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Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

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) 
Per Danielsson (KD) ers Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Ann-Kristin Göransson (S) ers Märit Strindberg (MP) § 138- § 146 
Märit Strindberg (MP) § 147- § 161 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) § 147-§ 161 
Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 
 

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Lena Strand, administrativ samordnare § 138-§ 145 
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör § 147 
Staffan Hägg, verksamhetschef forskning § 151 
Monica Müller, klinikchef övertandläkare § 155 
Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör § 155 
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Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Eva Eliasson (S) 
 
 
 

 Lisbeth Andersson (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 138  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Nämnden utser Eva Eliasson (S) och Lisbeth Andersson (M) att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 139  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande 
tillägg: 
 

• Thomas Bäuml (M) anmäler en övrig fråga gällande ovaccinerad 
personal 

• Rachel De Basso (S) informerar om patientkontrakt under punkten 
11 på dagordningen. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 140  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 141  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2021 
Diarienummer: RJL 2021/19 
 
Sammanställning av informationshandlingarna anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 142  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 2021 
Diarienummer: RJL 2021/16 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 143  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning av inkomna remisser, promemorior och motioner för 
augusti 2021. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 144  
 
Kurser och konferenser 
 
Ordföranden förtydligar att den bifogade kursen bland dagens handlingar 
finns tillgänglig för nämndens ledamöter att delta i, Vid ett eventuellt 
deltagande finansieras den inte från nämndens budget utan från partiernas 
egna budgetar. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 145  
 
Aktuell information 
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende: 
 

• Låg andel smittade patienter med covid-19 i länet,  
• Låg andel inneliggande patienter på IVA 
• Andel invånare som vaccinerats med 1 dos, 
• Andel färdigvaccinerade är 78 % av länets invånare över 16 år.  
• Det påbörjas nu vaccination med 3:e dos för de på särskilda boenden 

och de över 80 år. 
• Vaccinering av vårdpersonal. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 146  
 
Månadsrapport 
 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande augusti månadens ekonomiska rapport. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 147  
 
Frågor 
 
Micael Edblom sjukvårdsdirektör, besvarar den föranmälda frågan från 
senaste nämndsammanträdet den 7 september 2021, angående barn och 
ungdomspsykiatrin: 
 

• Andel genomförda första besök inom 30 respektive 60 dagar, 
• Väntande till första besök samt behandling, 
• Ökad beläggning på vårdavdelningen, 
• Faktiskt antal årsarbetare, 
• Genomförda akutbesök.  

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Thomas Bäuml (M) anmäler följande frågor, som önskas besvaras inför 
nästkommande nämndsammanträde den 16 november 2021: 
 
1. Moderaterna önskar en rapport kring utvärderingen av covidvården med 
avseende på skillnader i dödlighet mellan sjukhusens IVA-enheter 
 
2. Moderaterna önskar en rapport kring mobila röntgenenheter, hur långt 
har man kommit och hur ser den fortsatta utvecklingen ut. 
 
3. Utredningen kring palliativ vård som genomfördes i vintras resulterade i 
ett antal rekommendationer till åtgärder. Senare genomfördes ett möte med 
kommunerna kring detta. Moderaterna önskar en rapport kring nuläget i 
detta arbete och information kring de palliativa platser på sjukhusen som 
ska inrättas inom kort och syftet med dessa. 
 
Elisabeth Töre (V) anmäler följande frågor, som önskas besvaras inför 
nästkommande nämndsammanträde den 16 november 2021: 
 
 1. Enligt Läkemedelskommitténs senaste uppföljningsdokument om 
läkemedelsgenomgångar under de senaste 12 månaderna, för listade 
patienter över 75 år med minst 5 läkemedel, uppvisar flera vårdcentraler en 
nedåtgående trend under de senaste åren. Till stor del sammanfaller 
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nedgången med tiden för covid-pandemin, men i flera fall har försämringen 
startat redan 2018-2019. En vårdcentral i södra länsdelen sticker ut särskilt 
och där har i juli 2021 endast ca 15 procent av patienterna fått 
läkemedelsgenomgång minst en gång under de senaste 12 månaderna.  
Vilka är orsakerna till den nedåtgående trenden, som i flera fall börjar 
redan innan pandemin? Vad görs för att vända utvecklingen till det bättre?  
 
2. Hur ser motsvarande utveckling ut beträffande genomförda 
läkemedelsgenomgångar för personer med långvarig psykisk sjukdom?  
 
3. I ett uppföljningsdokument som nyligen presenterats för Socialnämnden i 
Gislaved går följande att läsa om samverkan mellan regionsjukvården och 
Gislaveds kommun:  
 
”Samverkan med regionen behöver öka, framförallt kring 
demenssjukvården. Enheterna saknar stöd från vårdcentralernas läkare. De 
gör inte alltid de årliga kontrollerna. De har dålig eller ingen kompetens 
kring demensfrågor och kring de läkemedel som bör eller inte bör användas 
till demenssjuka personer. Det är framförallt en enhet som saknar 
läkarkontinuitet. Vårdcentralen uppfyller inte sitt uppdrag.”  
 
Hur ska förtroendet återställas? Pågår någon dialog för att samverkan ska 
kunna förbättras kring personer med demenssjukdom? 
 
Ordföranden talar om att samtliga frågor från Moderaterna och 
Vänsterpartiet kommer att beredas under nästkommande 
presidiesammanträde den 2 november 2021 för att besvaras under 
kommande nämndsammanträden. 
 

Beslutets antal sidor 
2 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 148  
 
Återrapportering från andra forum 
 
Ordföranden återrapporterar följande information: 
 

• Under senaste presidiesammanträde fick tjänstemännen i uppdrag att 
till nämndsammanträdet den 16 november 2021, redogöra för 
införandet av patientkontrakt, samt uppföljningen av det.  

 
• En parlamentarisk grupp ska skapas där en representant från varje 

parti deltar i följande tre uppdrag: akutsjukhus inom länet, lokal 
sjukhusledning och länsklinikernas uppdrag. 

  
• Samverkansnämnden, sydöstra sjukvårdsregionen:  
➢ En arbetsgrupp träffas veckovis för att diskutera förbättrad 

operationstillgänglighet i varje region,  
➢ Lipödem; hur erbjuder regionerna en mer jämlik behandling för den 

drabbade patientgruppen,  
➢ HPV; uppdrag har getts i samverkansnämnden att utrota 

livmoderhalscancer. En plan skall utföras där varje region får 
flexibiliteten att implementerar den utefter deras förutsättningar.  

 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 149  
 
Uppskjuten vård 
 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 
 

• Antalet läkarbesök ökar i primärvården jämfört med året 2020, som i 
sin tur leder till ett högre remissflöde till specialistvården, 

• Antalet genomförda första besök till kirurgisk vård, 
• Antalet väntande till operation/åtgärd, 
• SVF-cancer, regionen ligger relativt nära målet gällande andel, 

patienter inom SVF/täckningsgrad, 
• Antalet aktualiserade SVF, 
• De fem största SVF områdena. 

 
Ordföranden informerar om att presidiet efterfrågat en informationsdragning 
kring ämnet av Martin Takac sjukvårdsdirektör kirurgi, som kommer att 
presenteras under nämndsammanträdet den 16 november 2021. 
 
Elisabeth Töre (V) anmäler ett medskick till tjänstemännen att informera om 
hur man hanterar rehabiliteringen efter avslutad behandling. Presidiet 
kommer att bereda frågan under presidiesammanträdet den 2 november 
2021. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 150  
 
Information om ökad tillgänglighetsmedel- 
prestationsdel 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende överenskommelsen om ökade tillgänglighetsmedel 
utefter följande måluppfyllelser: 
 

• Primärvård: 
I genomsnitt 82 % av de medicinska bedömningarna under 
september till november 2021 ska ske inom 3 dagar, 9,6 miljoner 
kronor, 

• Besök specialiserad vård:  
Antalet väntande längre än 180 dagar ska minska med 25 % från 1/9 
till 30/11 2021, 4,8 miljoner kronor vid uppfyllelse, 

• Operationer: 
Antalet väntande längre än 180 dagar ska minska med 25 % från 1/9 
till 30/11 2021, 4,8 miljoner kronor vid uppfyllelse, 

• Barn och ungdomspsykiatrin: 
Målnivån är 72 % genomförda inom 30 dagar (alla genomförda 
under en månad) och minst 72 % av de väntande ska ha väntat 
kortare tid än 30 dagar (mäts sista dagen per månad).  
Första besök, påbörjad utredning och startad behandling är de tre 
områden som mäts. Här utdelas alltså medel för varje mätning, 1/3 
för varje område man når målet under perioden september till 
november, medelvärdes beräkning. 6,6 miljoner kronor vid 
uppfyllelse av alla tre mätområdena. 
 
Om regionen inte uppnår kraven enligt beskrivningen utgår ingen 
ersättning. Medel för icke uppnådda prestationskrav kommer då att 
fördelas till de regionerna som har uppnått prestationskraven. 

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 151  
 
Forskning och utveckling- Life science 

Staffan Hägg verksamhetschef forskning futurum, informerar och besvarar 
frågor från nämnden avseende: 
 

• Futurums uppdrag, 
• Nya förutsättningar för klinisk forskning, 
• Forskning inom Region Jönköpings län, Qulturum, Futurum och 

FoUrum. 
• Förbättringsarbeten sker inom bland annat dessa prioriterade 

områden: 
➢ Hälsa för livet 
➢ Primärvården som bas i hälso- och sjukvården 
➢ Utveckling av den specialiserade vården 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 152  
 
Bilaga till budget 2022- tandvårdstaxa 
Diarienummer: RJL 2021/128 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till tandvårdstaxa, prislista per åtgärd, 
Folktandvården 2022, tillsammans med nedanstående 
ändringsyrkanden. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna 

Sammanfattning  
Förslaget till tandvårdstaxa 2022 följer principerna för Region Jönköpings 
läns priser inom folktandvården.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-10-12 
• Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
• Bilaga prislista 2022 Folktandvården 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut, samt stryka följande stycke ur 
tjänsteskrivelsen: 
 
Utöver förslag per åtgärd föreslås följande förändringar för att minimera 
antalet uteblivna besök och för att nyttja kapaciteten optimalt. 

• Uteblivande barn som höjs från 100 till 250 kr 
• Uteblivande vuxna från 450 kr till 500 kr 

 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
ändringsyrkanden enligt bilaga 1. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut, 
tillsammans med koalitionens ändringsyrkande.  
 

19



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut med 
koalitionens ändringsyrkande, samt avslår Sverigedemokraterna 
ändringsyrkanden. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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§ 153  
 
Delårsrapporter 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden för folkhälsa sjukvård  

• Godkänna delårsrapport per augusti 2021 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, tillsammans med nedanstående medskick. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges 
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja 
måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-10-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29 
• Delårsrapport augusti 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut, tillsammans med följande medskick: 
 
Nämnden har ett pågående arbete med att nå hög måluppfyllelse och följer 
varje år detta löpande med månadsrapporter och delårsrapporter. 
Coronapandemin har lett till att verksamheten har fått anpassas och ställas 
om i såväl vår region som i landet. Pandemin har lett till att del av 
uppdragen i budgeten inte har kunnat genomföras och påverkat 
måluppfyllelsen i flera av perspektiven. Nämnden har under hela 2021, via 
månadsrapporter följt effekterna såväl på ekonomin som på verksamheten. 
Efter delårsrapport 1 per april månad har beslut tagits om ekonomisk 
kompensation, avseende ökade kostnader/minskade intäkter som är direkt 
kopplade till coronapandemin, medel som i per augusti kommit nämnden till 
del. Vad gäller verksamhetsperspektiven konstaterar nämnden utifrån 
nuvarande pandemiläge att verksamheten sannolikt kan gå in i mer av ett 
normalläge med fokus på att återuppta/återstarta verksamheten och att 
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verksamheten har planer för detta vilket nämnden fortsatt kommer att följa 
resten av året. 
 
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Thomas Bäuml (M) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) avstår från att delta i 
beslutet.  
 
Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 154  
 
Remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga 
Diarienummer: RJL 2021/1247 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet, 
tillsammans med nedanstående ändringsyrkanden. 

Reservationer 
Moderaterna 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag  Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34).  
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till utredningen och ser att det är 
värdefullt och angeläget att man gör denna genomgång med fokus på 
barnen. Region Jönköpings län instämmer i att den övergripande ambitionen 
bör vara som man i direktivet ger uttryck för; en jämlik vård med god 
kvalitet och hänsyn tagen till medicinsk prioritering som tar hänsyn till vad 
som bör ligga inom en specialiserad vårdverksamhet och vad som bör vara 
en del i den nära vården. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-09-21 
• Missiv daterad 2021-09-09 
• Yttrande daterad 2021-09-09 
• SOU 2021:34 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Koalitionen yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut med följande 
ändringsyrkande: 
Huvudmannaskapet för barnhälsovård/elevhälsa 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Region Jönköpings län står bakom utredningens förslag att elevhälsan och 
barnhälsovården även fortsatt har olika huvudmän men betonar vikten av 
samverkan som kan förtydligas.  
  
Det är mycket fokus på skolbarnen i rapporten. Region Jönköpings län 
skulle önska mer om förskole-perspektivet och de små barnen då tidig 
upptäckt är A och O och belysa vikten av förskolans roll som en 
hälsoförebyggande och hälsofrämjande aktör med en ökad samverkan med 
barnhälsovården. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till Moderaternas ändrings- och 
tilläggsyrkanden, enligt bilaga 2. 
 
Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut med 
koalitionens ändringsyrkanden, samt avslår Moderaternas ändrings- och 
tilläggsyrkanden. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 155  
 
Ombyggnad av Värnamo folktandvård 
Diarienummer: RJL 2021/1214 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård ställer sig bakom Regionstyrelsens 
förslag att: 

• Godkänna beslut om tillbyggnad av Värnamo Folktandvård till en 
maximal kostnad på 10 400 000 kronor. 

Sammanfattning  
På Värnamo sjukhus bedöms att allmäntandvård, pedodonti, orofacial 
medicin (sjukhustandvård) samt ortodonti behöver fler rum. Syftet med 
tillbyggnaden är därför att utöka antalet behandlingsrum. Dessutom har 
ortodontin två behandlingsrum med två behandlingsplatser i varje och dessa 
behöver istället vara i enskilda rum. Verksamheten har ökat i volym och det 
ställer större krav även på andra utrymmen som administrativa arbetsplatser, 
personalrum och förråd. 

Beslutsunderlag 
• Information under nämndsammanträdet 2021-10-12 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-09-21 
• Missiv daterad 2021-06-07 
• Protokollsutdrag RSAU 2021-06-28 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Remiss - God och nära vård - Rätt stöd till psykisk 
hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/887 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Reservationer 
Moderaterna 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa som 
innebär en ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 13 a kap 1 § 
avseende primärvårdens uppdrag som förtydligar de psykiska vårdbehoven. 
 
Utredningens förslag ligger i linje med Region Jönköpings läns riktlinjer 
inom området och är en del av vårdcentralernas uppdrag enligt Primärvård 
inom vårdval Region Jönköpings län – Regelbok 2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-09-21 
• Missiv daterad 2021-09-06 
• Yttrande daterad 2021-09-10 
• SOU 2021:6 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till Moderaternas ändrings- och 
tilläggsyrkanden, enligt bilaga 3. 
 
Ordföranden yrkar avslag till Moderaternas ändrings- och tilläggsyrkanden. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut med 
koalitionens ändringsyrkanden, samt avslår Moderaternas ändrings- och 
tilläggsyrkanden. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 157  
 
Remiss - Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll 
inom vården 
Diarienummer: RJL 2021/1326 

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 
slutbetänkande Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och 
förenklad behörighetskontroll inom vården SOU 2021:39.  
 
Region Jönköpings län anser att utredningsförslaget innehåller många goda 
förbättringar med mer tillgängliga och automatiserade lösningar som kan 
skapa förutsättningar för en ökad tillgänglighet och mer effektiva processer. 
Region Jönköpings län har dock några synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-09-21 
• Missiv daterad 2020-09-13 
• Förslag till yttrande daterad 2020-09-21 
• SOU 2021:39 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 158  
 
Delårsrapport 2- verksamhetsområden 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner delårsrapporter som avser verksamhetsområden, inom 
nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en 
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för 
den samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till 
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden 
inom styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information. 
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion 
delges även nämnderna. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-10-12 
• Missiv daterad 2021-09-19 
• Verksamhetsområde vårdcentralerna bra liv delårsrapport 2 
• Verksamhetsområde verksamhetsstöd och service delårsrapport 2 
• Verksamhetsområde psykiatri och rehabilitering delårsrapport 2 
• Verksamhetsområde medicinsk vård delårsrapport 2 
• Verksamhetsområde kirurgisk vård delårsrapport 2 
• Verksamhetsområde folktandvården delårsrapport 2 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.  
Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 159  
 
Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1358 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Fastställer sammanträdesplan för 2022 för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård enligt följande: 
25/1*, 23/2*, 29/3*, 3/5, 31/5, 21/6, 6/9, 11/10, 15/11* samt 14/12. 
 

2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium enligt 
följande:  
11/1, 9/2, 15/3, 20/4, 17/5, 8/6, 23/8, 20/9, 1/11 samt 30/11 
 
* Digitala sammanträden 
*29 mars 2021 preliminärt datum, nämnden önskar få ett nytt förslag på 
sammanträdesdatum till nämndsammanträdet den 16 november 2021. 
*Internat 22-23 februari 2021 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård, och dess presidium.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
• Förslag till sammanträdesplan 2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 160  
 
Planen för att möta framtidens hälsa och sjukvård- 
mätetal 
Diarienummer: RJL 2021/1775 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande förslag på mätetal för att följa planen för 
framtidens hälso- och sjukvård - ”Tillsammans möter vi framtidens 
hälso- och sjukvård 2020-2030”. 

Sammanfattning  
För att följa ”Tillsammans möter vi framtidens hälso- och sjukvård 2020-
2030” har förslag på mätetal (16 processmått och 10 resultatmått) tagits 
fram i en parlamentarisk grupp.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-10-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23 
• Sammanställning av mätetal  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Som ny ledamot i nämnden väljer Märit Strindberg (MP) att inte delta i 
beslutet, på grund av sent pålästa handlingar.  

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-161 

Tid: 2021-10-12 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 161  
 
Övriga frågor 
 
Thomas Bäuml (M) ställer en fråga kring problematiken med ovaccinerad 
personal, vilka åtgärder ska tas för att skydda patienten mot att smittas av 
covid-19?  
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör besvarar frågan, att det pågår 
diskussioner om att ändra arbetsuppgifter för den personalen som inte 
vaccinerats. Mats anmäler att ett tydligare svar redogörs för, under 
nämndsammanträdet den 16 november 2021.  
 
Märit Strindberg (MP) ställer en fråga kring hur stor andel av personalen 
som vaccinerats, samt regionens tillvägagångssätt för att upprätthålla det. 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör besvarar frågan. 

Beslutets antal sidor 
1 
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FS 2021-10-12

Pkt 15 Bilaga till budget 2022- tandvårdstaxa

Förra året genomfördes 12 235 basundersökningar av tandhygienist i 
tandvården. Taxan på Basundersökning bör sänkas. Vi hoppas och tror detta kan
bidra till att fler personer ser över sina tänder regelbundet vilket kan förebygga 
större problem senare i livet.

Om patientavgiften på Basundersökning, utförd av tandhygienist sänks från 765 
kr till 500 kr är en förhoppning att antalet sådana besök kan öka med 20 % till 
14 600 st. Det skulle då innebära 3,5 milj kr i minskade patientintäkter i denna 
kategori.

Vår bedömning är att detta håller sig inom marginalerna för referensprislistan. 
Av konkurrensneutrala skäl är vår utgångspunkt att tandvården kan sänka sina 
kostnader för språktolkning med motsvarande belopp enligt 
Sverigedemokraternas intentioner.

Yrkande:

Priset på Basundersökning, utförd av tandhygienist, sänks från 765 kr till 500 kr.

Håkan C Nyborg

Sverigedemokraterna Region Jönköpings Län



 

 

 

FS 2021-10-12 Yttrande över SOU 2021:34 Börja med barnen,  ärende 17 

 

Till yttrande 2021-09-09 RJL 2021/1247 föreslår Moderaterna  

 

Ändring första stycket under rubriken ”Huvudmannaskapet för barnhälsovård/elevhälsa” 

Region Jönköpings Län står bakom utredningens förslag att elevhälsan och barnhälsovården även 

fortsatt har olika huvudmän men betonar vikten av samverkan vilket också kan förtydligas. 

 

Tillägg till stycket under rubriken ”Synpunkter på förslaget” 

Region Jönköpings Län vill understryka vikten av att utveckla stöd och vård kring psykisk ohälsa på 

primärvårdsnivå och att erbjuda god tillgänglighet till denna. 

 

 

För Moderata FS-gruppen 

Thomas Bäuml 

 



 

 

 

FS 2021-10-12 Yttrande över SOU 2021:6 Rätt stöd till psykisk hälsa,  ärende 19 

 

Till yttrande 2021-09-10 RJL 2021/887 föreslår Moderaterna  

 

Ändring första meningen under rubriken ” Synpunkter på förslaget ” 

Utredningen synliggör att primärvårdens grunduppdrag innefattar både fysisk och psykisk ohälsa 

 

Ändring/komplettering första meningen andra stycket under rubriken ” Synpunkter på förslaget ” 

Förslagen i utredningen ligger i linje med Region Jönköpings Läns riktlinjer inom området och innebär 

att resurser måste tillföras primärvården för att motsvara det ansvar som åläggs och vi anser att 

finansieringsprincipen bör tillämpas. 

 

Tillägg efter andra stycket under rubriken ” Synpunkter på förslaget ” 

Region Jönköpings Län vill också framhålla betydelsen av att primärvården tar stöd av föreningar mm 

i lokalsamhället vilket utredningen lyfter. 

 

 

För Moderata FS-gruppen 

Thomas Bäuml 

 


	Protokoll FS 2021-10-12
	Protokoll förstasida
	Val av protokollsjusterare
	Beslut NFS 2021-10-12
Val av protokollsjusterare

	Fastställande av dagordning
	Beslut NFS 2021-10-12
Fastställande av dagordning

	Föregående mötesprotokoll
	Beslut NFS 2021-10-12
Föregående mötesprotokoll

	Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2021 
	Beslut NFS 2021-10-12
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2021 

	Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2021
	Beslut NFS 2021-10-12
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2021

	Inkomna remisser, promemorior och motioner
	Beslut NFS 2021-10-12
Inkomna remisser, promemorior och motioner

	Kurser och konferenser
	Beslut NFS 2021-10-12
Kurser och konferenser

	Aktuell information
	Beslut NFS 2021-10-12
Aktuell information

	Månadsrapport
	Beslut NFS 2021-10-12
Månadsrapport

	Frågor
	Beslut NFS 2021-10-12
Frågor
	Sida 1
	Sida 2


	Återrapportering från andra forum
	Beslut NFS 2021-10-12
Återrapportering från andra forum

	Uppskjuten vård
	Beslut NFS 2021-10-12
Uppskjuten vård

	Information om ökad tillgänglighetsmedel- prestationsdel
	Beslut NFS 2021-10-12
Information om ökad tillgänglighetsmedel- prestationsdel

	Forskning och utveckling- Life science
	Beslut NFS 2021-10-12
Forskning och utveckling- Life science

	Bilaga till budget 2022- tandvårdstaxa
	Beslut NFS 2021-10-12
Bilaga till budget 2022- tandvårdstaxa
	Sida 1
	Sida 2


	Delårsrapporter 2021
	Beslut NFS 2021-10-12
Delårsrapporter 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
	Beslut NFS 2021-10-12
Remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
	Sida 1
	Sida 2


	Ombyggnad av Värnamo folktandvård
	Beslut NFS 2021-10-12
Ombyggnad av Värnamo folktandvård

	Remiss - God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
	Beslut NFS 2021-10-12
Remiss - God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
	Sida 1
	Sida 2


	Remiss - Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
	Beslut NFS 2021-10-12
Remiss - Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

	RJL 2021/136 Delårsrapport verksamhetsområden
	Beslut NFS 2021-10-12
RJL 2021/136 Delårsrapport verksamhetsområden

	Sammanträdesplan 2022
	Beslut NFS 2021-10-12
Sammanträdesplan 2022

	Planen för att möta framtidens hälsa och sjukvård- Mätetal
	Beslut NFS 2021-10-12
Planen för att möta framtidens hälsa och sjukvård- Mätetal

	Övriga frågor
	Beslut NFS 2021-10-12
Övriga frågor


	BILAGA 1 SD-yrkande Sverigedemokraterna ärende 15 tandvårdstaxa
	BILAGA 2 Moderaterna- yttrande FS 2021-10-12 ärende 17
	BILAGA 3 Moderaterna- yttrande FS 2021-10-12 ärende 19

