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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00-17:00 Ajournerats 14:45-15:00  

Plats: Regionens hus, sal A  
  

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. 
Erik Wågman (S) 
Eva Eliasson (S) 
Per Danielsson (KD) ers Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Martin Malmerfors (BA) ers Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Ann-Kristin Göransson (S) ers Märit Strindberg (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Gunnel Svensson (M) ers Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Tobias Gyllensten (S) 
Razvan Nichitelea (C) § 162- § 175 
Frida Aronsson (BA) 
Angela Hafström (L) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Mona Milton (SD) 
 
 

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör § 169 
Thomas Johansson, verksamhetschef § 169 
Maria Berghem, ekonomidirektör § 174 
Martin Takac, sjukvårdsdirektör § 173 
Fatmir Zogaj, personalföreträdare § 169- § 180 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00-17:00 Ajournerats 14:45-15:00  

Plats: Regionens hus, sal A  
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Martin Malmerfors (BA) 
 
 
 

 Håkan Karlsson Nyborg (SD)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 162  
 
Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Martin Malmerfors (BA) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 163  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg: 
Elisabeth Töre (V) anmäler följande övriga frågor: 

• Vaccinationsbokning via Bra Liv applikation 
• Capio ögon 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

  

§ 164  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 165  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2021 
Diarienummer: RJL 2021/19 
 
Sammanställning av informationshandlingarna anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 166  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 2021 
Diarienummer: RJL 2021/16 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser, promemorior och motioner för 
september och oktober 2021 anmäls och läggs till handlingarna. Nämnden 
önskar att motionen från Vänsterpartiet ”Reseersättning även vid resor till 
annat sjukhus än hemsjukhuset” lämnas över till Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö, för behandling. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 168  
 
Kurser och konferenser 
Ordföranden informerar om att presidiet beslutade under senaste 
sammanträdet den 2 november 2021 att konferensen den 3 december 2021 om 
samsjuklighet, tillåts en deltagare från koalition i Region Jönköpings län och en 
deltagare från oppositionspartierna att närvara på. Anmälan görs till 
nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 169  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende bland annat: 
 

• Antalet inneliggande patienter med covid-19 i Region Jönköpings 
län, 

• Vaccinationstäckning i Sverige och Europa, 
• Krav på vaccinerad personal inom vissa verksamheter där patienter 

är extra smittkänsliga.  
 

Agneta Ståhl sjukvårdsdirektör och Thomas Johansson verksamhetschef 
informerar grundligt om ambulanssjukvården samt besvarar frågor från 
nämnden gällande: 

• Antalet ambulanser i drift dagtid måndag-fredag,  
• Faktiska årsarbetare, 
• Schema inom ambulanssjukvården, 
• Ambulanslarm, 
• Ambulans vs sjuktransport, 
• Covid-19 transporter, 
• Rollfördelning, 
• Förbättringsåtgärder schema, 
• Insatser som påbörjats och planerats för att gemensamt arbeta mot 

målet ”bättre samverkansklimat inom ambulansverksamheten” 
 

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Koalitionen för Region Jönköpings län lämnar följande medskick till 
tjänstemännen: 
Nämnden avser att följa de åtgärder som föreslås för att nå måluppfyllelse 
avseende prio-1 tiderna, förbättra arbetsmiljön och samverkansstrukturen, 
samt vill ha en återkoppling till nämnden under andra kvartalet under 2022. 
 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna godtar medskicket i sin helhet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 170  
 
Månadsrapport 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande september månads ekonomiska rapport. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 171  
 
Frågor 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör, besvarar majoriteten av de 
föranmälda frågorna från Vänsterpartiet och Moderaterna. En av 
Moderaternas frågor avseende skillnader i dödlighet mellan sjukhusens IVA-
enheter, besvaras under nämndsammanträdet den 14 december 2021. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 172  
 
Återrapportering från andra forum 
Eva Eliasson (S) återrapporterar kort om sitt senaste deltagande i 
patientföreningens möte. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 173  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov chefskontroller och Martin Takac sjukvårdsdirektör kirurgi, 
informerar och besvarar frågor från nämnden gällande bland annat: 

• Standardiserade vårdförlopp cancer, 
• Flertalet mätpunkter, 
• Ledtider före och under pandemin, 
• Tillgänglighetsmätning från första kontakt med vården till 

operation/behandling, 
• Antalet väntande patienter och genomförda återbesök till kirurgisk 

vård,  
• Ökade läkarbesök inom primärvården i jämförelse med år 2020, 
• Handlingsplan för uppskjuten vård, 
• Åtgärder och förflyttningar för att förbättra tillgängligheten, 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 174  
 
Intern kontroll, uppföljning 
Maria Berghem ekonomidirektör, informerar och besvarar frågor från 
nämnden angående uppföljning av åtgärdsförslag i intern kontrollplan 2020. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 175  
 
Stipendieutdelning omvårdnadselever 2021 
Diarienummer: RJL 2021/1245 
 
Ett fåtal ledamöter anmäler sig till stipendieutdelningar i länets olika 
gymnasieskolor. Nämndsekreteraren får i uppdrag att maila ut formuläret till 
nämnden återigen för att fylla resterande tillfällen. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 176  
 
Remiss - Ändring i lag (2006:323) om utbyte av sprutor 
och kanyler 
Diarienummer: RJL 2021/1732 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
promemoria Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler 
(2006:323). 
 
Region Jönköpings län anser att ta bort den så kallade bosättningsprincipen 
kan öka tillgängligheten till sprututbytesverksamheter och stödjer därmed 
förslaget till ändring i lagen.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Missiv daterad 2021-09-17 
• Yttrande daterad 2021-09-17 
• Remiss Socialdepartementet 2021-08-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Elisabeth Töre (V) och Thomas Bäuml (M) ställer sig bakom föreliggande 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 177  
 
Remiss - Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk 
och i samverkan 
Diarienummer: RJL 2021/1537 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner föreliggande yttrande med nedanstående tilläggsyrkande, 
som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktigt, strategisk och i 
samverkan (SOU 2021:59).  
 
Region Jönköpings län anser att delbetänkandet grundar sig på en väl 
genomförd utredning med många viktiga områden som påverkar 
tillgängligheten. Delbetänkandet 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.  
 
Övriga synpunkter beskrivs i yttrandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Missiv daterad 2021-10-14 
• Yttrande daterad 2021-09-14 
• SOU 2021:59 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Koalitionen för Region Jönköpings län lämnar följande tilläggsyrkande i 
yttrandet: 
Tillägg under rubriken ”Sammanfattning” och efter andra stycket: 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Region Jönköpings län avstyrker utredningens förslag om att en 
tillgänglighetskommitté skulle kunna bidra till utveckling och 
förändringsarbete för bättre tillgänglighet i regionerna. Regionerna som 
sjukvårdshuvudmän äger själva sina handlingsplaner och arbetet med att de 
följs för att förbättra tillgängligheten. Förslaget om en kommitté står i strid 
med de ansvarsförhållanden som idag gäller. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 178  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård hanterar ärendet vid nämndsammanträdet 
den 14 december 2021, efter en informationspresentation kring ämnet. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 179  
 
Remiss - Promemoria utkast till lagrådsremiss Nya 
regler för organdonation 
Diarienummer: RJL 2021/1942 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
promemoria Utkast till lagrådsremiss, Nya regler för organdonation.   
 
Region Jönköpings län delar lagrådsremissens bedömning i utkastet och 
ställer sig positiv till de föreslagna ändringarna. Ändringarna innebär ett 
tydligt lagstöd och möjlighet att intubera och påbörja respiratorbehandling i 
organbevarande syfte. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Missiv daterad 2021-10-26 
• Yttrande daterad 2021-10-26 
• Remiss Socialdepartementet 2021-09-24 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 162-180 

Tid: 2021-11-16 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 180  
 
Övriga frågor 
 
Elisabeth Töre (V) lyfter följande frågor: 

• Dubbla patientavgifter vid besök hos Capio ögonklinik? 
• Influensa vaccination endast bokningsbar via applikationen Bra Liv? 

 
Anette Peterson hälso-och sjukvårdsstrateg besvarar frågorna. 

 

Beslutets antal sidor 
1 
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