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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00-16:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 181 Remiss - Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor 
inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 
2022:35) 

2022/1834 34 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00-16:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

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. 
Tobias Gyllensten (S) ers. Erik Wågman (S) 
Linda Vestman (S) ers. Eva Eliasson (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Per Danielsson (KD) ers. Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Märit Strindberg (MP) §§ 157-175 
Agneta Fransson (MP) ers. Märit Strindberg (MP) §§ 176-182  
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Martin Malmerfors (BA) 
Razvan Nichitelea (C) 
Angela Hafström (L) §§ 157-181 
Agneta Fransson (MP) §§ 157-175 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Maria List Slotte, utredare Folkhälsa och sjukvård § 163 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering Regional utveckling § 163 
Staffan Hägg, verksamhetschef Futurum § 165 
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård § 176 
Therese Gustafsson, verksamhetsutvecklare Akutkliniken 
Länssjukhuset Ryhov § 176 
Rumi Uygul, Vision §§ 164-182 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00-16:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Pernilla Mårtensson (KD) 
 
 
 

 Elisabeth Töre (V)  
 

 
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 §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 157  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas.  
 
Nämnden utser Pernilla Mårtensson (KD) och Elisabeth Töre (V) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 158  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 159  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 160  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2022/5 
 
Sammanställningen av informationshandlingar anmäls och läggs till  
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 161  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2022/6 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till  
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 162  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser, promemorior och motioner för augusti 
2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 163  
 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
Maria List Slotte, utredare, och Lena Bohman, sakkunnig 
samhällsplanering, informerar och svarar på frågor om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) i fråga om bakgrund, upplägg och ramverk i Region 
Jönköpings län. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 164  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande:  
 

• inneliggande patienter med Covid-19 och pågående vaccinering, 
• arbete med utvärdering av sommarsituationen 2022 och slutsatser 

inför 2023 i fråga om planerade vårdplatser på länets sjukhus.  
 

Kristina Bertov, chefscontroller, redogör för beläggningsstatistik under 
sommaren 2022 jämfört med sommaren 2019.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 165  
 
Forskning och utveckling, Life science 
Staffan Hägg, verksamhetschef, informerar och svarar på frågor om 
Futurums uppdrag och pågående arbete inom utbildning, forskning, 
sjukhusbibliotek och akademisk primärvård. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 14.30 och återupptas kl. 14.45. 

Beslutets antal sidor 
1 

13



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 166  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 
Diarienummer: RJL 2022/80 
 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport samt delårsrapport per augusti 2022. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om  
följande:  

• tillgänglighet Region Jönköpings län jämfört med riket vid augusti 2022 
• tillgänglighet primärvård per månad 2019-2022  
• antal väntande 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 §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 168  
 
Kunskapsstyrning 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogör för vision, struktur och 
förslag till inriktning för fortsatt utveckling avseende det nationella systemet 
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. 
 
Vid kommande nämndsammanträde den 15 november kommer 
beslutsärendet Inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet 
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027 att 
behandlas. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 169  
 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: RJL 2022/1409 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om genomfört uppdrag av 
tillsatt arbetsgrupp i Sydöstra sjukvårdsregionen samt redogör för utdrag ur 
Faktadokument avseende lipödem. 
 
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 

17



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 170  
 
Motion - Avgiftsfri TBE-vaccinering 
Diarienummer: RJL 2022/2000 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om epidemiologi, kostnader för 
vaccination och hantering av TBE-vaccinering i övriga regioner. 
 
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 §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 171  
 
Återrapportering från andra forum 
Vid dagens sammanträde finns inget att återrapportera. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 172  
 
Motion - Inför möjligheten att välja personlig läkare 
Diarienummer: RJL 2021/1793 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen. 

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

Sammanfattning  
Håkan Nyborg, Olle Moln Teike, Mona Milton och Samuel Godrén, 
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Inför möjlighet att välja personlig 
läkare att: 

• Regionen arbetar fram ett fungerande system där patienten kan välja 
läkare som ska vara fast läkarkontakt 

• Regionen erbjuder alla hyrläkare som tjänstgör inom Bra Liv en fast 
anställning på den vårdcentral man är stationerad. 

 
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Motionssvar daterat 2022-09-20 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Motionsunderlag, reviderat daterat 2022-07-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Motionsunderlag daterat 2022-04-19 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-03-29 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-15 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2021-09-22 
• Motion - Inför möjligheten att välja personlig läkare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar att föreslå regionfullmäktige avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 173  
 
Bilaga till budget 2023 - Regelbok primärvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län, revidering 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

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

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

Sammanfattning  
Utifrån behov av ett flertal justeringar, bland annat mot bakgrund av 
ikraftträdandet av primärvårdspropositionen, är en reviderad regelbok för 
primärvården inom vårdval i Region Jönköpings län framtagen för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Missiv daterat 2022-09-13 
• Regelbok för primärvård inom vårdval i Region Jönköpings län 

2023, reviderad 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-06-21 
• 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 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) lämnar för Sverigedemokraterna ett antal 
ändrings- och tilläggsyrkanden, se bilaga 1. 
 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet. 
 
Elisabeth Töre (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga godkänner nämnden propositionsordningen att 
behandla förslag till regelbok med Sverigedemokraternas ändrings- och 
tilläggsyrkanden som ett samlat motförslag till föreliggande förslag. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med föreliggande förslag till regelbok för primärvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län 2023. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 174  
 
Bilaga till budget 2023 - Regelverk patientavgifter 2023 
i Region Jönköpings län, revidering 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

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

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

Sammanfattning  
Utifrån behov av ett flertal justeringar är ett reviderat regelverk för 
patientavgifter i Region Jönköpings län framtaget för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Missiv daterat 2022-10-05 
• Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2023, reviderat 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-06-21 
• 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 för Koalition för Region Jönköpings län bifall till 
föreliggande förslag. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
ändringsyrkanden: 
 
Antal uteblivna besök i vården där patient meddelat sent eller inget återbud 
uppgår till ca 2,3 % (Hälso- och Sjukvård) och 2,4 % (Folktandvården), 
vilket motsvarar ca 68 000 vårdbesök. Resultatet av detta är att 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

vårdgivande inrättning lägger mycket onödiga resurser och insatser som 
hade kunnat nyttjas mer effektivt. 

• Alla avgiftskoder 610 som idag understiger 300 kr höjs till 300 kr. 
 
Det är av stor vikt att våra patientavgifter ska vara lika för alla samt att de 
ekonomiskt speglas likvärdigt oavsett patient. Region Jönköpings län ska 
inte ha lägre priser för patienter som saknar medborgarskap. 

• Alla avgiftskoder som kopplar till gruppen asylsökande, regleras 
likvärdigt med gällande taxa som för övriga länsbor, och följer de 
patientavgifter som avser länssjukvård, primärvård. 

 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet. 
 
Elisabeth Töre (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga avslår nämnden Sverigedemokraternas 
ändringsyrkanden och bifaller föreliggande förslag till regelverk 
patientavgifter i Region Jönköpings län 2023. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 175  
 
Bilaga till budget 2023 - Tandvårdstaxa 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

• Överlämnar förslag till tandvårdstaxa, prislista per åtgärd, 
Folktandvården 2023.  

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

Sammanfattning  
Förslaget till tandvårdstaxa 2023 följer principerna för Region Jönköpings 
läns priser inom folktandvården. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
• Bilaga prislista 2023, Folktandvården 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län bifall till 
föreliggande förslag. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
ändringsyrkanden: 
 
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. 

• Avgift vid uteblivet besök bör sänkas, åtgärd 111 sänks till 550 kr. 
• Avgift vid uteblivet besök bör höjas, åtgärd A19 höjs till 200 kr. 

 
Elisabeth Töre (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga avslår nämnden Sverigedemokraternas 
ändringsyrkanden och bifaller föreliggande förslag till tandvårdstaxa, 
prislista per åtgärd, Folktandvården 2023. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 176  
 
Ombyggnation av Akutmottagningen och Barnakutens 
omklädningsrum och expeditioner, Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2423 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Ställer sig bakom ombyggnation av akutmottagningen på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad om 2 700 000 kronor.  

• Ställer sig bakom investering av övervakningsutrustning till en 
maximal kostnad om 922 000 kronor. 

Sammanfattning  
Projektet avser en ombyggnad med mindre omfattning på 
akutmottagningen. Befintligt omklädningsrum och expedition byggs om till 
övervaknings- och arbetsplatser.  

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör 

och Therese Gustafsson, verksamhetsutvecklare 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Förstudierapport Ombyggnation akutmottagningen 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att nämnden ställer sig bakom föreslagen 
ombyggnation och investering av övervakningsutrustning, utifrån att 
pågående risk- och konsekvensanalys efter slutförande biläggs som 
beslutsunderlag inför regionstyrelsens behandling av ärendet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 177  
 
Intern kontroll 1 - Delårsrapport 2 - 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för folkhälsa sjukvård 

• Godkänner delårsrapport per augusti 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, 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 
under 2021 och de första månaderna under 2022 har fått anpassas 
och ställas om. Detta har påverkat måluppfyllelsen. Nämnden 
fortsätter att via månadsrapporter följa såväl ekonomin som 
tillgängligheten till nämndens verksamheter. Specifika uppdrag har 
givits för att förbättra tillgängligheten och dessa kommer att följas 
upp resten av året. 

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 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 178  
 
Intern kontroll 1 - Verksamhetsområdenas 
delårsrapporter nr 2 - 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner delårsrapport 2 2022 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Delårsrapport 2 2022 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Vårdcentralerna Bra Liv delårsrapport 2 2022 
• Folktandvården delårsrapport 2 2022 
• Medicinsk vård delårsrapport 2 2022 
• Kirurgisk vård delårsrapport 2 2022 
• Psykiatri, rehabilitering, diagnostik delårsrapport 2 2022 
• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 

2 2022 – för information 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 179  
 
Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet 
tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) 
Diarienummer: RJL 2022/1542 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens 
ram (SOU 2022:22). 
 
Region Jönköpings län anser att slutbetänkandet grundar sig på en väl 
genomförd utredning med många viktiga områden som påverkar 
tillgängligheten. Slutbetänkandet innehåller många bra förslag på åtgärder 
som kan bidra till en förbättrad tillgänglighet.  
 
Region Jönköpings län anser att staten inte ska öka kontrollen utan i stället 
bidra med utredningar, omvärldsbevakning och det aktuella kunskapsläget 
samt att stötta regionerna i arbetet med att ställa om till ”Nära vård” och 
förstärka primärvården.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Missiv daterat 2022-09-07 
• Förslag till yttrande daterat 2022-10-11 
• Remiss Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet tidiga insatser 

och inom lagens ram (SOU 2022:22) 

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

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 180  
 
Remiss - Läkemedelsverkets framställan om justering 
av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell 
dosverksamhet 
Diarienummer: RJL 2022/1648 

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 Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för 
öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och 
maskinell dosverksamhet. 
 
Region Jönköpings län ställer sig bakom Läkemedelsverkets framställan.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Missiv daterat 2022-07-01 
• Förslag till yttrande daterat 2022-10-11 
• Remiss av Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter 

för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens 
läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 181  
 
Remiss - Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa 
frågor inom utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska (SOU 2022:35) 
Diarienummer: RJL 2022/1834 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
betänkande Tryggare i vårdyrket  - en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och barnmorska SOU 2022:35.   
 
Region Jönköpings län delar i huvudsak utredningens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Missiv daterat 2022-09-12 
• Förslag till yttrande daterat 2022-10-11 
• Remiss Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom 

utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35) 

Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet 
Regionledningskontoret, futurum samt folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 182  
 
Frågor 
De frågor som ställdes av Lisbeth Andersson (M) och frågor angående 
logopedinsatser för barn och unga från Bengt-Ove Eriksson (V) vid 
sammanträdet den 6 september besvaras av Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör.  
 
Återstående frågor från Håkan Karlsson Nyborg (SD) och Bengt-Ove Eriksson 
(V) besvaras på kommande sammanträde den 15 november av Micael Edblom, 
sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 
 
Vid dagens sammanträde ställs följande frågor. 
 
Frågor från Thomas Bäuml (M): 
Under pandemin fann man patienter som fick besvär över tid, s k postcovid. 
Det har senaste tiden uppmärksammats i olika media om hur detta hanterats i 
olika delar av landet och hur patienter drabbats.  
Med anledning av detta undrar vi: 
Finns det jämförbara data kring postcovid på regionnivå i landet och hur 
ligger RJL till? 
Har vi rutiner/processer för att nå de drabbade och bistå med adekvat vård och 
säkra att så sker? 
 
Frågor från Elisabeth Töre (V): 
Vänsterpartiet efterfrågar en föredragning i nämnden om hur planen för 
OP/IVA på Länssjukhuset Ryhov ser ut beträffande förstudie, tidsplan samt 
eventuella samverkans/partnerprojekt.  
 
Dessutom efterfrågar vi en genomgång kring vi vilka planerade åtgärder som 
finns för att åstadkomma adekvata vårdlokaler genom tillfälliga lösningar och 
renoveringar i väntan på helt nya lokaler. 
 
Frågorna behandlas under kommande presidiesammanträde den 1 november. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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