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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00-16:10, ajournerades kl. 13:55-14:00 samt kl. 14:45-15:05  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

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) 
Eva Eliasson (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Märit Strindberg (MP) 
Elisabeth Töre (V) §§ 183-191 
Bengt-Ove Eriksson (V) ers. Elisabeth Töre (V) §§ 192-206 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Martin Malmerfors (BA) 
Linda Vestman (S) 
Per Danielsson (KD) 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) §§ 183-191 
Agneta Fransson (MP) 
Bengt-Ove Eriksson (V) §§ 183-191 
Gunnel Svensson (M) 
 

Övriga Axel Ros, chefläkare § 192 
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik § 194 
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 183-201 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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Tid: 2022-11-15 kl. 13:00-16:10, ajournerades kl. 13:55-14:00 samt kl. 14:45-15:05  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Helena Stålhammar (C) 
 
 
 

 Lisbeth Andersson (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 183  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas.  
 
Nämnden utser Helena Stålhammar (C) och Lisbeth Andersson (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 184  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande 
tillägg: 
 

• Information om stipendieutdelningstillfällen för höstterminen 2022 
ges i samband med punkten Återrapportering från andra forum. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 185  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

6



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 186  
 
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 §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 187  
 
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 §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 188  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för september 2022 anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

9



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 189  
 
Kurser och konferenser 
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferenser.  
 

• Inspirationsdag om antibiotika och antibiotikaresistens den 30 
november på Kulturhuset Spira, Jönköping 
- Avstå från deltagande. 

 
• Katastrofmedicinskt forum den 15 november, digitalt 

- En ledamot för ledningen och en ledamot för oppositionen ges 
möjlighet att delta. 

 
Anmälan görs via nämndsekreteraren. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 190  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande: 
 

• nationella jämförelser avseende tillgänglighet,  
• uppföljning av sommarsituationen 2022 i fråga om beläggningar och 

ambulansverksamheten utifrån genomförda utvärderingar, 
• pågående arbete med sommarplaneringen inför 2023 hos de lokala 

sjukhusledningarna. 
 
Återkoppling ges avseende ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
som anmäldes till nämndsammanträdet den 6 september. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 191  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 
Diarienummer: RJL 2022/80 
 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport per september 2022. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 192  
 
Patientsäkerhetsarbete 
Axel Ros, chefläkare, informerar och svarar på frågor om följande:  
 

• vårdgivarens ansvar enligt patientsäkerhetslagen, 
• nationell handlingsplan för patientsäkerhet i fråga om vision, 

övergripande mål, förutsättningar och fokusområden, 
• struktur och pågående arbetsprocess för indikatorer för 

patientsäkerhetsarbete i Region Jönköpings län. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 193  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
följande: 
 

• tillgänglighet RJL jämfört med riket vid september 2022,  
• tillgänglighet primärvård per månad 2019-2022,  
• antal väntande respektive genomförda avseende första kontakt/besök 

och operation/åtgärd för Kirurgisk vård per månad 2019-2022,  
• antal väntande operation/åtgärd fördelat på tidsintervall och diagnos.  

 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 194  
 
Tillgängligheten vid barn- och ungdomspsykiatrin och 
ekonomi i balans inom Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik 
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor om 
följande: 
 

• pågående åtgärder för att nå en ekonomi i balans, 
• statistik över antal patienter som har kontakt med BUP år 2019-2022 

per diagnosområde och över tillgänglighet per månad 2021-2022, 
• pågående arbete med fokus på nationell framtagen struktur med 

vård- och insatsprogram, 
• påbörjat arbete med primär nivå barn och unga psykisk hälsa. 

 
De återstående frågor som ställdes av Håkan Karlsson Nyborg (SD) och 
Bengt-Ove Eriksson (V) vid sammanträdet den 6 september besvaras.  
 
Nämnden tackar för informationen och önskar få en uppföljning framöver 
vid ett kommande sammanträde.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 195  
 
Frågor 
De frågor som ställdes av Thomas Bäuml (M) vid sammanträdet den 11 
oktober besvaras av Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör. 
 
Återstående frågor från Elisabeth Töre (V) besvaras vid 
nämndsammanträdet i december. 
 
Vid dagens sammanträde ställs följande frågor av Håkan Karlsson Nyborg 
(SD): 
 
Hälsocenter ska vara ett väl känt preventivt hälsonav där kommunens 
invånare kan få stöd att förändra sina levnadsvanor för en bättre, eller 
bibehållen hälsa. Hälsocenter ska stödja och skapa goda förutsättningar för 
en långsiktig och hållbar hälsosam och aktiv livsstil för invånare i 
kommunen. 
 
Huvuduppgiften för hälsocoachen är att motivera invånare till en 
beteendeförändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och 
livskvalitet och utifrån samtal guida individen mot nästa steg till en bättre 
hälsa. Hälsocoachen på ett Hälsocenter arbetar med hälsopedagogiska 
metoder på individ- och gruppnivå t.ex. coachande samtal och 
gruppaktiviteter. 
 
Det uppfattas att man kommit olika långt i arbetet med att tillgängliggöra 
de olika hälsocentren/hälsocoacherna och att det skiljer sig avsevärt mellan 
kommunerna. Med anledning av detta ställs följande frågor. 
 

• Hur fungerar samarbetet mellan regionen och kommunerna? 
• Finns det behov av att förtydliga syfte och målsättning i uppdraget? 

 
Frågorna behandlas under kommande presidiesammanträde den 30 
november. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 196  
 
Återrapportering från andra forum 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare, informerar kort om 
stipendieutdelningstillfällen under höstterminen 2022. Stipendieutdelare 
saknas för ett antal tillfällen, intresse anmäls till nämndsekreteraren så snart 
som möjligt. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 197  
 
Motion - Kultur för hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/1342 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen. 

Sammanfattning  
Kristina Nero, Bengt-Ove Eriksson, Elisabeth Töre och Mikael Ekvall, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Kultur för hälsa: 

• att en specifik tjänst inrättas för arbetet med ”Kultur för hälsa” 
• att en tjänst inrättas som koordinator mellan berörd vårdverksamhet 

/patienter/deltagare och kulturterapeuter/konstnärliga utövare. 
 
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen. 
 
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet har getts möjlighet 
att lämna synpunkter före beslut i nämnd för folkhälsa och sjukvård. 
Nämnden instämde i förslaget om att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Motionssvar, reviderat daterat 2022-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2022-10-12 
• Protokollsutdrag presidiet nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2022-09-21 
• Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2022-05-31 
• Motionssvar daterat 2022-05-24 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Motionsunderlag daterat 2022-05-06 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-20 
• Motionsunderlag daterat 2022-04-12 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-02-22 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2021-08-19 
• Motion Kultur för hälsa 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen ska 
avslås. 
 
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar för Vänsterpartiet att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar att motionen ska avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 198  
 
Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast 
vårdkontakt för alla äldre 
Diarienummer: RJL 2021/2146 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Äldresjuksköterskor 
inklusive fast vårdkontakt för äldre att: 

• Region Jönköpings län arbetar för att alla vårdcentraler i länet ska 
erbjuda alla äldre äldresjuksköterska inklusive fast vårdkontakt. 

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

Beslutsunderlag 
• Motionssvar daterat 2022-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Motionsunderlag, reviderat daterat 2022-10-07 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Motionsunderlag, reviderat daterat 2022-09-08 
• 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 2021-10-28 
• Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast vårdkontakt för alla 

äldre 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen ska 
avslås. 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar för Vänsterpartiet att motionen ska bifallas. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att motionen 
ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar att motionen ska avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 199  
 
Motion - Stärk kompetensen kring Endometrios 
Diarienummer: RJL 2022/831 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

• Anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Kristina Nero, Bengt-Ove Eriksson och Elisabeth Töre, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Stärk kompetensen kring Endometrios att: 

• Region Jönköpings län påbörjar ett arbete med att stärka 
kompetensen kring endometrios med syfte att fler med sjukdomen 
skall få rätt vård i tid.  

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

Beslutsunderlag 
• Motionssvar daterat 2022-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Motionsunderlag daterat 2022-07-20 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-20 
• Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-04-19 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-04-05 
• Motion – Stärk kompetensen kring Endometrios 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen ska 
anses besvaras. 
 
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar för Vänsterpartiet att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutas att motionen ska anses besvarad. 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 200  
 
Motion - Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 
Diarienummer: RJL 2022/1146 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

• Anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
Agnetha Lundberg, Samuel Godrén och Håkan Nyborg, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Fler vårdplatser inom 
rättspsykiatrin att: 

• Regionen påbörjar ett arbete med inriktningen att utöka antalet 
rättspsykiatriska vårdplatser inom vår egen region.  

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

Beslutsunderlag 
• Motionssvar daterat 2022-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Motionsunderlag daterat 2022-07-21 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-06-02 
• Motion – Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen ska 
anses besvarad. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att motionen 
ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar att motionen ska anses besvarad. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 201  
 
Inriktning för fortsatt utveckling av det nationella 
systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvårdsområdet 2023-2027 
Diarienummer: RJL 2022/1559 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Godkänner föreliggande Rekommendation till regionerna om 
inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för 
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027. 

2. Region Jönköpings län godkänner rekommendationen under 
förutsättning att regionerna fortsatt kommer ha möjlighet att ta 
ställning till kostnadsökningar kopplade till uppdraget. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit del av rekommendationen till regionerna 
om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för 
kunskapsstyrning inom hälsa- och sjukvårdsområdet 2023-2027 och ställer 
sig positiv till förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Missiv daterat 2022-10-18 
• Protokollsutdrag Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen 2022-09-30 
• Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling 

av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvårdsområdet 2023-2027 daterad 2022-06-10 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att följande 
beslutssats läggs till: 
 
Region Jönköpings län godkänner rekommendationen under förutsättning 
att regionerna fortsatt kommer ha möjlighet att ta ställning till 
kostnadsökningar kopplade till uppdraget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Nämnden ställer sig bakom tillägget. 

Beslutet skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 202  
 
Remiss - God tvångsvård – trygghet, säkerhet och 
rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 
Diarienummer: RJL 2022/1841 

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 God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid 
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40).  
 
Region Jönköpings län anser att översynen av vissa frågor i syfte att 
ytterligare stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i 
vården för personer som tvångsvårdas med stöd av lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård (LRV) är viktig.  
 
Region Jönköpings län ställer sig därför positiv till vissa områden och 
avsnitt i utredningsförslagen.   

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Micael Edblom, sjukvårdsdirektör 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Missiv daterat 2022-10-07 
• Förslag till yttrande daterat 2022-11-15 
• Remiss - God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid 

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 203  
 
Remiss - Regler om privata sjukvårdsförsäkringar 
inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården 
(Ds 2022:15) 
Diarienummer: RJL 2022/1909 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet, 
där följande tilläggstext läggs först under rubriken Sammanfattning 
i yttrandet: 

 
Region Jönköpings län anser att hälso- och sjukvården skall ges och 
prioriteras efter behov och utgå ifrån Hälso- och sjukvårdslagen där 
människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen 
följs. Tillgången till privat sjukvårdsförsäkring kan ge 
undanträngningseffekter i den offentligt finansierade sjukvården och 
frångå behovsprincipen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag avseende Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15).  
 
Region Jönköpings län ser praktiska svårigheter med förslaget och är 
tveksam till om det kommer att ge den effekt som önskas.  
  
För Region Jönköpings län innebär förslaget ett ökat administrativt arbete 
med att justera och uppdatera avtalsmallar, upphandlingsunderlag och 
annonseringar i enlighet med lagen om valfrihetssystem.  
 
En löpande uppföljning måste införas för att säkerställa att vårdgivarens 
ägarförhållanden inte förändras under löpande avtalsperiod. Detta för att 
garantera att det inom koncernen inte erbjuds både privat och offentligt 
finansierad vård. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-15 
• Förslag till yttrande, reviderat daterat 2022-11-15 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Missiv daterat 2022-10-18 
• Förslag till yttrande daterat 2022-11-15 
• Remiss - Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den 

offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar för Vänsterpartiet att yttrandet istället ska ha 
en lydelse där Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens 
grundförslag i dess helhet. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till föreliggande förslag till 
yttrande, med av presidiet förslaget tillägg. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med föreliggande förslag till yttrande, med av presidiet 
förslaget tillägg. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 204  
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - Origo Resurs 
Diarienummer: RJL 2022/2001 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande IOP-avtal mellan Region Jönköpings län 
och Origo Resurs, samt att finansiering sker med avsatta medel för 
Folkhälsoarbete. 

Sammanfattning  
Ett förslag är framtaget om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Region 
Jönköpings län och Origo Resurs. Initiativet erbjuder invånare som visar 
tidiga tecken på psykisk ohälsa ett alternativ till livsstilsförändring genom 
gruppsamtal enligt modellen ”Samtal om livet”.    
 
Satsningen finansieras via medel avsatta för Folkhälsoarbete 2022. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Missiv daterad 2022-09-15 
• Bilaga - IOP Origo resurs, ekonomi 
• Avtal - Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Region Jönköpings 

län och Origo Resurs daterat 2022-11-15 
• Arbetsformer för idéburet offentligt partnerskap (IOP), rutin 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bengt-Ove Eriksson (V) avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Origo resurs 
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 205  
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - Vårsol 
samtalscenter 
Diarienummer: RJL 2022/2212 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande IOP-avtal mellan Region Jönköpings län 
och Vårsol Samtalscenter, samt att finansiering sker med avsatta 
medel för bidrag. 

Sammanfattning  
Ett förslag är framtaget om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Region 
Jönköpings län och Vårsol Samtalscenter. Initiativet erbjuder anhörigstöd 
för barn och familjer med fysisk-, psykisk sjukdom och ohälsa och familjer 
och barn i sorg i samband med dödsfall. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Missiv daterat 2022-09-05  
• Bilaga - IOP Vårsol samtalscenter, ekonomi daterad 2022-09-14 
• Avtal - Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Region Jönköpings 

län och Vårsolen Samtalscenter daterat 2022-11-15 
• Arbetsformer för idéburet offentligt partnerskap, rutin 

Beslutet skickas till 
Vårsol Samtalscenter 
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 183-206 

Tid: 2022-11-15 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 206  
 
Ombyggnation av personalrum för röntgen på 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2425 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Ställer sig bakom ombyggnation av personalrum för röntgen på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad om 5 850 000 kronor.  

Sammanfattning  
Förslaget avser en ombyggnad av personalrum för röntgen på Länssjukhuset 
Ryhov. Lokalerna uppfyller inte funktionaliteten och rymmer inte 
tillräckligt med personal och studenter. Ombyggnaden kommer förbättra 
arbets- och vilomiljö för personalen. 
 
Ärendet har remitterats till nämnden från regionstyrelsens arbetsutskott för 
möjlighet att inlämna synpunkter före beslut i regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
• Ritning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Nämnden ställer sig bakom förslagen ombyggnation och önskar att en 
fördjupad information om praktiska omständigheter för medarbetarna vid en 
evakuering ges vid regionstyrelsens behandling av ärendet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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