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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00-16:35, ajournerades kl. 14:55-15:08  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. 

Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. 
Tobias Gyllensten (S) ers. Rachel De Basso (S) 
Erik Wågman (S) 
Eva Eliasson (S) 
Pernilla Ivarsson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Razvan Nichitelea (C) ers. Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Angela Rindehag Hafström (L) ers. Jimmy Ekström (L) 
Agneta Fransson (MP) ers. Märit Strindberg (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Gunnel Svensson (M) ers. Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Martin Malmerfors (BA) ers. Olle Moln Teike (SD) §§ 207-219 
Linda Vestman (S) ers. Olle Moln Teike (SD) §§ 220-225 
 

Ersättare Linda Vestman (S) §§ 207-219 
Per Danielsson (KD) §§ 207-220 
 

Övriga Thomas Johansson, verksamhetschef Ambulanssjukvården § 214 
Wilhelm Alstermark, verksamhetsstrateg Medicinsk vård § 214 
Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg Folkhälsa och sjukvård § 215 
Jane Ydman, regiondirektör § 216 
Jenny Lilja, verksamhetschef Öron- näs- halskliniken § 218 
Emma Falk, enhetschef Audionommottagningen, Länssjukhuset Ryhov 
§ 218 
Annette Frisk, sektionschef Folkhälsa och sjukvård § 222 
Maria List Slotte, utredare Folkhälsa och sjukvård§ 222 
Rumi Uygul §§ 207-214 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 207-213, 216-225 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00-16:35, ajournerades kl. 14:55-15:08  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
 
 
 

 Peter Iveroth (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 §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 207  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas.  
 
Nämnden utser Peter Iveroth (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 §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 208  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 209  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 210  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2022/5 
 
Sammanställningen av informationshandlingar anmäls och läggs till  
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 211  
 
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 §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 212  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för oktober 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 213  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande: 
 

• tillfälliga förändringar gällande Folktandvårdens verksamhet i 
Anderstorp, 

• bemanningen över julhelgen på länets sjukhus, 
• IVO-beslut gällande tillsyn på akutmottagningen på 

Höglandssjukhuset i Eksjö, 
• bemanningssituationen på länets akutmottagningar. 

 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 214  
 
Ambulanssjukvården och akutmottagningen, 
Länssjukhuset Ryhov 
Wilhelm Alstermark, verksamhetsstrateg, ger en uppföljning av det 
pågående arbetet enligt framarbetad handlingsplan för akutmottagningen på 
Länssjukhuset Ryhov. 
 
Thomas Johansson, verksamhetschef, ger en uppföljning av det fortsatta 
arbetet med åtgärder i fråga om samverkansstruktur, arbetsmiljö, statistik 
över prio 1-tider, sekundärtransporter och pågående förbättringsprojekt 
inom ambulansverksamheten i Region Jönköpings län. 
 
Nämnden tackar och överlämnar till den nya nämnden att bjuda in till en 
uppföljning av arbetet inom ambulanssjukvården samt på akutmottagningen 
på Länssjukhuset Ryhov framöver. Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 215  
 
Användning av befintliga digitala lösningar, 1177 direkt 
och digitala kallelser 
Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg, informerar och svarar på frågor om 
följande: 
 

• statistik över användningen av befintliga digitala tjänster, 
• Designstudion i Sydöstra sjukvårdsregionen, 
• 1177 direkt där start planeras till mars 2023, 
• pågående arbete med digitala kallelser via 1177, 
• pilot för organiserad prostatatestning (OPT) i Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 216  
 
Avstämning åtgärdsförslag Intern kontrollplan 2021 
inom FS verksamhetsområde 
Jane Ydman, regiondirektör, informerar om pågående och fortsatt arbete 
med åtgärdsförslag inom FS verksamhetsområde för Intern kontrollplan 
2021.  
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 217  
 
Motion - Påbörja försök med språktolkning via 
översättningsapp 
Diarienummer: RJL 2022/355 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om befintligt behov av ett 
digitalt översättningsverktyg i hälso- och sjukvården, pågående pilot gällande 
översättningstjänst och alternativa arbetssätt.  
 
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 §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 218  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
följande:  
 

• tillgänglighet RJL jämfört med riket vid oktober 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,  
• antal väntande och genomförda avseende utprovning av hörapparat 

RJL jämfört med riket.  
 
Jenny Lilja, verksamhetschef, och Emma Falk, enhetschef, informerar om 
pågående arbete med förbättringsarbeten och Rätt använd kompetens (RAK) 
på öron- näs- och halskliniken för att utveckla processen med utprovning av 
hörapparat. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 219  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 
Diarienummer: RJL 2022/80 
 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport per oktober 2022 samt ekonomiskt resultat per november 
2022. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 220  
 
Frågor 
De frågor som ställdes av Elisabeth Töre (V) vid sammanträdet den  
11 oktober och av Håkan Karlsson Nyborg (SD) vid sammanträdet den  
15 november besvaras av Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 221  
 
Återrapportering från andra forum 
Thomas Bäuml (M) lyfter följande punkter som noteras i protokollet. 

• Ett tack riktas från nämndens sida till pensionärsorganisationerna i 
Jönköpings län för deras konstruktiva arbete i att utveckla hälso- 
och sjukvården i vår region, bland annat genom sitt arbete med 
utvärdering av vårdcentralernas arbete kring äldrevård och 
intervjuer med 90-åringar. 

• Vid det senaste mötet med Samverkansorgan för barn och ungdom 
(SBU) Jönköping lyftes en övrig fråga gällande logopeder och 
behovet av språkutveckling och språkträning. Problematik upplevs 
både gällande brist på logopeder och i fråga om övergången vid  
6 års ålder då kommunerna blir ansvariga, här har många mindre 
kommuner problem. Möjlighet finns att lyfta denna fråga vid ett 
kommande möte med presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård 
och presidiet för primärkommunalt samverkansorgan (PKS). 

• Ett medskick till kommande dialogmöten med patientföreningar är 
att det finns ett starkt önskemål från föreningarna att ha 
"patientföreningars förutsättningar" som ett tema i närtid.  

Eva Eliasson (S) och Gunnel Svensson (M) återrapporterar från genomfört 
dialogmöte med patientföreningar den 17 november och ger en summering 
av arbetet som representanter i arbetsgruppen med dialogmöten. Kommande 
dialogmöte planeras till den 11 maj 2023, nya representanter att ingå i 
arbetsgruppen från nämndens sida ska utses framöver. 
 
Nämnden tackar för det arbete som gjorts i arbetsgruppen under den här 
mandatperioden och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 222  
 
Bidrag till länsorganisationer med folkhälsomål i 
Jönköpings län år 2023 
Diarienummer: RJL 2022/883 
 
Thomas Bäuml (M) och Agneta Fransson (MP) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande förslag till fördelning av bidrag till 
länsorganisationer i Jönköpings län med inriktning folkhälsa för år 
2023. 

Sammanfattning  
Det har i budget för 2023 års bidragsgivning avsatts 23 235 000 kronor 
inom folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, 
folkhälsoorganisationer, funktionshinderorganisationer, 
nykterhetsorganisationer samt projektbidrag.  
 
Region Jönköpings län och Samtalscenter Vårsol (Frälsningsarmén) har 
inför 2023 skrivet ett IOP-avtal. Med anledning av detta flyttas 2 000 000 
kronor till ett upprättat IOP-konto. Den aktuella ramen för bidragsgivning 
för 2023 är 21 235 000 kronor. 
 
Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer till att 
stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella mål. De 
nationella folkhälsomålen utgör därmed en grund för fördelningsförslaget. 

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Annette Frisk, sektionschef och 

Maria List Slotte, utredare 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 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 §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 223  
 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: RJL 2022/1409 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

• Anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet föreslår i motionen Bättre 
vård för patienter med Lipödem att: 

• Region Jönköpings län prioriterar att stärka vården kring Lipödem 
och att Regionfullmäktige skickar ett sådant uppdrag till Nämnden 
för Folkhälsa och sjukvård.  

• Patientföreningar och andra berörda parter involveras i 
förbättringsarbetet. 

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

Beslutsunderlag 
• Motionssvar daterat 2022-12-07 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Motionsunderlag daterat 2022-11-21 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-10-11 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-06-02 
• Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

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

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 224  
 
Remiss - Utkast till proposition: Senarelagd anslutning 
till nationell läkemedelslista 
Diarienummer: RJL 2022/2561 

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 Utkast till proposition: Senarelagd anslutning till Nationell 
läkemedelslista.  
 
Region Jönköpings län är positiv till att Socialstyrelsen tillmötesgår 
önskemålet om att föreslå en senareläggning av den bortre tidsgränsen för 
Nationell läkemedelslista, men anser att även med det nya datum som 
föreslås (1 december 2025) kommer det inte vara möjligt att färdigställa 
anslutning och breddinförande av Nationell läkemedelslista så att den så 
kallade transformatorn kan stängas av.  
 
Region Jönköpings län bedömer att full anslutning och breddinförande av 
Nationell läkemedelslista kan genomföras tidigast till 1 januari 2028. 
Däremot bedöms möjligheten att införa läsfunktionalitet under 2025 som 
goda.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Missiv daterat 2022-11-09 
• Förslag till yttrande daterat 2022-12-14 
• Bilaga till yttrande daterad 2022-12-14 
• Remiss - Utkast till proposition: Senarelagd anslutning till Nationell 

läkemedelslista 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 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 §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 225  
 
Övriga frågor och avslutning 
Ordföranden tillåter att följande övriga frågor lyfts innan sammanträdet 
avslutas. 
 

• Internat för nämnd FS hålls den 21-22 februari 2023. 
• Aktuell statistik över inneliggande covid-19 patienter på länets 

sjukhus. 
 
Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka nämnden för ett bra och 
konstruktivt samarbete under den gångna mandatperioden samt önska 
samtliga lycka till i fortsättningen. 

Beslutets antal sidor 
1 

25
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