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Anmälningsärenden 2012-06-12
Protokoll







Länspensionärsrådet 2012-03-26
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2012-04-16
Tekniska delegationen – 2012-04-17
Tekniska delegationen – 2012-05-22
Centrala samverkansgruppen 2012-04-10
Regionstyrelsen 2012-04-26

Motioner





Dag att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ i hälso- och
sjukvården – LJ 2012/657
Våld i nära relationer – ett samhälls- och folkhälsoproblem – LJ 2012/663
Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av hudcancer
– LJ 2012/676
Äldrevårdscentral, en ny organisation – LJ 2012/726

Cirkulär - Sveriges Kommuner och Landsting - (SKL)











12:15 – Budgetförutsättningar för åren 2012-2016
12:16 – Feriejobb sommaren 2012
12:17 – Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet
12:21 – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställnings-villkor
mm – HÖK 12 – med Svenska Kommunalarbetarförbundet
12:22 – Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
bilagor
12:23 – Sotningsindex 2012
12:24 – Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare – PAN 12 – med Svenska Kommunalarbetarförbundet
12:25 – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
mm – HÖK 12 – med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges
läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK
12
12:26 – Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm –
BEA – med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Allmän kommunal
verksamhet
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Skrivelser




Skrivelse/Slutredovisning av projekt för tertial 1, 2012, Inköpsavdelningen
Skrivelse till Socialstyrelsen – Yttrande kring remiss ang.
läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer – en vägledning för
sjukvården och andra aktörer – LJ2012/565
Kapitalförvaltningsrapport 2012:1

Regeringsbeslut




Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:6
Förordnande i Nämnden för läkemedelsförmåner vid Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket mm I:1
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:5

Socialstyrelsen





















Beslut – Klagomål angående vård och behandling – LJ 2012/401
Beslut – Klagomål angående komplikation vid prostataoperation – LK110288
Beslut – Klagomål angående bristfällig utredning – LK11-0320
Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
patientsäkerhetslagen (2012:659) – återrapportering – LK11-0767
Beslut – Klagomål angående hälso- och sjukvården vid landstinget i
Jönköpings län och socialtjänsten i Jönköpings kommun – LJ 2012/78
Beslut – Klagomål angående vård och behandling – LK11-0685
Beslut – Klagomål angående missad diagnos vid ultraljudsundersökning –
LJ11-0271
Beslut – Klagomål angående missad diagnos av korsbandsskada – LK110189
Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal – LJ 2012/618
Beslut – Klagomål angående brister i smärtlindring – LJ 2012/87
Beslut – Klagomål angående i läkemedelsbehandlingen – LJ 2012/85
Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Jönköpings kommun
och Jönköpings läns landsting enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
patientsäkerhetslagen (2012:659) – LK11-0781
Beslut – Klagomål angående perforation av urinblåsan – LK11-0219
Beslut – Klagomål angående sepsis i samband med biopsi – LJ 2012/617
Beslut – Klagomål angående bemötande och behandling – LK11-0374
Beslut – Klagomål angående hudskada – LK11-0744
Beslut – Klagomål angående bruten tystnadsplikt – LJ 2012/647
Beslut – Klagomål angående komplikation i samband med biopsi – KL110761
Beslut – Klagomål på diagnosticering och efterbehandling av knäskada –
LK11-0762
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Beslut – Klagomål på operation av ländrygg – LK11-0470
Beslut – Klagomål angående utebliven behandling – LK11-0238

Övrigt




Verksamhetsberättelse 2011 för Vision pensionärsverksamhet
Årsredovisning 2011 – Jönköpings län museum
Årsredovisning 2011 – Jönköpings länstrafik AB

