PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid:

2017-11-28 09:00-15:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 215

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL 2017/154
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Motion från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Vänsterpartiet som föreslår
 Att Region Jönköpings län utreder ett generellt införande
av screening alternativt provtagning för personer över 60
år, som en förebyggande åtgärd av kolon- och
rektalcancer.
Motionen har beretts av FS-nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS-nämnd 2017-10-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29
 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17
 Protokollsutdrag FS 2017-04-25
 Motionen daterad 2017-01-16
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid:

2017-11-28 09:00-15:25

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Plats:

Konferensrum Engagera, Science Park, Jönköping

§ 87

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta


Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäldes till nämnden 2017-04-25. Nämnden
fick då också information om colon- och rektalcancer. Ett
faktaunderlag togs fram och kompletterades efter presidiet 201708-30. Efter ytterligare komplettering lämnas ett förslag till
beslut.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Jimmy Ekström

Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 119

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Nämnden föreslås besluta
 Motionen är besvarad, med följande tillägg:
Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan föreslår
införande av generell tarmcancerscreening i Sverige.
SKL´s sjukvårdsdelegation har vidarebefordrat frågan till
screeningrådet.
Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäldes till nämnden 2017-04-25. Nämnden
fick då också information om colon- och rektalcancer. Ett
faktaunderlag togs fram och kompletterades efter presidiet 201708-30. Efter ytterligare komplettering lämnas ett förslag till
beslut.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Presidiet enas om följande tillägg: Regionala cancercentrum
(RCC) i samverkan föreslår införande av generell
tarmcancerscreening i Sverige. SKL´s sjukvårdsdelegation har

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20
vidarebefordrat frågan till screeningrådet.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-09-27

RJL 2017/154

Regionfullmäktige

Motion - Erbjud provtagning och
screening för att förebygga kolon- och
rektalcancer för personer över 60 år
Beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta
 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Vänsterpartiet har information lämnats till nämnden för Folkhälsa och
sjukvård. Ett faktaunderlag har tagits fram. Efter behandling i presidiet med
tillägg har ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet föreslår i
motionen Erbjud provtagning och screening för att förebygga kolon- och
rektalcancer för personer över 60 år:
 Att Region Jönköpings län utreder ett generellt införande av screening
alternativt provtagning för personer över 60 år, som en förebyggande
åtgärd av kolon- och rectalcancer.
En tidig upptäckt av cancer kan ge ökad möjlighet att bota. Samtidigt är
screeningprogram kostsamma. Därför ska rekommendationer från ansvarig
myndighet noga beaktas innan denna typ av program införs. Vad det gäller
screeningprogram för kolon- och rektalcancer har Socialstyrelsen rekommenderat
ett införande, men inte förrän den nationella forskningen inom området är färdig
2018/2019.
Antalet individer i Jönköpings län som kommer att erbjudas en eventuell
screening är omkring 4100 - 4300 personer per år (avser antalet som årligen fyller
60 år 2019 -2024, uppskattad siffra baserad på regionens befolkning per 2016-1231).
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Det är i nuläget inte möjligt att veta vilken screeningmetod som kommer att
rekommenderas av Socialstyrelsen. Skillnaden mellan screening via
avföringsprover och screening via endoskopier är stor avseende kostnader och
kapacitetsbehov. En utredning utan denna information är svår att genomföra.
Samtidigt finns det redan nu ett visst underskott av kapacitet för att genomföra
endoskopier och en uppbyggnad av ökad kapacitet tar tid.
Det kan därför, med tanke på uppbyggnad av endoskopikapacitet, vara lämpligt
att påbörja en utredning i god tid avseende vilka resurser som krävs för denna
screening, med syfte att förbereda inför 2019.
Region Jönköpings län deltar i den nationella studien och avvaktar därmed det
nationella beslutet om ett screeningprogram.
Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan förslår införande av generell
tarmcancerscreening i Sverige. SKL´s sjukvårdsdelegation har vidarebefordrat
frågan till screeningrådet.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 109

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Presidiet beslutar
1.

Att det i underlaget ska framgå att regionen deltar i den
nationella studien, samt att regionen ska avvakta ett
nationellt beslut om ett screeningprogram.

2.

Motionen tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden 2017-04-25. Vid
sammanträdet informerade Karsten Offenbartl och Lina Westman
om colon- och rektalcancer. Presidiet fick i uppdrag att bereda
motionen. Ett faktaunderlag har tagits fram.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår att det i underlaget ska framgå att regionen
deltar i den nationella studien, samt att regionen ska avvakta ett
nationellt beslut om ett screeningprogram. Motionen ska tas upp
igen vid nästa presidiesammanträde.
Marcus Eskdahl ställer frågan när ett införande är möjligt i
regionen, samt anser att den sista meningen ska vara kvar.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 96

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Presidiet beslutar


Avvakta med ett beslut om fortsatt beredning till presidiets
sammanträde den 30 augusti.

Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden 2017-04-25. Vid
sammanträdet informerade Karsten Offenbartl och Lina Westman
om colon- och rektalcancer. Presidiet fick i uppdrag att bereda
motionen. Ett faktaunderlag har nu tagits fram.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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2017-05-29

RJL 2017/154

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård presidium

Motion - Erbjud provtagning och screening
för att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Inledning
Med anledning av motion från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till nämnden för Folkhälsa och
sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvårds
presidium skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet föreslår i
motionen Erbjud provtagning och screening för att förebygga kolon- och
rektalcancer för personer över 60 år:
 Att Region Jönköpings län utreder ett generellt införande av screening
alternativt provtagning för personer över 60 år, som en förebyggande
åtgärd av kolon- och rectalcancer.
En tidig upptäckt av cancer kan ge ökad möjlighet att bota. Samtidigt är
screeningprogram kostsamma. Därför ska rekommendationer från ansvarig
myndighet noga beaktas innan denna typ av program införs. Vad det gäller
screeningprogram för kolon- och rektalcancer har Socialstyrelsen rekommenderat
ett införande, men inte förrän den nationella forskningen inom området är färdig
2018/2019.
Antalet individer i Jönköpings län som kommer att erbjudas en eventuell
screening är omkring 4100 - 4300 personer per år (avser antalet som årligen fyller
60 år 2019 -2024, uppskattad siffra baserad på regionens befolkning per 2016-1231).
Det är i nuläget inte möjligt att veta vilken screeningmetod som kommer att
rekommenderas av Socialstyrelsen. Skillnaden mellan screening via
avföringsprover och screening via endoskopier är stor avseende kostnader och
kapacitetsbehov. En utredning utan denna information är svår att genomföra.
Samtidigt finns det redan nu ett visst underskott av kapacitet för att genomföra
endoskopier och en uppbyggnad av ökad kapacitet tar tid.
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Det kan därför, med tanke på uppbyggnad av endoskopikapacitet, vara lämpligt
att påbörja en utredning i god tid avseende vilka resurser som krävs för denna
screening, med syfte att förbereda inför 2019.
Region Jönköpings län deltar i den nationella studien och avvaktar därmed det
nationella beslutet om ett screeningprogram.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 61-78
Tid:

2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 73

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Presidiet beslutar


Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiesammanträdet den 12 juni.

Information i ärendet
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden 2017-04-25. Vid
sammanträdet informerade Karsten Offenbartl och Lina Westman
om colon- och rektalcancer. Presidiet fick i uppdrag att bereda
motionen.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 28-39
Tid:

2017-04-25, kl 13:00-17:25

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 35

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Nämnden beslutar


Ge presidiet i uppdrag att bereda motionen.

Information i ärendet
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden.
Karsten Offenbartl och Lina Westman informerar om colon- och
rektalcancer.
Beslutet skickas till
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Helena Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Bertil Nilsson

Per Svenberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 45-60
Tid:

2017-04-05, kl 08:00-10:30

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 46

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


TM är ett program för operationsplanering som ska börja
användas, först inom KK och öronklinikerna. Det ska även
samordnas med ett laboratoriesystem.



Ett hyrläkarsystem med 5-6 personer som återkommer kan
lösa problemen med läkarsituationen inom op/IVA i Eksjö.



Vårdplatssituationen



Planeringen inför sommaren



Tilläggsuppdrag öppen psykiatrisk vård i primärvården. En
arbetsgrupp är tillsatt.

Rapport lämnas till presidiet och nämnden i maj.


Frågor om strokevården i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2017/883

Anmälningsärende till nämnden 2017-04-25.


Frågor om strokevården i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2017/884

Anmälningsärende till nämnden 2017-04-25.


Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 inklusive
sammanställning från nämndens worskshop
Diarienummer: RJL2017/83



Inkomna remisser, promemorior och motioner under mars
2017.



Motion – Erbjud provtagning eller screening för att
förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet 2017-04-25.


Skrivelse till Nämnden för folkhälsa och sjukvård angående
framtiden för tjock- och ändtarmskirurgin i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2016/3805

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 45-60
Tid:

2017-04-05, kl 08:00-10:30



Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet

Informationsärenden till nämnden


Information om Utvärdering avseende Komhem
(RJL2015/999)



Information av Regionrevisorerna



Inkomna remisser, promemorior och motioner under mars
2017.



Månadsrapport per mars

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 23-43
Tid:

2017-02-28, kl 13:00-16:05

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 38

Fördelning av motioner
Diarienummer: RJL 2017/154, RJL 2017/232
Beslut
Regionstyrelsen fördelar motioner enligt följande:
 Motion – Erbjud provtagning eller screening för att förebygga
kolon- och rektalcancer för personer över 60 år – till nämnden
för folkhälsa och sjukvård
 Motion – Den bortglömda konsten – till nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Annica Nordqvist

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

2017-02-20, kl 09:00-15:40

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 38

Fördelning av motioner
Diarienummer: RJL 2017/154, RJL 2017/232
Beslut
Regionstyrelsen fördelar motioner enligt följande:
 Motion – Erbjud provtagning eller screening för att
förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60
år – till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
 Motion – Den bortglömda konsten – till Nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

