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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00-16:35  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

  

Närvarande 
Beslutande Rachel De Basso (S) ordf. §§ 106-122 

Ann-Kristin Göransson (S) ers. Rachel De Basso (S) §§ 123-130 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf., tjänstgörande ordf.  
§§ 123-130 
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. 
Erik Wågman (S) 
Eva Eliasson (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) §§ 106-124 
Tobias Gyllensten (S) ers. Pernilla Mårtensson (KD) §§ 125-130 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Per Danielsson (KD) ers. Jimmy Ekström (L) 
Märit Strindberg (MP) 
Elisabeth Töre (V) §§ 106-126, 128-130 
Bengt-Ove Eriksson (V) ers. Elisabeth Töre (V) § 127 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) §§ 106-122 
Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) §§ 106-124 
Linda Vestman (S) 
Bengt-Ove Eriksson (V) §§ 106-126, 128-130 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård § 124 
Thomas Johansson, verksamhetschef ambulanssjukvården § 124 
Helena Glemdal Bergqvist, IT-direktör § 125 
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet § 124 
Rumi Uygul, Vision 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 106-122 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Evelina Örn, administrativ samordnare 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00-16:35  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Tjänstgörande 
ordförande 

Rachel De Basso (S) §§ 106-122 
 
 
 
 

Justerare 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) §§ 123-130 
 
 
 

 
 
 
Justerare 

Erik Wågman (S) 
 
 
 

 Lisbeth Andersson (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 106  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Erik Wågman (S) och Lisbeth Andersson (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 107  
 
Fastställande av dagordning 
Ordföranden informerar nämnden om att dagens beslutsärenden, ärende 17-
24, tidsmässigt kommer att hanteras före dagens informationsärenden. Efter 
första delen av mötet kommer ordföranden att lämna över till 1:e vice 
ordförande Martin Nedergaard-Hansen (BA) att leda mötet. 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande 
tillägg: 

• Övrig fråga från Thomas Bäuml (M) gällande dokumentet 
Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, 
hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030 som beslutas i länets 
kommuner. 

• Övrig fråga från Håkan Karlsson Nyborg (SD) gällande vaccinering 
för TBE. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 108  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 109  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2022/5 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 110  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2022/6 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för maj 2022 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 112  
 
Kurser och konferenser 
Nämnden beslutar om deltagande vid följande konferenser.  
 
Kultur för hälsa den 15 september i Gislaved  
- Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. Vid förhinder ges ersättare 
möjlighet att ta ordinaries plats. 
 
Ingen hälsa utan psykisk hälsa den 6 oktober i Stockholm alt. digitalt. 
-  En ledamot från ledningen och en ledamot från oppositionen ges möjlighet att 
delta. 
 
Anmälan sker via nämndsekreteraren.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 113  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande. 
 

• Påbörjad semesterperiod denna vecka, kontinuerlig uppföljning av 
vårdplats- och bemanningsläget under sommaren sker 

• Pågående uppföljning av Inspektionen för vård och omsorg avseende 
kommunernas arbete på särskilt boende under coronapandemin. 

 
Nämnden lägger information till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 114  
 
Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 med 
flerårsplan för 2024-2025 till budgetberedningen. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande förslag till Budget och verksamhetsplan 
2023 med flerårsplan 2024-2025. Förslaget överlämnas till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-08 
• Koalition för Region Jönköpings läns förslag till Budget och 

verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025 Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård 

• Sverigedemokraternas budgetförslag med verksamhetsplan 2023 
med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Vänsterpartiets budgetförslag med verksamhetsplan 2023 med 
flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Moderaternas budgetförslag med verksamhetsplan 2023 med 
flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Rachel De Basso (S) yrkar bifall till koalition för Region 
Jönköpings läns förslag till budget och verksamhetsplan 2023 med 
flerårsplan 2024-2025 för Nämnd för folkhälsa och sjukvård. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2023 
med flerårsplan 2024-2025. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 
till budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2023 
med flerårsplan för 2024-2025. Ordföranden påtalar att Moderaterna till 
mötet inkommit med ett budgetmissiv, inte ett komplett budgetförslag. 
Thomas Bäuml (M) förklarar att missivet, tillsammans med grundunderlaget 
till budget, ska ses som Moderaternas budgetförslag. På ordförandens fråga 
godkänner nämnden att Moderaternas budgetmissiv kompletteras med 
grundunderlaget till budget i handlingarna och att detta hanteras som ett 
komplett budgetförslag inför beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer koalitionens förslag till budget mot Moderaternas, 
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner koalition för 
Region Jönköpings läns förslag till budget 2023 antaget.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 115  
 
Bilaga till budget 2023 - Regelbok primärvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

1. Överlämnar förslag till regelbok för primärvård inom vårdval i 
Region Jönköpings län 2023 till regionstyrelsen. 

2. Inför beslut i regionstyrelsen ska regelboken uppdateras med beslut 
tagna under 2022 samt harmonisera med beslutad budget för Nämnd 
för folkhälsa och sjukvård i fråga om skrivningar och 
medelsfördelning. 

Sammanfattning  
Regelbok för primärvården inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-01 
• Regelbok för primärvård inom vårdval i Region Jönköpings län 2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet. 
 
Elisabeth Töre (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i 
beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 116  
 
Bilaga till budget 2023 - Regelbok ögonsjukvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

1. Förlänger Regelboken för ögonsjukvård inom vårdval 2022 att gälla 
för 2023.  

2. Ger ett uppdrag om att arbeta fram ett alternativt förslag på hur ST-
utbildning och jouruppdraget kan utformas med start 2023 som 
lämnas till budgetberedningen i september 2022. 

Sammanfattning  
Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2023. Presidiet föreslår att nuvarande regelbok för år 2022 
förlängs att gälla för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-01 
• Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 

2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i 
beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 117  
 
Bilaga till budget 2023 - Regelverk Patientavgifter i 
Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till regelverk patientavgifter i Region 
Jönköpings län 2023 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län är framtagen för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-03 
• Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i 
beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 118  
 
Bilaga till budget 2023 - Egenavgifter och bidrag inom 
hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Överlämnar förslag till egenavgifter och bidrag inom 
hjälpmedelsområdet för 2023. 

Sammanfattning  
Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar i föreliggande dokument sitt 
förslag till egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet för 2023.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-03 
• Bilaga till budget 2023 - Egenavgifter och bidrag inom 

hjälpmedelsområdet 2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 119  
 
Policy för regionalt stöd till civilsamhället 
Diarienummer: RJL 2022/1068 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

1. Anta Policy för regionalt stöd till civilsamhället, för de delar som 
avser nämndens ansvarsområde. 

2. Policy för regionalt stöd till civilsamhället ersätter den gamla 
policyn benämnd Policy för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa och utbildning och kultur. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
En översyn har genomförts av Policyn för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa och utbildning och kultur. Detta arbete har lett fram till en ny 
policy med namnet Policy för regionalt stöd till civilsamhället. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-02 
• Förslag till ny policy för regionalt stöd till civilsamhället 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Olle Moln Teike (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
ändringsyrkanden: 
 
Under rubrik Stöd till pensionärsorganisationer, sid. 3: 
Kravet på antalet pensionärsmedlemmar för att erhålla stöd ändras från 1000 
till 300. 
 
I andra meningen av stycket stryks och tillhöra en riksorganisation. 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut. Vid 
fråga om bifall eller avslag till Sverigedemokraternas ändringsyrkanden 
finner ordföranden att nämnden avslår dessa. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 120  
 
Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett 
ålder som vid medicinsk bedömning anses ha 
otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, 
stelkramp, polio och kikhosta 
Diarienummer: RJL 2022/1418 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

• Anta Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation om 
kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning 
anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, 
stelkramp och kikhosta.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ställer sig positiv till och antar rekommendationen 
från Sveriges Kommuner och Regioner angående kostnadsfrihet oavsett 
ålder vid vaccination för mässling, röda hund, difteri, stelkramp och 
kikhosta.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-05-30 
• Meddelande från styrelsen - Rekommendation om kostnadsfrihet för 

alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha 
otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio 
och kikhosta Nr 9/2022, daterad 2022-05-20 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 121  
 
Remiss av betänkandet E-recept inom EES 
Diarienummer: RJL 2022/578 

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 E-recept inom EES- SOU 2021:102.  
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till att området inom e-recept 
regleras och att en ny lag föreslås för reglering av E-hälsomyndighetens 
personuppgiftshantering.  
 
Region Jönköpings län har farhågor gällande påverkan på kommunal 
ekonomi. Kostnader skulle kunna öka om ersättningsanspråk inte stämmer 
med regionernas, ofta sekretessbelagda, läkemedelsavtal. Tjänsten skulle 
även kunna underlätta för att systematiskt kringgå svenska 
rekommendationer och subventionsregler. Region Jönköpings län anser att 
socioekonomiska aspekter behöver beaktas när patient betalar vid 
expediering av läkemedel. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-05-31 
• Förslag till yttrande daterat 2022-06-21 
• Remiss - Betänkandet E-recept inom EES, SOU 2021:102 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 122  
 
Övriga frågor 
Thomas Bäuml (M) lyfter en övrig fråga gällande kommunernas plan 
Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård 2021-2030, om det finns möjlighet för Region 
Jönköpings län att också ställa sig bakom denna för att stärka samverkan.  
En tjänstemannaberedning av ärendet ska göras, för att se över hur detta 
ärende skulle kunna hanteras, med återkoppling på presidiemötet den 23 
augusti. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) lyfter en övrig fråga gällande subventionerad 
vaccinering mot TBE hos barn och unga och föreslår att nämnden  

• Ger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig i uppdrag att 
genomföra en hälsoekonomisk utredning kopplad till vaccination 
gällande TBE och då med särskilt fokus på barn och unga 

• Återrapportering sker till folkhälsa- och sjukvårdsnämnden i augusti 
månad -2022. 

 
Ordföranden hänvisar till att denna frågeställning får hanteras av 
Sverigedemokraterna i ordinarie budgetprocess, där förvaltningen kan bistå 
med underlag i fråga om eventuella budgetsatsningar och prioriteringar. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 123  
 
Månadsrapport 
Diarienummer: RJL 2022/80 
 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport för april 2022. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 124  
 
Återkoppling gällande ambulanssjukvården 
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård, och Thomas Johansson, 
verksamhetschef ambulanssjukvården, informerar och svarar på frågor om 
pågående arbete inom ambulanssjukvården med förbättring av arbetsmiljön, 
samverkansstrukturen och måluppfyllelse avseende prio-1 tiderna. Vid 
sammanträdet den 16 november 2021 lämnade nämnden ett medskick om 
att man avsåg att följa detta arbete och önskade en återkoppling under andra 
kvartalet 2022. 
 
Nämnden tackar för informationen och avser att fortsätta följa detta arbete i 
första hand i nämndens presidium. Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdes ajourneras kl. 14.55 och återupptas kl. 15.15. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00 

Plats: Digitalt via zoom 

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur 

§ 125

Reviderad målbild första linjens digitala vård Inera
Helena Glemdal Bergqvist, IT-direktör, informerar och svarar på frågor om 
följande.  

• Ineras styr- och förvaltningsmodell samt tjänsteutbud
• Status för Ineras kundplan 2022 och pågående arbeten inom Region 

Jönköpings län
• Omfattning och principer för reviderad målbild för 1177 direkt, 

tidigare första linjens digitala vård, och process för detta arbete.

Nämnden tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 126  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
följande. 
 

• Tillgänglighet Region Jönköpings län jämfört med riket vid april 
2022 

• Tillgänglighet primärvård per månad 2019-2022 
• Antal väntande avseende första kontakt/besök och operation/åtgärd 

för all specialiserad vård per månad 2019-2022 
• Antal väntande respektive genomförda avseende första 

kontakt/besök och operation/åtgärd för Kirurgisk vård per månad 
2019-2022. 
 

Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 127  
 
Motion - Stärk kompetensen kring Endometrios 
Diarienummer: RJL 2022/831 
 
På grund av tekniska problem ersätts Elisabeth Töre (V) av Bengt-Ove 
Eriksson (V) under detta ärende på ordförandens fråga. Nämnden finner att 
det finns särskilda skäl att Elisabeth Töre (V) ges möjlighet att tjänstgöra 
igen vid kommande ärende, förutsatt att de tekniska omständigheterna har 
löst sig. 
 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg, ger information om nuvarande 
vårdprocess, beslutsstöd och utbildning avseende diagnosen endometrios 
inom Region Jönköpings län. 
 
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger 
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 128  
 
Motion - Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 
Diarienummer: RJL 2022/1146 
 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg, ger information om nuvarande 
struktur för och behov av rättspsykiatriska vårdplatser inom Region 
Jönköpings län samt genomförd utredning avseende detta. 
 
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger 
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 129  
 
Frågor 
Vid dagens sammanträde återstår inga frågor att besvara och inga nya frågor 
anmäls. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 106-130 

Tid: 2022-06-21 kl. 13:00  

Plats: Digitalt via zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 130  
 
Återrapportering från andra forum 
Eva Eliasson återrapporterar kort från genomfört dialogmöte med 
patientföreningar den 19 maj. Underlag från dialogmötet har bifogats inför 
dagens möte. Ett kommande dialogmöte ska planeras in under januari 2023. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

30
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