jönköping ansvarar när det gäller medicinsk vård och 
behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt 
boende. I tillsynen har IVO bland annat granskat om det gjorts individuella bedömningar 
avseende behov av vårdnivå för dessa personer och om de fått den vård och behandling de haft 
behov av. 

 
  

Cirkulär från SKR  
Beslut från SKR  
Övrigt  
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för folkhälsa och 
sjukvård 2020-10-29 – 2020-11-27 

 
RJL 2020/3

 
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
FS 4.6.1 Begäran om att få ta del av allmäna handlingar RJL 2020/2336 2020-10-29 Johan Kildén  
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/2440 2020-11-12 Sofia Sund 
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/2600 2020-11-27 Sofia Sund 
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Dokument
Utskriftsdatum: 2020-11-02 Utskriven av: Emma Lindqvist

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser oktober

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.11887 I Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 

2020:47) 
Nathalie Bijelic Eriksson

2020-10-02 Socialdepartementet
Svar senast 2021-02-01

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2153 Remiss - Hållbar socialtjänst - En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47)

REMISS

2020.11902 I Samråd för Motala kommuns nya översiktsplan 
ÖP 2040

Linda Byman

2020-10-02 Motala kommun
Svar senast 2020-12-04

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2160 Remiss - Översiktsplan för Motala kommun 
2040

REMISS

2020.12033 I Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen 
om kliniska prövningar av humanläkemedel - 
Rapport från Läkemedelsverket

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-10-07 Socialdepartementet
Svar senast 2021-01-09

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2182 Remiss - Avgiftsförändringar till följd av EU-
förordningen om kliniska prövningar av 
humanläkemedel

REMISS

2020.12034 I Läkemedelsverkets framställan om justering av 
avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell 
dosverksamhet

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-10-07 Socialdepartementet
Svar senast 2021-01-07

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2183 Remiss - Läkemedelsverkets framställan om 
justering av avgifter för öppenvårdsapotek, 
partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning 
och maskinell dosverksamhet

REMISS

2020.12048 I En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 
2020:54)

Siv Kullberg

2020-10-07 Justitiedepartementet
Svar senast 2020-12-07

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2186 Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54)

REMISS

2020.12231 I Handlingsplan och budget 2021  med utblickar 
för 2022 och 2023 
utkast 1 oktober 

Jane Ydman

2020-10-13 Regionsamverkan Sydsverige
Svar senast 2020-11-11

RLK o Verksamhetsnära 
funktion
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RJL 2020/1991 Remiss - Handlingsplan och budget 2021 
Regionsamverkan Sydsverige

REMISS

2020.12390 I Promemoria - Tydliggörande av 
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal 
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

Lena Strand

2020-10-19 Utbildningsdepartementet
Svar senast 2021-01-28

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2253 Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets 
minimikrav på antal studietimmar för läkar- och 
tandläkarexamen

REMISS

2020.12595 I Samråd om Planprogram för Habo centrum Linda Byman
2020-10-23 Habo kommun

Svar senast 2021-01-15
RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2296 Remiss - Samråd om Planprogram för Habo 
centrum

REMISS

2020.12597 I Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 Linda Byman
2020-10-23 Habo kommun

Svar senast 2020-12-18
RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2297 Remiss - Samråd Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2021-2024

REMISS

2020.12599 I Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning 
inför klinisk forskning - Delbetänkande från 
Komet

Lena Strand

2020-10-23 Näringsdepartementet
Svar senast 2021-02-12

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2298 Remiss - Personuppgiftsbehandling vid 
antalsberäkning inför klinisk forskning - 
Delbetänkande från Komet

REMISS

2020.13050 I Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård 
och deras familjer 

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-10-29 Socialstyrelsen
Svar senast 2021-01-31

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2358 Remiss - Vårdkedjan för barn som behöver 
neonatalvård och deras familjer 

REMISS

2020.13126 I Rapport - Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 
2022-2033 och 2022-2037

Linda Byman

2020-10-30 Trafikverket
Svar senast 2021-01-29

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2368 Remiss - Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 
2022-2033 och 2022-2037

REMISS

2020.13129 I Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 Södra 
Östersjöns vattendistrik

Linda Byman

2020-10-30 Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Svar senast 2021-04-30

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2367 Remiss - Samråd om vattenförvaltning i Södra 
Östersjöns vattendistrikt

REMISS
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 155-166 

Tid: 2020-11-25 kl. 08:30  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 159  
 
Informationsärenden till nämnden 
 

 Månadsrapport; 
Ekonomicontrollern Kristina Bertov meddelar att månadsrapporten 
inte kommer att vara klar till nämndsammanträdet. Däremot kommer 
nämnden att få en prognos av månadens ekonomi. 

  
 Läkemedel; 

Presidiet gör medskick till informationsärendet. Information kring 
kris- och katastrofberedskap, lagerhållning av läkemedel, 
organisation för läkemedel, nationella uppdrag, införande nya 
läkemedel, ca 30 minuters information och frågor. 
 

 Forskning och utveckling, Life Science 
Informationsärendet skjuts till sammanträdet 26 januari 2021. 
 

 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 

Beslutets antal sidor 
1
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 2020-12-01      

 

 

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Kansli E-post: regionledningskontoret.kansli@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
Box 1024 Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057 
551 11  Jönköping     
      

 

Regionledningskontoret  
Avsändare  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Förteckning över icke slutbehandlade 
motioner t.o.m. november 2020 

 
 
Motion - Arbete mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn och 
ungdomar 
Thomas Bäuml (M) 
Inkommen: 2020-01-27 
Dnr: RJL 2020/219 
Kommentar: Behandlas i regionstyrelsen 2020-12-15  
 
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier 
Helena Elmqvist (SD), Maria Högberg (SD) och Olle Moln Teike (SD) 
Inkommen: 2020-05-11 
Dnr: RJL 2020/1222 
Kommentar: Behandlas i FS presidium 2021-01-12 
 
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras 
Thomas Bäuml (M), Lisbeth Andersson (M) och Gunnel Svensson (M) 
Inkommen: 2020-06-02 
Dnr: RJL 2020/1384 
Kommentar: Behandlas i FS presidium 2021-01-12 
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TA DEL AV 
UTREDNINGENS 

FÖRSLAG! 
 

  
   

 

 

DIGITAL KONFERENS 18 JANUARI 2021 

Superaktuell konferens - Häng med via din dator! 
 

Nya insatser kring lättare psykisk ohälsa 

Primärvårdens och kommunernas ansvar 
  

Utredningen överlämnas i slutet januari men redan den 18 januari kan du delta i en 

nyinsatt konferensdag på temat, där Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh 

medverkar, samt andra intressanta talare som ger dig ett brett perspektiv med forskning, 

praktik och goda förebilder i arbetet med psykisk ohälsa. 
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Till program och anmälan  

 

 
Anna Nergårdh, regeringens särskilda 

utredare  

 
Lilas Ali, universitetslektor och forskare, 

Göteborgs Universitet  

 

 
Mikaela Javinger, författare och 

sakkunnig med erfarenhet som både 

patient och anställd inom vården  

 
Åsa Hammarsköld, programchef för 

omställningen till effektiv och nära vård 

2030, Region Uppsala  

 

11

https://pikukommun.us17.list-manage.com/track/click?u=6bf8e77201c299bc17be09c6b&id=0b09b9a4e2&e=b94ac2e082


... med flera talare som också medverkar! 
 

Du får mycket mer än själva utredningsförslaget... 

Pikus konferenser kombinerar teori, forskning och praktik - allt för att maximera 

värdet för dig som deltar och för att vi respekterar din dyrbara tid. 

 
 

 

 

Ibland passar digitala utbildningar bäst! 
Pikus kvalitativa utbildningar för chefer, förtroendevalda och andra 

nyckelpersoner i offentlig sektor finns nu i inspelad variant så att 

du kan ta del av dem när du vill, var du vill och hur mycket du 
vill.  

 

Till PikuOnline  

 
 

 

 

Ibland behöver vi träffas. 
Det är i möten mellan människor som utveckling sker. Vi erbjuder 

både färdiga utbildningar och gör utbildningar på beställning, 

skräddarsytt efter dina behov.   

 

Till PikuRegion  

 

Till PikuKommun  
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Det här är ett nyhetsbrev från Piku AB. Besök gärna vår hemsida för att hitta fler spännande föreläsningar 

och utbildningar, eller tipsa en vän om oss.  

 

Var den här informationen inte riktigt aktuell för dig? 

Nästa utskick från oss kan vara det, så tänk en extra gång innan du avregistrerar dig. 

Vill du ändå avregistrera dig från våra nyheter, kan du göra det här. 
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Dialogträff med politiker och patientföreningar 22 okt 2020 

 
Jag var där i egenskap av: 

Namn  Antal  %  

Politiker  2  11,1  

Patientförening  14  77,8  

Medarbetare i Regionen  2  11,1  

Total  18  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (18/18)  
 
 

 
Värdera nyttan av dialogdagen 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls bra  0  0  

2  0  0  

3  0  0  

4  0  0  

5  1  5,6  

6  2  11,1  

7  2  11,1  

8  6  33,3  

9  4  22,2  

10 - Fantastiskt bra  3  16,7  

Total  18  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (18/18)  
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Detta tyckte jag var särskilt bra: 

Jag upplevde att vi hann med det som var planerat, bra jonbst  

Att vi också fick diskutera i mindre grupper  

Helheten med bra och genomtänkt program!Tekniken funkade mycket bra!  

Information om Näravård  

Att tala om svårigheter vid grupparbete.  

Bra diskussioner och bra presentationer. (Powerpointpresentation).Bra ämnen  

Att det var tillsammans med patientföreningar och att vi politiker få ta del av deras synpunkter om vården.  

patientkontraktet. Den delen var den enda jag kunde följa längst, för tyvärr hade jag stora problem med ljudet som 
hela tiden försvann och kom tillbaka i intervaller  

Direktkontakten  

gruppdiskussionenrna  

Upplägget av dagen var varierande och lärorikt,det var en praktisk lösning att ha mötet digitaltoch att spara in 
restid.  

Diskussion i smågrupper  

Det var väldigt givande att få vara med och bidrag, att få lära sig om det nya samt bidra med synpunkter och idéer.  

Gick mycket bra med videomötet och särskilt bra var gruppdiskussioner, genom att man håller på tiden plus att 
ordf lättare kan fördela ordet  

Diskussionen och informationen om Patientkontrakt  

den avsatta tiden räckte till  

Att vi jobbade med frågor i smågrupper.Lättare att komma till tals  
 
Detta tycker jag kan bli bättre: 

Fler i den samtalsgrupp jag var med i endast 2 st utifrån  

Återigen, en massa upprepningar istället för att koncentrera sig på en fråga. Inledande politiker höll samma 
anförande på förra årets träff. Blir för många frågor på för kort tid. Speciellt när en del deltagare bara pratar om 
specifika problem i sina föreningar mm.  

Lite längre diskussionstid i små grupperna.  

Genomförande av fattade beslut  

Inget förslag för tillfället  

Jag tyckte det fungerade bra.Det var första gången jag var med på ett sådant möte.  

Mer tid för frågor + diskussion  

Kan inte komma på något just nu!  

Indelning av grupper - jämnare fördelning av olika representanter i gruppen  

Informationen innan var okej, men kunde varit lite mer utförlig  
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Givetvis är ändå fysiskt möte bättre  

Informationen om Coid 19  

Pass  

Det säker att förfina, bla vid återrapporteringen från smågrupperna.  
 
Reflektion kring digital mötesform: 

Tyvärr ett måste i dessa tider, men kan aldrigersätta det fysiska mötet med så många som vi var  

Fungerar bättre i mindre format än detta.  

Fungerade mycket bra. Ett stort tack till tekniken men också till panelen.  

Funkade över förväntan bra! Saknade möjligheten att räcka upp handen (som teams har).  

Helt OK  

Bättre än vad jag hade föeväntat mej.  

Det fungerar bra!Skönt att spara energi på att slippa resandet.Är van vid Zoom-möten sedan innan.  

Jag tycker det är bra om man har rätt utrustning och om tekniken är med oss.  

Jag gillar inte digitala möten eftersom jag nu har upptäckt hur sårbara de är. Tacka vet jag fysiska möten även om 
resan tar tid. Vid fysiska möten är det lättare att vara aktiv och lättare att uppfatta allt för då blir det i alla fall inte 
problem med ljudet.  

Funkade utmärkt  

Fungerar mycket bra!  

Jag tycker mötet var bra upplagt och varierande.  

Bra när det är väl förberett  

Med tanke på omständigheterna fungerade det bra.  

Se tidigare kommentarer  

Fungerar mycket bra. Är bekväm med denna mötesform.  

Dom är tyvärr ett måste idag pga samhällsbilden  

Det fungerar bra. Vi behöver mer rutin och erfarenhet av att jobba digitalt.  
 
Övriga synpunkter: 

Inga  

Återgå till fysiska möten för 2021!  

Inspirerande em, ser fram emot vårens möte  

Stor skillnad mellan överenskomna saker och verkligheten.  

Bra genomfört tekniskt.  

Saknar uppföljning av tidigare träffar. Detta efterfrågades på förra dialogmötet politiker - patientföreningar. (att vi 
önskar återkoppling vad som skett kring de frågor man lyft/diskuterat på föregående möte).  
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Det var bra att man delades upp i mindre grupper när vi diskuterade och sedan gick tillbaka och fick ta del av de 
andra gruppers samtal.Tack för ett bra möte.  

Bra att kunna spar in nästan 3 timmars restid!  

Ett bra sätt att ha kontakt på under tider som dessa. Fortsätt så här.  

Totalt sett mycket bra.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 155-166 

Tid: 2020-11-25 kl. 08:30  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 160  
 
Bidrag till länsorganisationer med folkhälsomål i 
Jönköpings län år 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1129 

Beslut  
Presidiet för folkhälsa och sjukvård föreslår att  

 avvaktar med beslut till nämnd. 
 

Sammanfattning  
Det har i budget för 2021 års bidragsgivning avsatts 21 904 200 kronor 
inom folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, 
folkhälsoorganisationer, funktionshinderorganisationer, 
nykterhetsorganisationer samt projektbidrag.  
 
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 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet avvaktar med beslut till nämnd. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Bidrag till länsorganisationer med 
folkhälsomål i Jönköpings län år 2021 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande förslag till fördelning av bidrag för år 2021. 

Sammanfattning 
Det har i budget för 2021 års bidragsgivning avsatts 21 904 200 kronor inom 
folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, 
folkhälsoorganisationer, funktionshinderorganisationer, nykterhetsorganisationer 
samt projektbidrag.  
 
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. 

Information i ärendet 
Bidrag kan ansökas av föreningar som har en verksamhet som omfattar större 
delen av Jönköpings län. Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån resultatet 
av föregående års verksamhet och den verksamhetsplan man har för det år man 
söker bidraget. Hänsyn tas till organisationens ekonomi och förmåga att själv stå 
för sina kostnader. Följande bidragsformer är fastställda enligt policy och 
riktlinjer för bidragsgivning: 
 

 organisationsbidrag – för att Region Jönköpings län anser det viktigt att 
organisationen finns och bidrar till samhällsutvecklingen  

 verksamhetsbidrag – bidrag lämnas för kontinuerlig verksamhet som 
beskrivs i verksamhetsplaner.  

 projektbidrag/utvecklingsbidrag – tidsbegränsade bidrag för viss 
verksamhet.  

Översikt för bidrag till länsorganisationer med 
folkhälsomål år 2021 
Summa som avsätts för bidrag till organisationer och föreningar som verkar för 
folkhälsoarbete, tillgänglighet för funktionsnedsatta, idrottsverksamhet och 
nykterhetsfrämjande verksamhet samt projekt år 2021: 21 904 200 kronor.  
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Föreningen Hela Människan har under november månad återtagit sin 
projektansökan på 305 200 kronor. Den summan har därmed dragits från ramen.   
 
Ett antal föreningar som beviljades bidrag för 2020 har inte sökt för 2021. Det 
innebär att den totala summan som delades ut för 2020 är högre än för 2021. 

Bidragets syfte      
Organisationer med mål att skapa förutsättningar för en god hälsa kan söka bidrag 
av Region Jönköpings län. Utgångspunkten ska vara de övergripande nationella 
målområdena för folkhälsa. Bidrag kan ansökas av föreningar som har en 
verksamhet som omfattar större delen av Jönköpings län. Bidraget ges för att 
stimulera föreningar och organisationer att arbeta för att: 

 Främja samarbete och verka för att uppnå en helhetssyn med alla aktörer 
inom folkhälsoarbetet. 

 Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga 
förutsättningar för allas hälsa i länet. 

 Särskilt rikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker. 
 Ta initiativ till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser inom 

folkhälsoområdet. 
 Vidareförmedla forsknings- och utvecklingsresultat så att de bidrar till en 

långsiktig och hållbar utveckling. 
 Ta tillvara och sprida erfarenheter från lokalt, regionalt nationellt och 

internationellt folkhälsoarbete. 

Folkhälsoarbete 
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet.  
 
Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen;  

 samverkar med Region Jönköpings län och andra aktörer 
 har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka 

antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter  
 arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar för allas hälsa i länet 
 arbetar ur ett mångfaldsperspektiv  
 kompletterar Region Jönköpings läns folkhälso- och sjukvårdsarbete 
 bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning. 

 

Område Organisation Beslut  
2020 

Sökt  
2021 

Beslut  
2021 Anteckning 

Folkhälso-
arbete Bris region väst 90 000 150 000 120 000 Stödjande verksamhet riktat 

mot barn och vuxna. 
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Folkhälso-
arbete 

Brottsofferjouren 
i Jönköpings län 325 000 360 000 350 000 

Stödjande verksamhet, 
vittnesstöd. Samverkan med 
polismyndighet. 

Folkhälso-
arbete 

Frilufts-
främjandet 
Region Öst 

350 000 400 000 400 000 

Utbildning ledare. Aktiv fritid 
till alla. Satsning 2020 på 
barn och seniorer (”senior – 
må bra i naturen 2.0”) 

Folkhälso-
arbete 

Frälsningsarmén 
Vårsol 1 360 000 1 800 000 1 500 000 

Kompletterar vården med 
kvalificerade samtal och 
liknande stöd. 

Folkhälso-
arbete 

Föreningen 
KulturSjukhuset 400 000 750 000 600 000 

Clownverksamhet på 
barnklinik. Komplement till 
vården, ger sjuka barn rätt till 
lek och kulturaktiviteter som 
musik och teater. 

Folkhälso-
arbete 

Föreningen 
Noaks Ark 
Småland&Halland 

280 000 280 000 280 000 
Psykosocialt stöd till HIV 
positiva. Kompletterar 
vårdens insatser. 

Folkhälso-
arbete 

Hela Människan i 
Jönköpings län 225 000 300 000 300 000 

Finansierar en 
samordningstjänst som 
samverkar med olika aktörer 
(barnstödsnätverket) Tidigare 
stöd från Växjö stift har 
upphört 

Folkhälso-
arbete 

Hjärnkoll 
Jönköpings län 120 000 260 000 180 000 

Nystart med syfte att öka 
samverkan med föreningar 
som arbetar mot psykisk 
ohälsa. Föreningen Vi-kraft 
ingår numera i Hjärnkraft 

Folkhälso- 
arbete 

Internationella 
vänner  50 000 50 000 

Mötesplatser och nätverk för 
svenska familjer, nyanlända 
och enskilda personer med 
syfte att skapa nya sociala 
kontakter och kulturutbyten 

Folkhälso-
arbete 

Jönköpings 
Regionförbund av 
SLS 

75 000 75 000 75 000 
Vattensäkerhet, simskola. 
Utbildning länets kommuner. 
Samverkan räddningstjänst. 

Folkhälso- 
arbete 

Kamratstödjarna i 
Vetlanda 
kommun 

 45 000 Avslag 
Lokalförening som hänvisas 
söka bidrag i aktuell 
kommun. 

Folkhälso-
arbete 

Länsförbundet 
för kvinno-, tjej- 
och ungdoms-
jourer 

120 000 180 000 150 000 
Årliga 
utbildnings/fortbildningsinsat
ser för stödpersonal.  
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Folkhälso-
arbete 

Spelberoende-
gruppen 80 000 140 000 110 000 

Hjälpande verksamhet 
genom individuella samtal, 
samt mejl- och 
telefonkontakter. Riktade 
föreläsningar till olika 
målgrupper. 

Folkhälso-
arbete 

SPES kretsen i 
Region 
Jönköpings län 

55 000 65 000 60 000 
Länsövergripande 
verksamhet kring 
suicidprevention. 

Folkhälso-
arbete 

Svenska Röda 
Korset 350 000 350 000 350 000 

Stödverksamhet/sjukhus-
värdar, anhörigvårdare, 
migranter/asyl, integration. 

Folkhälso-
arbete 

Sveriges 
Motorcyklister 
Jönköpings län 

60 000 105 000 70 000 

Instruktörsutbildning. Årligen 
utbildning riktat till 
motorcyklister. 
Trafiksäkerhet. 

Summa 16 föreningar 3 890 000 5 310 000 4 595 000  

 

Funktionshinder 
Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation. 
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I 
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda: 

 vara partipolitiskt och religiöst obunden 
 medlemmar har erfarenhet av egen funktionsnedsättning eller företräder 

personer med funktionsnedsättningar  
 medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning. 

 

Område Organisation Beslut  
2020 

Sökt  
2021 

Beslut  
2021 Anteckning 

Funktions-
hinder 

Afasiföreningen i 
Jönköpings län 60 000 60 000 60 000 75 medlemmar 

länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Astma- 
allergiföreningen 
i Jönköpings län 

70 000 70 000 70 000 551 medlemmar 
5 lokalföreningar 

Funktions- 
hinder 

Autism- och 
Asperger-
föreningen 
Jönköpings län 

150 000 150 000 150 000 513 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Blodcancer-
föreningen i 
Sydöstra 
Sjukvårds-
regionen 

19 000 19 000 19 000 121 medlemmar i Jönköpings 
län  
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Funktions- 
hinder 

Bröstcancer-
föreningen 
Jönköpings län 

130 000 130 000 130 000 465 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder DHB Västra 75 000 90 000 75 000 

Organisation för familjer där 
barn, ungdomar eller 
föräldrar har dövhet, 
hörselskada, språkstörning. 
I Jönköpings län finns 113 
medlemmar 

Funktions- 
hinder 

DHR Jönköpings 
länsdistrikt 80 000 100 000 80 000 

Delaktighet, handlingskraft 
och rörelsefrihet. 
235 medlemmar 
5 lokalföreningar 

Funktions- 
hinder 

Elöverkänsligas 
förening 
Jönköpings län 

55 000 60 000 60 000 104 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Epilepsi-
föreningen i 
Jönköpings län 

85 000 90 000 85 000 294 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Funktionsrätt 
Jönköpings län 1 200 000 1 250 000 1 250 000 Paraplyorganisation för 34 

länsföreningar.  

Funktions- 
hinder 

Gyncancerförenin
gen i Jkpg län  20 000 15 000 

Nystartad förening 
16 medlemmar 
länsövergripande  

Funktions- 
hinder 

FSDB Jönköpings 
län 30 000 30 000 30 000 

Förening för personer med 
döv- och blindhet. 
27 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Hjärtebarns-
fonden, 
Jönköping 

70 000 75 000 70 000 194 medlemmar (familj) 
länsövergripande 

Funktions-
hinder HOBS 8 000 23 000 23 000 

Hälsa oberoende av storlek.  
30 medlemmar 
länsövergripande. 
Stödjande verksamhet via 
Internet 

Funktions- 
hinder 

Hörselskadades 
distrikt i 
Jönköpings län 

125 000 140 000 130 000  670 medlemmar 
  10 lokalföreningar 

Funktions- 
hinder 

ILCO Jönköpings 
länsförening 50 000 53 000 50 000 

Tarm-, uro- och 
stomiförening. 
115 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Jönköpings läns 
Dövas och 
Teckenspråkigas 
Förbund 

180 000 535 000 190 000 
197 medlemmar 
2 lokalföreningar 
(länsövergripande)  
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Funktions- 
hinder 

Jönköpings läns 
diabetesförening 70 000 100 000 70 000 849 medlemmar 

4 lokalföreningar 

Funktions- 
hinder 

Länsförbundet 
FUB i Jönköpings 
län 

570 000 700 000 570 000 

1398 medlemmar 
9 lokalföreningar 
Bidrag avser även 
verksamheterna Stickan och 
Tallgården 

Funktions- 
hinder 

Länsföreningen 
HjärtLung 
Jönköping 

70 000 75 000 75 000 927 medlemmar 
7 lokalföreningar 

Funktions-
hinder 

Mag /Tarm- 
föreningen 
Jönköpings län 

50 000 70 000 55 000 140 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Neuro Jönköpings 
län 125 000 125 000 125 000 474 medlemmar 

3 lokalföreningar 
Funktions- 
hinder 

Njurförbundet 
Småland 85 000  93 000 85 000 250 medlemmar i Jönköpings 

län 

Funktions- 
hinder 

Osteoporos-
föreningen i 
Jönköpings län 

45 000 50 000 50 000 94 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Parkinson 
Jönköpings län 90 000 95 000 90 000 354 medlemmar 

9 lokalföreningar 

Funktions- 
hinder 

Patient-
föreningen Lymf 
Region Jönköping 

45 000 115 000 70 000 124 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions-
hinder 

Personskade-
förbundet RTP 
Jönköpings län 

60 000 60 000 60 000 

Trafik- olycksfallsskador samt 
polio. 
84 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

ProLiv i 
Jönköpings län 60 000 70 000 65 000 

Prostatacancer-föreningen 
454 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Psoriasis-
förbundet 
Jönköpings 
länsavdelning 

170 000 185 000 170 000 

413 medlemmar 
5 lokalföreningar 
Inkluderar drift av solarier i 
länet 

Funktions- 
hinder 

Reumatiker-
distriktet 
Jönköpings län 

160 000 160 000 160 000 1576 medlemmar 
7 (6) lokalföreningar  

Funktions- 
hinder 

RfCf i Jönköpings 
län 20 000 20 000 20 000 Länsförening för cystisk fibros 

92 medlemmar (familj) 

Funktions- 
hinder 

RSMH Jönköpings 
län 140 000 100 000 100 000 

Riksförening för Social och 
mental Hälsa 
139 medlemmar 
5 lokalföreningar 
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Funktions- 
hinder 

Smålands 
stamnings-
förening 

24 000 24 000 24 000 52 medlemmar i Jönköpings 
län 

Funktions- 
hinder 

SRF Jönköpings 
län 220 000 220 000 220 000 

Synskadades förening 
375 medlemmar  
11 lokalföreningar 

Funktions- 
hinder 

Stroke 
länsföreningen 
Jönköping 

70 000 160 000 70 000 292 medlemmar 
4 lokalföreningar 

Funktions- 
hinder 

Sydöstra Mun & 
Halscancerfören. 25 000 25 000 25 000 44 medlemmar i Jönköpings 

län 

Funktions- 
hinder 

Tandhälsoförbun
det i Jönköpings 
län 

60 000 60 000 60 000 121 medlemmar 
länsövergripande 

Funktions- 
hinder 

Unga med 
synnedsättning 
syd 

50 000 75 000 60 000 17 medlemmar i Jönköpings 
län 

Funktions- 
hinder 

Unga Reumatiker 
i Jönköping och 
Östergötlands län 

50 000 60 000 60 000 130 medlemmar i 
Jönköpings län 

Summa 39 föreningar 4 646 000 5 537 000 4771 000   

 

Idrottsrörelsen 
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma distrikts- och specialförbund anslutna 
till Sveriges Riksidrottsförbund. Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och 
utbildningsorganisation (SISU idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram. 
 
Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen 
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län.  
 
Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är 

 arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept) 
 arbete för ökad delaktighet av personer med annan etnicitet 
 tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller 

fysiska funktionshinder. 
 

Område Organisation Beslut 
2020 

Sökt  
2021 

Beslut 
2021 Anteckning 

Idrottsrörelse Smålands 
idrottsförbund 5 135 000  5 236 300 Årlig uppräkning. 2021 2 % 

Idrottsrörelse 

Smålands 
idrottsförbund 
SISU 
idrottsutbildarna 

3 550 000  3 621 000 Årlig uppräkning: 2021 2 % 

Summa 2 föreningar 8 685 000  8 857 300  
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Nykterhetsfrämjande arbete 
Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större 
delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där 
ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet. 
 

Område Organisation Beslut 
2020 

Sökt  
2021 

Beslut 
2021 Anteckning 

Nykterhets
främjande 

IOGT-NTO 
Jönköpings 
Distrikt 

250 000 253 000 250 000 

Målgrupp är vuxna som 
möter barn eller arbetar med 
barn och ungdomar på olika 
sätt, samt barnens föräldrar 
med olika insatser. Anordnar 
årligen länsövergripande 
aktiviteter. 

Nykterhets
främjande 

IOGT-NTOs 
Juniorförbund 
Jönköping 

250 000 300 000 250 000 

Anordnar årligen Vit Jul, 
Folknykterhetens vecka och 
seminarier. Likställs med 
liknande ungdomsförbund 

Nykterhets
främjande 

Jönköpings läns 
brukarråds-
förening (JLB) 

100 000 300 000 100 000 
Fortbildningsinsatser och 
mötesplats för utbildade 
brukarrevisorer 

Nykterhets
främjande 

Jönköpings Läns 
Nykterhets- 
förbund 

550 000 650 000 550 000 

Medel för länskonsulent som 
samordnar aktiviteter som 
seminarier samt marknadsför 
dessa. 

Nykterhets
främjande 

NTF Jönköpings 
län 700 000 770 000 700 000 

Sammanhållande kraft för 
medlemsorganisationer och 
nätverk. Opinionsbildande. 
Trafiksäkerhetsfrågor 

Nykterhets
främjande 

Pingst-
församlingen i 
Jönköping 

180 000 200 000 180 000 

LP-kontakt, 
uppsökande/stödjande 
verksamhet, besök på 
häkten, anstalter och 
gruppboende. Social 
verksamhet på orter i länet. 

Nykterhets
främjande 

Smålands 
frisksportsdistrikt 275 000 300 000 280 000 

Aktivitet för barn och vuxna. 
Natur, miljö och verkar för 
nykterhet och drogfrihet. 
Ledarutbildningar 
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Nykterhets
främjande 

Ungdomens 
Nykterhets-
förbund 
Jönköping 

250 000 350 000 250 000 

Drogfria miljöer, demokrati. 
Arrangerar drogfria 
tillställningar, utbildning och 
fortbildning av ledare. Start 
av podcast med inriktning 
alkoholpolitik. Bidrag likställs 
med liknande 
ungdomsverksamhet 

Summa 8 föreningar 2 555 000 3 123 000 2 560 000  

 

Projektbidrag 
För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett 
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt. Projekt 
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala 
aktörer.  
 

Område Organisation Beslut 
2020 

Sökt  
2021 

Beslut 
2021 Anteckning 

Projekt-
bidrag,  
RJL 
2018/2232 

Husqvarna 
Fotbollsförening 95 000 95 000 95 000 

Beslut 2019 att bevilja 3-årigt 
projekt. Denna ansökan avser år 2. 
”FFA - fotboll för alla – 
vidareutveckling”. Vill bredda och 
utveckla verksamheten genom 
samarbete med närliggande aktör 
(aktivitetshus Smedbyn) för att 
inkl. kultur och annan 
fritidsverksamhet.  

Projekt-
bidrag,  
RJL 
2020/1804 

Föreningen 
Hjärnkoll Jkpg län 
 

 250 000 Avslag 

Hälsokommunikation 
Projektet saknar 
samarbetspartners. I samtal med 
projektsökande rekommenderas 
samarbete med HHJ. Kontakt är 
förmedlad. 

Projekt-
bidrag, 
RJL 
2020/1888 

Funktionsrätt 
Jönköpings län 
 

 280 000 Avslag 

Inventering av rehab på 
vårdcentraler 
Projektet saknar 
samarbetspartners och inget 
tydligt syfte/målbild. Förening 
vidtalad 

Projekt-
bidrag,  
RJL 
2020/1918 

Sociala företag i 
Jönköpings län 
 

 250 000 250 000 

Arbetsmiljö och livsstil  
Projektet avser att förbättra 
arbetsmiljö bland sociala företag i 
länet  
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Projekt-
bidrag, 
RJL 
2020/1914  

SPF Seniorerna 
Jönköpingsdistrik
tet 
 

 70 600 70 600 

Vad tycker Esther själv? 
Pensionärer intervjuar 90+ i länet 
för att kartlägga vad som är viktigt 
för ett gott liv bland de äldsta i 
befolkningen 

Projekt-
bidrag,  
RJL 
2020/2012 

Husquarna 
Fotbollsförening 
 

 400 100 400 100 

Idrott stärker genom livet 
3-årigt projekt med flera 
finansiärer som syftar till att 
stärka unga tjejer och stimulera till 
alternativa fysiska aktiviteter som 
samba-fotboll och liknande. Riktar 
sig även till nyanlända. Bidraget 
avser år 1. 

Projekt-
bidrag 
RJL 
2020/2118 

Hela Människan  305 200 305 200 

Förstudie i ”mötesplatser för 
ungdomar i social utsatthet” 
Ansökan tillbakadragen skriftligt 
2020-10-26 då man fått bidrag 
från andra finansiärer  
Ingen omfördelning av föreslaget 
bidrag 

Summa 7 föreningar 95 000 1 650 900 815 700 (1 120 900) 
 

Totalt:  
Område Organisation Beslut 

2020 
Sökt  
2021 

Beslut 
2021 Anteckning 

Summa 72 föreningar 19 871 000 24 478 200 21 599 000  

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Mats Bojestig  Jesper Ekberg 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Folkhälsochef
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 155-166 

Tid: 2020-11-25 kl. 08:30  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 161  
 
Remiss - Avgiftsförändringar till följd av EU-
förordningen om kliniska prövningar av 
humanläkemedel 
Diarienummer: RJL 2020/2182 

Beslut  
Presidiet för folkhälsa och sjukvård föreslår nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska 
prövningar av humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket.   
 
Region Jönköpings län anser att annan finansiering eller överväganden bör 
göras, än den föreslagna kraftiga avgiftshöjningen, exempelvis genom 
differentierade avgifter eller ökade statsanslag.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterat 2020-12-08 
 Remiss avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska 

prövningar S2020/05515 
 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2020-11-09 RJL 2020/2182 

 
  
  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Avgiftsförändringar till följd av EU-
förordningen om kliniska prövningar 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av 
humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket.   
 
Region Jönköpings län anser att annan finansiering eller överväganden bör göras, 
än den föreslagna kraftiga avgiftshöjningen, exempelvis genom differentierade 
avgifter eller ökade statsanslag.  

Information i ärendet 
Läkemedelsverket kommer att införa ett nytt arbetssätt med anledning av EU-
förordningen 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel.  
Utredningarna blir framöver mer komplexa i flera avseenden. Sammanfattningsvis 
innebär omställningen att kostnaderna ökar kraftigt. För full kostnadstäckning 
höjs avgiften från 50 000 kronor till 123 000 -148 000 kronor. Den totala intäkten 
beräknas att uppgå till cirka 47 miljoner kronor. Ytterligare information i ärendet 
finns i rapporten från läkemedelsverket.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterat 2020-12-08 
 Remiss avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska 

prövningar S2020/05515 

Beslut skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson   
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2020/2182 
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YTTRANDE 1(2) 

 2020-12-08 RJL 2020/2182 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Socialdepartementet 
      
            
 

Avgiftsförändringar till följd av EU-
förordningen om kliniska prövningar av 
humanläkemedel 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av 
humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län anser att annan finansiering eller överväganden bör göras 
än den föreslagna kraftiga avgiftshöjningen, exempelvis genom differentierade 
avgifter eller ökade statsanslag.  

Synpunkter på förslaget 
Läkemedelsverket kommer att införa ett nytt arbetssätt med anledning av EU-
förordningen 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel.  
Utredningarna blir framöver mer komplexa i flera avseenden. Sammanfattningsvis 
innebär omställningen att kostnaderna ökar kraftigt.  
 
Region Jönköpings län anser att det är angeläget att öka antalet kliniska 
läkemedelsprövningar, eftersom det bidrar till kompetenshöjning och forskning. 
En kraftig höjning av avgiften innebär, särskilt för mindre läkemedelsbolag, en 
påtaglig merkostnad som därmed motverkar den önskade utvecklingen. Rapporten 
pekar också ut en hämmande effekt vad beträffar den kliniska forskningen. 
Avgiften kan även komma att påverka kliniska prövningar initierade och 
sponsrade av sjukvården. Sammantaget anser Region Jönköpings län att annan 
finansiering eller överväganden bör göras än den föreslagna kraftiga 
avgiftshöjningen.  
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
Rachel De Basso 
Ordförande i nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  

Mats Bojestig   
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL 
2020/2182  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 155-166 

Tid: 2020-11-25 kl. 08:30  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 162  
 
Remiss - Läkemedelsverkets framställan om justering 
av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell 
dosverksamhet 
Diarienummer: RJL 2020/2183 

Beslut  
Presidiet för folkhälsa och sjukvård föreslår nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Läkemedelsverket. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för 
öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och 
maskinell dosverksamhet 
Region Jönköpings län ställer sig bakom Läkemedelsverkets framställan. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterat 2020-12-08 
 Remiss: Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för 

öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning 
och maskinell dosverksamhet  

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2020-11-09 RJL 2020/2183 

 
  
  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Läkemedelsverkets framställan om 
justering av avgifter för 
öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och 
maskinell dosverksamhet 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Läkemedelsverket. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, 
partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet 
Region Jönköpings län ställer sig bakom Läkemedelsverkets framställan. 

Information i ärendet 
Läkemedelsverket önskar att avgifterna i förordningen 2020:658 om årsavgifter 
och årliga tilläggsavgifter vid detaljhandel med läkemedel till konsument och 
förordning 2020:659 om handel med läkemedel höjs.  
 
Region Jönköpings län ser inga hinder för denna kostnadsjustering.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterat 2020-12-08 
 Remiss: Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för 

öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och 
maskinell dosverksamhet  

Beslut skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård  
Sjukhusapoteket 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2020/2183 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson   
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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YTTRANDE 1(1) 

 2020-12-08 RJL 2020/2183 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Socialdepartementet 
      
            
 

Läkemedelsverkets framställan om 
justering av avgifter för 
öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och 
maskinell dosverksamhet 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, 
partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig bakom Läkemedelsverkets framställan. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
Rachel De Basso 
Ordförande i nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  

Mats Bojestig   
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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