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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00-16:45, Ajournerats 14:30-14:45, 15:40-15:50  

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. 
Ann-Kristin Göransson (S) ers 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) 
Tobias Gyllensten (S) ers Sibylla Jämting (MP) 
Bengt-Ove Eriksson (V) ers Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare  
Martin Malmerfors (BA) 
Razvan Nichitelea (C) 
Angela Hafström (L) § 118-131 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Siv Kullberg, kanslidirektör § 130 
Inger Offenbacher, utredare § 130 
Eivor Blomqvist, utredare § 131 
Joanna Mellqvist, utredare § 132 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00-16:45, Ajournerats 14:30-14:45, 15:40-15:50  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Jimmy Ekström (L) 
 
 
 

 Bengt-Ove Eriksson (V)  
 

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

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 118  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Nämnden utser Jimmy Ekström (L) och Bengt-Ove Eriksson (V) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 119  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg: 
 
Thomas Bäuml (M) önskar lämna medskick under punkten övriga frågor. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 120  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 121  
 
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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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 122  
 
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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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 123  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för juni och juli 2021, 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 124  
 
Kurser och konferenser 
 
Ordföranden informerar nämnden om presidiets beslut gällande de 
befintliga kurserna. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 125  
 
Aktuell information 
 
Mats Bojestig, hälso-och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende: 
 

• Antalet inneliggande patienter i covid-19, 
• Antalet avlidna per vecka, i covid-19, 
• Provtagning, från 8 juni 2020, 
• Vaccination mot covid-19, 
• Operationsverksamheten, 
• Forskningsstudie är publicerad från Covid-IVA som visar på låg 

mortalitet jämfört med övriga Skandinavien. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 126  
 
Månadsrapport 
 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande juli månads ekonomiska rapport. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) önskar föra en protokollsanteckning avseende 
ämnet. Ordföranden tolkar anteckningen som en fråga, och föreslår att den 
ska behandlas som en fråga inför nämndsammanträdet den 12 oktober 2021. 
Förslaget godtas av Håkan Karlsson Nyborg (SD). 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 127  
 
Frågor 
 
Mats Bojestig hälso-och sjukvårdsdirektör, besvarar den anmälda frågan 
från Vänsterpartiet. Bengt-Ove Eriksson (V) önskar få bredare information 
gällande frågan om ambulanssjukvård, inför nämndsammanträdet den 12 
oktober 2021. 
 
Inger Offenbacher utredare, besvarar den emottagna frågan från Thomas 
Bäuml (M) angående behörigheter till patientjournaler, registrering av 
journalläsning samt säkerhet av patientjournaler. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 128  
 
Återrapportering från andra forum 

Ordföranden återkopplar om parlamentariska gruppens senaste möte, samt 
om uppdraget som gavs till tjänstemännen, att skriva fram en 
tjänsteskrivelse om hur mätetalen framtagits och vilka mätetal som den 
parlamentariska gruppen föreslår. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 129  
 
Uppskjuten vård 
 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende: 
 

• Antalet väntande på kirurgisk vård 
• SVF- cancer (standardiserat vårdförlopp)  

 
Nämnden efterfrågar en fördjupning och uppföljning i hur ledtiderna inom 
SVF kan förbättras, med en informationsdragning till nämndsammanträdet 
den 12 oktober 2021. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 130  
 
Logginformation/informationssäkerhet 
 
Siv Kullberg kanslidirektör och Inger Offenbacher, informerar och besvarar 
frågor från nämnden avseende: 
 

• Loggranskningens mål och syfte, 
• Innebörden av att läsa en journal, 
• Loggningar visas via 1177 journalen, 
• Stickprovskontroller i Cosmic, 
• Framtida arbete. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 131  
 
Etiska riktlinjer inom vården 
 
Eivor Blomqvist utredare, informerar och besvarar frågor från nämnden 
avseende: 
 

• Riktlinjer för bemötande av patienter med förolämpande, hotfullt 
eller diskriminerande beteende. 

• Patientens rätt att avstå vård 
• Rätten till trygghet och säkerhet 
• Konsekvenserna av förolämpningar, hot eller diskriminerande 

beteende 
• Hänvisning till annan vårdgivare 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 132  
 
Klagomålshantering 
 
Joanna Mellqvist patientsäkerhetssamordnare, informerar och besvarar 
frågor från nämnden avseende: 
 

• Bakgrunden till arbetet med klagomålshanteringen, 
• Åtgärder som vidtagits, 
• Arbetet som resulterat i konkreta riktlinjer och rutinbeskrivningar, 

kring hanteringen av synpunkter och klagomål, 
• Intervjuer som en form av metod, 
• Revisorernas bedömning och rekommendationer. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 133  
 
Regelbok primärvård inom vårdval i Jönköpings län 
2022 
Diarienummer: RJL 2021/128 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till regelbok för primärvård inom vårdval i 
Region Jönköpings län 2022 till regionstyrelsen, med 
ändringsyrkanden enligt nedan. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna. 

Sammanfattning  
Regelbok för primärvården inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
• Missiv daterat 2021-08-23 
• Regelbok för primärvård inom vårdval i Region Jönköpings län 2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut med ett ändringsyrkande avseende sida 33 
enligt nedan: 
 
Stryka ”digitalt när det går, fysiskt om det behövs” 
Lägg till - utökning av digitala tjänster sker genom att de digitala besöken 
ses som ett naturligt alternativ till fysiska besök. 
 
Ny text: Leverantören ska ha en namngiven resurs för samordning av 
vårdcentralens uppdrag inom e-hälso området.  
Den namngivna resursen ska stödja och driva omställning till mer digitala 
arbetssätt – utökning av digitala tjänster sker genom att de digitala besöken 
ses som ett naturligt alternativ till fysiska besök. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna i Region Jönköpings län, bifall 
till Moderaternas förslag till regelbok, enligt separat bilaga som 
framkommit under sammanträdet. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna i Region 
Jönköpings län, bifall till föreliggande förslag till beslut med följande 
ändringsyrkanden, enligt bilaga 1. 
 
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar för Vänsterpartiet i Region Jönköpings län 
bifall till följande ändringsyrkande enligt bilaga 2. 
 
Helena Stålhammar (C) yrkar bifall till koalitionens ändringsyrkande samt 
avslag på Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas ändringsyrkanden. 
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall till koalitionens 
ändringsyrkande samt avslag på Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas 
ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga avslås Moderaternas förslag på regelbok och nämnden 
bifaller koalitionens förslag till beslut. 
 
På ordförandes fråga avslås Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets 
ändringsyrkanden. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 

20



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 134  
 
Regelbok ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 
2022 
Diarienummer: RJL 2021/128 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i 
Region Jönköpings län 2022 till regionstyrelsen, med detaljer kring 
utformningen av ST-utbildning och jourersättning samt ersättningar 
kopplade till dessa, återrapporteras till presidiet innan införande. 

 

Sammanfattning  
Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
• Missiv daterat 2021-08-23 
• Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 

2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut med ett tilläggsyrkande i beslutet, enligt 
nedan: 
 
Detaljer kring utformningen av ST-utbildning och jourersättning samt 
ersättningar kopplade till dessa återrapporteras till presidiet innan 
införande. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 135  
 
Bilaga till budget 2022 - patientavgifter i vården 2022 
Diarienummer: RJL 2021/128 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till regelverk Patientavgifter i Region 
Jönköpings län 2022 till regionstyrelsen. Samt att vid införandet är 
det viktigt att tydliga kriterier för vad som anses som distansbesök 
tillhandahålls. 

Reservationer 
Moderaterna, Sverigedemokraterna 

Sammanfattning  
Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län är framtagen för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
• Missiv daterat 2021-08-23 
• Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut tillsammans med ett tilläggsyrkande till 
beslutet enligt nedan: 
 
Vid införandet är det viktigt att tydliga kriterier för vad som anses som 
distansbesök tillhandahålls.  
 
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna i Region Jönköpings län, bifall 
till Moderaternas förslag till regelverk patientavgifter, enligt separat bifogat 
dokument som framkommit under sammanträdet.  
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna i Region 
Jönköpings län, bifall till föreliggande förslag till beslut med 
tilläggsyrkande, enligt bilaga 3. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga avslås Moderaternas förslag till regelverk 
patientavgifter, och nämnden bifaller koalitionens förslag till beslut. 
 
På ordförandes fråga avslås Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 136  
 
Remiss av betänkandet När behovet får styra – ett 
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa SOU 
2021:8 
Diarienummer: RJL 2021/699 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Reservationer 
Vänsterpartiet, Moderaterna. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
betänkande När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik 
tandhälsa (SOU 2021:8). 
 
Region Jönköpings län anser att de förslag till lagändringar som presenteras 
i betänkandet innebär att munnen bli en del av kroppen och att steg tas till 
att tandvården och hälso- och sjukvården närmar sig varandra. Region 
Jönköpings läns sammanvägda bedömningar är att det finns goda 
möjligheter att utredningens målsättningar på sikt uppnås genom 
riskbedömning och tandhälsoplan, samt genom att högkostnadsskyddets 
konstruktion och omfattning görs om och möjliggör att patienter med stora 
odontologiska behov oavsett betalningsförmåga omhändertas.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
• Missiv daterad 2021-07-23 
• Yttrande daterad 2021-07-23 
• SOU 2021:8 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till yttrande enligt 
bilaga 4: 
 
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar för Vänsterpartiet i Region Jönköpings län 
bifall till ändringsyrkanden, enligt bilaga 5. 
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall till föreliggande förslag till 
beslut samt avslag på Moderaternas förslag till yttrande och Vänsterpartiet 
tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga avslås Moderaternas förslag till yttrande och nämnden 
bifaller föreliggande förslag till beslut. 
 
På ordförandes fråga avslås Vänsterpartiets tilläggsyrkanden. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2021-09-07 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 137  
 
Övriga frågor 
 
Thomas Bäuml (M) lyfter två övriga frågor avseende nya uppdrag gällande 
fast vårdkontakt och utökat vårdval inom ögon. Ordföranden hänvisar 
Thomas Bäuml (M) att hantera frågorna under kommande budgetprocess. 

Beslutets antal sidor 
1 

26



FS 2021-09-07

16 Regelbok primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2022

Ändringsyrkanden:

Sid 17

Patienten har inte rätt välja vilken läkare som ska vara fast läkarkontakt. En patients önskemål
om att en viss läkare ska vara hans eller hennes fasta läkarkontakt bör däremot tillgodoses om 
det är möjligt.

Ändras till:
Patienten ska ha möjlighet att välja vilken läkare som ska vara fast läkarkontakt.

Sid 32

Vårdcentralen ska vara öppen under vardagar mellan 08:00-17:00 året om med undantag för 
nationella helgdagar. 

Ändras till:
Vårdcentralen kan bestämma sina öppettider under vardagar i intervallet 07:00-
20:00 alla dagar. Information om öppettider eller ändring av dessa ska skickas ut
till alla listade patienter.

För Sverigedemokraterna

Håkan C Nyborg

Bilaga 1



Bilaga 2 

 

Region Jönköpings län 

Nämnden för folkhälsa- och sjukvård 

2021-09-07 

 

Yrkande ärende 16 

Sidan 40 i dokument (16.3) under rubriken 3.11, den första punkten, byta ut meningen som börjar 

med ”Lämpliga kompetenser…” till ”Det psykosociala teamet ska bestå av följande professioner: 

kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska,  fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.” 
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18 Bilaga till budget 2022 - patientavgifter i vården 2022

Bakgrund:

Antal uteblivna besök i vården där patient meddelat sent eller inget återbud uppgår 
idag till ca 2,3 % (Hälso- och Sjukvård) och 2,4 % (Folktandvården), vilket motsvarar 
nära 68 000 vårdbesök. Resultatet av detta är att vårdgivande inrättning lägger enormt 
mycket onödiga resurser och insatser som hade kunnat nyttjas mer effektivt. Vi 
förordar en administrationsavgift om 200 kr införs utöver ordinarie patientavgift vid 
uteblivet besök där patienten meddelat sent, eller inget återbud. En uppskattning är att 
andelen uteblivna besök kan sjunka till 50 000 st och att sju av åtta betalar sin 
administrativa avgift. Det skulle då innebära ett tillskott på 8,7 milj kr.

Den vård som regionen utövar gör ingen skillnad på vem den vårdbehövande patienten
i fråga är, från vilken region, kommun eller annat land denne är sprungen från. Det är 
av stor vikt att kontinuitet följer i våra beslutförda patientavgifter samt att de 
ekonomiskt speglas likvärdigt oavsett patient. Region Jönköpings Län ska inte göra 
skillnad på vårdtagare och framför allt inte av den person som är folkbokförd i 
regionen.

Tilläggsyrkande

 Utreda ett införande av en administrationsavgift om 200 kr utöver 
ordinarie patientavgift vid uteblivet besök där patienten meddelat sent, 
eller inget återbud.

 Samtliga avgifter kopplat till gruppen asylsökande(n), regleras likvärdigt 
med gällande taxa som för övriga länsbor, och följer de patientavgifter 
som avser länssjukvård, primärvård och tandvård.

 Vid användning av språktolk debiteras patienten 310 kr. Digitala 
översättningsformer, ex. i form av appar eller andra språk-program, ska 
erbjudas kostnadsfritt.

 Tillståndslösa erbjuds akutvård & vård som inte kan anstå, enligt de 
patientavgifter som råder för övriga regionmedborgare.

 Dygnsavgift sänks procentuellt det antalet dygn som patient eventuellt 
utlokaliserats (placerats i korridor, dagrum el dyl.) enligt en framtagen 
beräkningsmodell.

Bilaga 3



För Sverigedemokraterna

Håkan C Nyborg



Förslag till FS 2021-09-07 

§ 19 Remiss tandvårdsutredningen 

Moderaterna lämnar följande förslag till beslut avseende yttrande över tandvårdsutredningen 

Moderaterna delar många av grundprinciperna som framförs i utredningen där bl a en bärande 

princip är att behovet ska styra. Vi delar också synpunkter som framförs i yttrandet per 21-08-25 och 

tillstyrker detta, dock med två undantag; 

Beträffande abonnemangstandvård uttrycks att en tandhälsoplan kan vara ett attraktivt och 

rationellt val för framför allt friska patienter och innebär då en negativ effekt på 

abonnemangstandvården eller frisktandvård. Vi konstaterar att den stora gruppen av de som har 

abonnemangstandvård har också i grunden en bra tandhälsostatus (vid sämre status blir avgifterna 

betydligt högre och avhåller från tecknande). Abonnemangstandvård är inte heller utbrett bland 

personer med sämre ekonomisk bärkraft. Om behovet ska styra måste tandvården prioritera personer 

med större behov vilket kan innebära att abonnemangskunder får vänta och därmed kan inte detta 

avtal innehållas. Vi delar därför utredningens syn på abonnemangstandvården. 

I utredningen finns olika alternativa förslag till högkostnadsskydd. Förslag som innebär en av staten 

fastlagd avgift för patienten får till följd att den fria prissättningen sätts ur spel. Sverige hade en 

period av prisreglering (1974-1999) men den avskaffades. Eftersom privata tandläkare utgör en stor 

del av de som utför tandvård ser vi stora risker med att införa radikala ändringar i pris- och 

ersättningssystemen som i slutändan riskerar en sämre tillgänglighet vilket inte gagnar patienterna. 

Av detta skäl förordar vi alternativ två som liknar dagens system för den statliga subventionen, dock 

att första nivån är sänkt till 1200 kr.  

 

Jönköping 2021-09-07 

För Moderaterna 

 

Thomas Bäuml 

 

Bilaga 4



Bilaga 5 

 

Region Jönköpings län 

Nämnden för folkhälsa- och sjukvård 

2021-09-07 

 

Yrkande ärende 19 
Vänsterpartiet yrkar att följande mening skrivs in på lämplig plats i remissvaret. 

 

”Region Jönköpings län anser att den enskildes kostnader för tandvård ska harmonisera med de 

avgifter som finns inom sjukvården. Tänderna är en del av kroppen och det är orimligt att 

människor tvingas avstå från adekvat tandvård på grund av ekonomiska skäl. Åldersgränsen för 

den avgiftsfria ungdomstandvården ska inte sänkas. Avgiftsfri äldretandvård kan också behöva 

införas. Det långsiktiga målet är låga avgifter för tandvård som motsvarar de kostnader som 

åligger den enskilde inom sjukvården.” 
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