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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00-16:35  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Rachel De Basso (S) ordf. 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. §§ 65-72  
Martin Malmerfors ers. Martin Nedergaard-Hansen (BA) §§ 73-82 
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) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Martin Malmerfors (BA) §§ 65-72 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Agneta Fransson (MP) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Bertil Nilsson (M), vice ordf. patientnämnden § 71 
Anna Ståhlkrantz, utredare patientnämnden § 71 
Axel Ros, chefläkare § 74 
Mårten Lindström, överläkare folkhälsa och sjukvård § 76 
Maria Engquist, överläkare folkhälsa och sjukvård § 81 
Peter Tudén, vårdenhetschef beroendemottagningen Länssjukhuset 
Ryhov § 81 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg  
Kristina Bertov, chefscontroller  
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00-16:35  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Linda Gerdin (BA) 
 
 
 

 Elisabeth Töre (V)  
 

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

 

3



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 65  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Linda Gerdin (BA) och Elisabeth Töre (V) att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 66  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande 
tillägg. 
 

• Initiativärende från Håkan Karlsson Nyborg (SD). 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 67  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 68  
 
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 §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 69  
 
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 §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 70  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för mars 2022 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 71  
 
Patientnämndens årsrapport för 2021 
Bertil Nilsson (M), vice ordf. patientnämnden, och Anna Ståhlkrantz, 
utredare patientnämnden, presenterar årsrapport för patientnämndens 
verksamhet år 2021 samt svarar på frågor. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 72  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande. 
 

• Aktuellt gällande covid-19, bl.a. i fråga om antal inneliggande 
covid-19-patienter 

• Pågående arbete inom beredskapsområdet med anledning av kriget i 
Ukraina 

• Intensivt arbete med sommarplaneringen 
• Pågående kartläggning av läkartillgången inom Vårdcentralerna Bra 

Liv. 
 
Nämnden önskar få en återrapportering av budgetsatsningen gällande 
förstärkt grundbemanning i primärvården vid nämndsammanträdet den 21 
juni. 
 
Övrig fråga från Thomas Bäuml (M) gällande hur Region Jönköpings län 
arbetar utifrån det beslut med kritik avseende behandling av personuppgifter 
som kommit från Inspektionen för vård och omsorg besvaras av Anette 
Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 73  
 
Månadsrapport 
Diarienummer: RJL 2022/80 
 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport för mars 2022. Vid kommande nämndsammanträde den 31 
maj ska information om resultat utifrån överenskommelsen för ökad 
tillgänglighet i vården ges.  
 
Nämnden lämnar medskick inför informationspunkten Uppföljning av 
uppdrag om att förbättra tillgängligheten vid barn- och ungdomspsykiatrin 
vid kommande nämndsammanträde den 31 maj. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 14.30 och återupptas kl. 14.45. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 74  
 
Patientsäkerhet 
Axel Ros, chefläkare, informerar och svarar på frågor om följande. 
 

• Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården 2020-2024 

• Patientsäkerhetsberättelse för Region Jönköpings län år 2021  
• Pågående patientsäkerhetsarbete, bl.a. i fråga om viktiga åtgärder för 

en säker vård, utveckling av indikatorer och inrättande av lokal 
samverkansgrupp patientsäkerhet. 

 
Nämnden tackar för informationen och önskar vid ett kommande 
nämndsammanträde under hösten få ytterligare information om det 
pågående arbetet med indikatorer inom patientsäkerhetsarbetet. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 75  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
följande. 
 

• Tillgänglighet Region Jönköpings län jämfört med riket vid mars 
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. 

 
Nämnden lämnar medskick inför informationspunkten Uppföljning av 
uppdrag gällande vårdplatser och arbetsmiljö inom intensivvården samt 
ekonomi inom Kirurgisk vård vid kommande nämndsammanträde den 31 
maj. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 76  
 
Läkemedel 
Mårten Lindström, överläkare, informerar och svarar på frågor om aktuellt 
inom läkemedelsarbetet nationellt och regionalt, bl.a. i fråga om 
rekommendationer från NT-rådet under 2021 och gemensamt 
läkemedelsarbete inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger denna till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 77  
 
Frågor 
De frågor som ställdes av Håkan Karlsson Nyborg (SD) vid sammanträdet 
den 29 mars 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 §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 78  
 
Kurser och konferenser 
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferenser. 
 

• Offentlig upphandling som kraftfullt verktyg för hållbar utveckling 
den 16 maj, digitalt 
- Avstå från deltagande. 
 

• Analys för Region Jönköpings läns ekonomiska tillväxt år 2020 den 
7 juni i Jönköping 
-  Avstå från deltagande. 
 

• Bästa platsen att åldras på, Seniorer - invånarkraft för att främja 
hälsa den 4 maj i Huskvarna 
- Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. Vid förhinder ges 
ersättare möjlighet att ta ordinaries plats. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 
 
Ordföranden påminner nämnden om utskickad lista över 
stipendieutdelningstillfällen för vårterminen 2022 där stipendieutdelare 
saknas för ett flertal tillfällen. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 79  
 
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 §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 80  
 
Kunskapsstyrning 
På grund av tidsbrist vid dagens sammanträde får presidiet i uppdrag att 
planera in informationsärendet till ett kommande nämndsammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 81  
 
Remiss - Från delar till helhet - En reform för 
samordnade,  behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet 
Diarienummer: RJL 2021/2646 

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 
delbetänkande Från delar till helheten – en reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet SOU 2021:93.  
 
Region Jönköpings län anser att insatserna för denna målgrupp behöver bli 
mer samordnade, behovsanpassade och personcentrerade och ställer sig 
därför i huvudsak positiv till förslagen. Region Jönköpings län bedömer 
dock att utredningen underskattar tidsåtgången för det nödvändigt 
förberedande arbetet och behovet av att säkra kompetensförsörjningen. 
Några ytterligare synpunkter på förslagen beskrivs i yttrandet.  

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Maria Engquist, överläkare och 

Peter Tudén, vårdenhetschef 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-20 
• Missiv daterat 2022-04-12 
• Förslag till yttrande daterat 2022-05-03 
• Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet SOU 2021:93 

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

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 65-82 

Tid: 2022-05-03 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 82  
 
Initiativärende 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Ger presidiet i uppdrag att bereda ärendet inför ett kommande 
nämndsammanträde. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har väckt ett initiativärende avseende nedkortning av 
väntetider för utredning inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
• Initiativärende från Sverigedemokraterna 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) lyfter vid dagens sammanträde ett 
initiativärende avseende nedkortning av väntetider för utredning inom Barn- 
och Ungdomspsykiatrin. 
 
Ordföranden yrkar att presidiet ska ges i uppdrag att bereda ärendet inför ett 
kommande nämndsammanträde. 

Beslutsgång 
Nämnden beslutar att presidiet ska ges i uppdrag att bereda ärendet inför ett 
kommande nämndsammanträde. 

Beslutet skickas till 
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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2022-05-02   

 

Nämndinitiativ 

 

Folkhälsa- och Sjukvårdsnämnden 

 

Korta ned väntetider för utredning, Barn- och Ungdomspsykiatrin 

 

Sedan 2021 har väntetiderna för utredning av barn och unga kommit att falla katastrofalt. 

Den psykiska ohälsan ökar lavinartat över stora delar av landet och då särskilt inom målgruppen barn 

och unga. Detta kan komma att bringa med sig oerhört stora konsekvenser både socioekonomiskt 

och samhällsmässigt då de är våra framtida regioninvånare och nästa generations beslutsfattare, 

näringsidkare, vårdpersonal, skattebetalare etc. 

Trots tidigare satsningar kommer man inte till rätta med problematiken och de rapporter som 

inkommer vittnar om att nya vägar måste hittas för att lösa den pågående krisen, enligt de senaste 

siffrorna är tillgängligheten inom 30 dagar för påbörjad utredning nära 0 (2%) vilket innebär att 

endast 2 av 100 individer erbjuds utredning. 

Vi måste med alla möjliga medel hitta vägen för att vända denna trend uppåt vilket annars kommer 

att få ödesdigra konsekvenser för Region Jönköpings Län i en nära framtid. 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att Folkhälsa- och Sjukvårdsnämnden allokerar nödvändiga medel från posten ”FS oförutsedda” för 

att finna kompetent profession via externa kanaler, ex. utomläns och-/eller utomlands. 

-Att Uppdra förvaltningen genomföra en avsökning med tillhörande kostnadsberäkning och 

återrapportera till FS. 

-Att Uppdra regionen påbörja detta arbete omgående. 

 

För Sverigedemokraterna Region Jönköpings Län 

 

Håkan Nyborg 

 

2022-05-02 
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