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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00-16:25

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)
Emma Evaldsson (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Ann-Kristin Göransson (S) ers. Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L)
Tobias Gyllensten (S) ers. Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Mona Milton (SD) ers. Helena Elmqvist (SD)
Angela Hafström (L) ers. Anita Winberg (SD)

Ej närvarande Sibylla Jämting (MP)

Ersättare Razvan Nichitelea (C)

Övriga Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare § 55
Maria List Slotte, utredare Folkhälsa och sjukvård § 57
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 §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Justering

Sekreterare

Ordförande

Nathalie Bijelic Eriksson

Justerare

Rachel De Basso (S)

Jimmy Ekström (L)

Lisbeth Andersson (M)

Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 47

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Jimmy Ekström (L) och Lisbeth Andersson (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 48

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 49

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

En diskussion förs kring ärende RJL 2018/684 Mål för svarstid vid 
telefonsamtal till 1177 som beslutades vid presidiesammanträdet den 4 
mars. Det nationellt gemensamma målet om att 75 procent av samtalen ska 
besvaras inom 9 minuter dygnet runt fastställdes. Nämnden kommer att följa 
måluppfyllelsen och hur måluppfyllelsen ser ut vid nedbrytning på olika 
dygn.

Beslutets antal sidor
1

6



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 50

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2020/6

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 51

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2020/3

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 52

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser för februari 2020 anmäls och läggs 
till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 53

Kurser och konferenser
En obligatorisk utbildning i intern kontroll den 31 mars för nämndens 
ordinarie ledamöter anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 54

Aktuell information
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar och svarar på frågor om

 Pågående arbete, provtagning och materialförsörjning inom Region 
Jönköpings län med anledning av det nya coronaviruset

 Inlämnad ansökan gällande tandläkarutbildning från Jönköping 
University

 Påbörjad diskussion mellan Sveriges Kommuner och Regioner och 
regeringen om villkor för beslutade statsbidrag med anledning av det 
nya coronaviruset

 Fortsatt process gällande beslut om verksamheter till hus D1/D2.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 55

Patientsäkerhetsberättelse 2019, Nationell 
handlingsplan för patientsäkerhet och IVO-ärenden
Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare, informerar om Region 
Jönköpings läns patientsäkerhetsberättelse för år 2019, framtagen nationell 
handlingsplan för patientsäkerhet, konceptet Säker vård – alla gånger och 
IVO-ärenden samt svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:30 och återupptas kl. 14:45.
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 56

Månadsrapport
Diarienummer: RJL 2020/82

Chefscontrollern informerar om månadsrapport för februari 2020 samt 
svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna.

Nämnden för, utifrån resultaten i månadsrapporten, en diskussion kring 
redovisat budgetunderskott för flertalet verksamhetsområden och det ökade 
antalet årsarbetare. Regionledningskontoret får i uppdrag att till kommande
presidie- och nämndsammanträden återkomma med en analys av de 
redovisade budgetunderskotten.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 57

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 
utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna föreslagna förslag till förändringar i policyn för 
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och 
kultur, med följande tillägg i fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande 
värderingar och alla människors lika värde

2. Nämnden ser behov av att revidera policy för bidragsgivning när 
planen för framtidens hälso- och sjukvård är fastslagen.

Reservationer
Thomas Bäuml och Lisbeth Andersson, (M) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.

Mona Milton (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera reglerna i policyn för 
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.

Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Maria List Slotte, utredare 

Folkhälsa och sjukvård
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur 
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår nämnden godkänna föreliggande förslag till policy, 
med följande tillägg i fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande värderingar och 
alla människors lika värde,

samt att följande tillägg görs i beslutssatsen:
Nämnden ser behov av att revidera policy för bidragsgivning när planen för 
framtidens hälso- och sjukvård är fastslagen.

Elisabeth Töre (V) instämmer i ovan tilläggsyrkande.

Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att ett tillägg i form av ett nytt 
stycke görs på sid. 1 i policyn, bilaga 1.

Mona Milton (SD) yrkar att ett antal tillägg och strykningar görs i policyn, 
bilaga 2, samt instämmer i Moderaternas tilläggsyrkande.

Ordföranden yrkar avslag på Moderaternas och Sverigedemokraternas 
yrkanden. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
godkänner föreliggande förslag till policy för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur, med de av ordföranden 
föreslagna tilläggen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 58

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000

Information om befintligt regelverk och statistik över uteblivna besök och 
sena återbud inom Region Jönköpings län ges av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger följande medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet:
 Finns det olika förhållningssätt i fråga om debitering vid uteblivna 

besök inom Region Jönköpings län?
 I vilken utsträckning använder sig verksamheterna av SMS-

påminnelser till patienterna?

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till
presidiet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 59

Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
Diarienummer: RJL 2019/2562

Information om åtgärder för att minska uteblivna besök och möjliga sätt för 
information om kostnader till patienten ges av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger följande medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet:
 Se över möjligheten att lägga till information om kostnader på 

Cosmickvitton
 Se över möjligheten att använda tidningar som plattform för 

förmedling av kostnadsinformation/kampanj
 Finns det etiska konsekvenser i fråga om att till patienten redogöra 

för vad ett patientbesök kostar?
 Det är konsekvensen av att en annan patient inte fick den uteblivna 

patientens plats som är det viktiga.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till
presidiet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 60

Frågor
De återstående två frågorna som ställdes av Bengt-Ove Eriksson (V) vid 
sammanträdet den 21 januari ska besvaras vid kommande 
nämndsammanträde den 21 april. 

Vid dagens sammanträde ställs ett antal frågor gällande stängningen av 
psykosavdelning G vid Länssjukhuset Ryhov av Elisabeth Töre (V) och 
Bengt-Ove Eriksson (V), bilaga 3. Frågorna ska besvaras vid kommande 
nämndsammanträde under våren.

Vid dagens sammanträde ställer Thomas Bäuml (M) följande fråga:
 I fråga om arbetet inför inflytt av verksamheter till hus D1/D2, där 

ett förslag till beslut presenterats, önskas att de av personalgrupperna 
anförda synpunkterna belyses och att konsekvenser för framlagda 
förslag belyses ur kostnads- och tidssynpunkt, dvs. vilka 
merkostnader uppstår och hur tidsplanen påverkas? 

Nämnden bestämmer att frågan från Thomas Bäuml (M) ska lyftas på 
kommande presidiesammanträde den 3 april och därefter besvaras vid 
kommande nämndsammanträde under våren.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 61

Återrapportering från andra forum
Ordföranden återrapporterar från genomfört dialogmöte mellan nämndens 
presidium och patientnämndens presidium den 4 mars. Informationen läggs 
till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 62

Återremiss - Vaccinationspaket till länets 70-åringar 
och äldre
Diarienummer: RJL 2017/83

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Avstår för närvarande införandet av ett samlat vaccinationspaket till 
länets 70-åringar och äldre där bältrosvaccin ingår.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har i frågan om införande av ett samlat 
vaccinationspaket till länets 70-åringar och äldre väntat på 
kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten kring bältrosvaccin. 
Underlaget är ännu inte klart och ett nytt betydligt bättre vaccin beräknas 
komma inom några år. Därför föreslås nämnden för folkhälsa och sjukvård 
att avvakta med införandet av ett äldrevaccinationsprogram där 
bältrosvaccin ingår. Detta överensstämmer med beslut i Budget och 
verksamhetsplan 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-10
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26
 Protokollsutdrag nämnden 2018-11-20
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 63

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara 
patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av utskrivningsklara patienter. 

Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de 
pågående utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av 

utskrivningsklara patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av 

utskrivningsklara patienter.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 64

Årsredovisning 2019 inkl. bilagor
Diarienummer: RJL 2019/179

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner årsredovisning för 2019 avseende de delar som avser 
nämndens verksamhet och utgiftsområden.

Sammanfattning 
Förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats. I årsredovisningen 
redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån 
måluppfyllelsen är bedömningen att verksamheten under 2019 i Region 
Jönköpings län kännetecknas av god hushållning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03
 Årsredovisning 2019
 Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Barnbokslut 2019
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Ekonomi

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 65

Övriga frågor
Ordföranden informerar om planerade datum för dialogmöten mellan 
nämnden och patientföreningar under år 2020 enligt följande:

 Den 14 maj kl. 12:00 i Värnamo
 Den 22 oktober kl. 12:00 i Jönköping.

Beslutets antal sidor
1
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