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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 129-150
Tid:

2020-09-15 kl. 13:00-16:45

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

Närvarande
Beslutande

Rachel De Basso (S) ordf.
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. §§ 137-150
Martin Malmerfors (BA) ers. Martin Nedergaard-Hansen (BA) §§ 129-136
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf.
Erik Wågman (S)
Eva Eliasson (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L) deltar via länk §§ 129-149
Emma Evaldsson (KD) ers. Jimmy Ekström (L) § 150
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Mona Milton (SD) ers. Anita Winberg (SD)

Ersättare

Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA) ers. §§ 137-150
Tobias Gyllensten (S)
Emma Evaldsson (KD) §§ 129-149
Frida Aronsson (BA)
Gunnel Svensson (M)

Övriga

Axel Ros, chefläkare § 138
Birgitta Svensson, Kommunal §§ 136-149
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 129-143
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller §§ 130-150
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 129-150
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2020-09-15 kl. 13:00-16:45

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

Justering
Sekreterare
Nathalie Bijelic Eriksson
Ordförande
Rachel De Basso (S)
Justerare
Pernilla Mårtensson (KD)

Lisbeth Andersson (M)
Protokollet är justerat 2020- - och justeringen är tillkännagiven på Region
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 129
Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Pernilla Mårtensson (KD) och Lisbeth Andersson (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 130
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande
tillägg:



Övriga frågor från Thomas Bäuml (M) gällande BOS och underlag
för budgetarbetet.
Övrig fråga från Elisabeth Töre (V) gällande synpunkt på
remisshantering.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 131
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 132
Anmälan av informationshandlingar
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 133
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 134
Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för juni och juli 2020
anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 135
Kurser och konferenser
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferenser:


Vård i rörelse, digital dialog den 25 september
- Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. Vid förhinder ges
ersättare möjlighet att ta ordinaries plats.



God och nära vård i praktiken den 8 oktober i Stockholm/digital
medverkan
- En ledamot från ledningen och en från oppositionen ges möjlighet
att delta.

Anmälan sker via nämndsekreteraren.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 136
Aktuell information
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar och svarar på frågor om följande:
 Uppföljning av arbetet med covid-19; bland annat i fråga om
statistik över bekräftade fall, vårdplatser, inneliggande patienter samt
digitala vårdbesök, pågående PCR-provtagning och
antikroppsprovtagning samt planering för covid-19-vård och arbetet
med den uppskjutna vården under hösten
 Arbetet inför den kommande influensavaccineringen
 Planering inför covid-19-vaccinering
 Pågående arbete inför ny Regelbok ögonsjukvård inom vårdval i
Jönköpings län
 Nuläge och kommande inflyttningar för verksamheter i hus D1
 Hävt ordförandebeslut gällande besöksförbud i vården.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 137
Månadsrapport
Diarienummer: RJL 2020/82
Chefscontrollern informerar och svarar på frågor om månadsrapport för juli
2020, ekonomiskt resultat för augusti 2020, merkostnader för covid-19 samt
redovisar en nationell jämförelse av den strukturjusterade hälso- och
sjukvårdskostnaden.
Till kommande sammanträde önskar nämnden få en redogörelse över det
ekonomiska resultatet för verksamhetsområdet Vårdcentralerna Bra Liv
under 2020, bland annat i fråga om antalet årsarbetare och tillskott av
medel.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 138
Patientsäkerhet och IVO-ärenden
Axel Ros, chefläkare, informerar om patientsäkerhetsförhållanden under
coronapandemin och beslutade IVO-ärenden sedan mars 2020 samt svarar
på frågor.
Beslutets antal sidor
1

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 15:15 och återupptas kl. 15:35.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 139
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170

Ordföranden informerar om fastställd process för hanteringen av ärendet att
fastställa Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Information om
detta gavs vid budgetberedningen. En parlamentarisk grupp tillsätts med
syftet att politiskt komma överens om planen som är ett långsiktigt
strategiskt dokument. En representant per parti medverkar i gruppen. Tider
för när gruppen ska träffas kommer att skickas ut senare i veckan. Ersättare
tillåts närvara om utsedd representant har förhinder att medverka.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 140
Frågor
Den fråga som ställdes av Thomas Bäuml (M) vid sammanträdet den 16 juni
besvaras av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:
Gunnel Svensson (M)
– Under coronapandemin tycks antalet hemförlossningar ökat. Hur är
förhållandet i vår region? Vilken beredskap finns i regionen ifråga om
resurser och kompetens vid eventuell ökad efterfrågan på hemförlossning?
Elisabeth Töre (V)
– Hur löper arbetet med att öka tillgängligheten inom barn- och
ungdomspsykiatrin?
Finns det en möjlighet att de som arbetar med uppdraget kommer till
nämnden och avrapporterar vad som har gjorts och vad som planeras
framöver?
Nämnden ger presidiet i uppdrag att bereda frågorna inför svar på ett
kommande nämndsammanträde.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 141
Återrapportering från andra forum
Ordföranden återrapporterar från möten mellan presidierna för
primärkommunal samverkan och nämnd för folkhälsa och sjukvård
där beslut om utredningsdirektiv angående den specialiserade palliativa
vården i Jönköpings län har fattats. Utredningen planeras vara klar vinter
2020/vår 2021.
Gunnel Svensson (M) informerar om det kommande digitala dialogmötet
med patientföreningar den 22 oktober. Inbjudan skickades ut av
nämndsekreteraren i augusti.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 142
Remiss - SOU 2020:19 God och nära vård – En reform
för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Diarienummer: RJL 2020/1043
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet,
med följande tillägg och justering:
Kapitel 4 - Samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården,
följande tillägg görs:
Ett hinder för god samverkan i sjukvården mellan kommun och
region är dagens utformning av journalsystem med olika
journalsystem för region och kommun och sekretessbarriär emellan.
Denna fråga behöver belysas närmare framöver.
Kapitel 5 Patientkontrakt – patientens stöd för en sammanhållen
vård, följande justering görs:
Samtidigt måste det framgå tydligt att patientkontrakt ska erbjudas
alla, inte bara ges när den efterfrågas. justeras till:
Samtidigt måste det framgå tydligt att patientkontrakt ska erbjudas
alla patienter med behov av det, inte bara ges när det efterfrågas
särskilt.
Kapitel 8, underrubrik 8.2.3 Begreppet sluten vård behöver
omdefinieras, följande tillägg görs:
Det är viktigt med exemplifiering och tydlig gränsdragning för att
undvika begreppsförvirring.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
huvudbetänkande God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till utredningen och den
förstärkta samverkan mellan kommunernas hälso- och sjukvård och
primärvården som lyfts fram.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-08-10
 Förslag till yttrande daterat 2020-09-15
 Remiss: God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem, SOU 2020:19
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att följande
tillägg och justeringar görs i föreliggande förslag till yttrande:
Kapitel 4 - Samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården, följande
tillägg görs:
Ett hinder för god samverkan i sjukvården mellan kommun och region är
dagens utformning av journalsystem med olika journalsystem för region och
kommun och sekretessbarriär emellan. Denna fråga behöver belysas
närmare framöver.
Kapitel 5 Patientkontrakt – patientens stöd för en sammanhållen vård,
följande justering görs:
Samtidigt måste det framgå tydligt att patientkontrakt ska erbjudas alla, inte
bara ges när den efterfrågas. justeras till:
Samtidigt måste det framgå tydligt att patientkontrakt ska erbjudas alla
patienter med behov av det, inte bara ges när det efterfrågas särskilt.
Kapitel 8, underrubrik 8.2.3 Begreppet sluten vård behöver
omdefinieras, följande tillägg görs:
Det är viktigt med exemplifiering och tydlig gränsdragning för att undvika
begreppsförvirring.
Thomas Bäuml (M) bifaller ordförandens förslag samt lämnar för
Moderaterna följande protokollsanteckning:
Vi stödjer koalitionens förslag till yttrande och vill lägga följande
protokollsanteckning: Vi vill betona vikten av att förflyttning/omställningen
mot primärvård och att regionen ska ha en stöttande hållning avseende

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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kompetensutveckling och utbildning gentemot kommunerna vilket inte minst
pandemin visat behovet av.
Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden.
Elisabeth Töre (V) yrkar att följande justering görs i föreliggande förslag till
yttrande:
Sammanfattning, texten i första stycket ändras till:
Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till utredningen och den
förstärkta samverkan mellan kommunernas hälso- och sjukvård och
primärvården. Begreppet ”Nära vård” bygger på en i grunden sund syn på
människans möjligheter att påverka sin vård och är på så sätt en
frihetsreform. Dessutom finns möjligheter till ökad frihetskänsla för
patienten i de fall där egenvård kan vara ett alternativ. Det är samtidigt
viktigt att belysa att det finns risker. Det går inte att formera vården på ett
sådant sätt att den är beroende av att patienten och dess anhöriga gör en
arbetsinsats. Den enskilde skall vara garanterad god och nära vård alldeles
oavsett om det finns eller inte finns familj och anhöriga som ställer upp.
Region Jönköpings län ställer sig inte bakom förslagen i utredningen som
handlar om att genom lagstiftning tvinga regionerna att införa vårdval inom
psykiatri och fysioterapi då det inte löser det grundläggande problemet och
dessutom inkräktar på regionernas självstyre.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
godkänner föreliggande förslag till yttrande, med de av ordföranden
föreslagna tilläggen samt justering.
Omröstning begärs där ordförandens förslag (JA) ställs mot Elisabeth Töres
(V) förslag (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Lisbeth Andersson (M), Helena Elmqvist (SD), Mona Milton
(SD), Erik Wågman (S), Eva Eliasson (S), Pernilla Mårtensson
(KD), Peter Iveroth (KD), Helena Stålhammar (C), Linda Gerdin
(BA), Jimmy Ekström (L), Sibylla Jämting (MP), Thomas Bäuml (M),
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Rachel De Basso (S).
NEJ röstar följande ledamot:
Elisabeth Töre (V).

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 14 JA-röster mot 1 NEJ-röst bifallit föreliggande
förslag till yttrande, med de av ordföranden föreslagna tilläggen samt
justering.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
4

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 143
Remiss - Strukturförändring och investering i hälsooch sjukvården – lärdomar från exemplet NKS
Diarienummer: RJL 2020/1235
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag Strukturförändringar och investeringar i hälso- och sjukvården SOU
2020:15.
Region Jönköpings län instämmer till stor del i det som framkommer i
utredningen och de lärdomar som finns från utvärderingen av NKS. Region
Jönköpings län ser att det finns ett stort behov av tydligare vägledning/fakta
om vad som krävs vid planering av nya lokaler.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-08-10
 Förslag till yttrande daterat 2020-09-22
 Remiss: Strukturförändringar och investeringar i hälso- och
sjukvården, SOU 2020:15
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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§ 144
Remiss - Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Diarienummer: RJL 2020/1283
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
betänkande Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess, SOU 2020:24.
I betänkandet föreslås bland annat ett förbättrat stöd för återgång i arbete
efter sjukdom och en bättre väg genom sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-06-30
 Förslag till yttrande daterat 2020-09-15
 Remiss: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess, SOU 2020:24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att följande tillägg
görs i föreliggande förslag till yttrande:
Vi delar bedömningen att samverkan måste bli bättre mellan olika
myndigheter och andra aktörer inblandade i individers sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocesser. Vi konstaterar dock att många av de förslag som
läggs fram i den aktuella utredningen handlar om att tillsätta fler
utredningar. Det brådskar med en nödvändig förbättring av nuvarande
system och då krävs handling, inte bara fler analyser. Exempelvis:
Gör socialförsäkringssystemet mer flexibilitet med fler nivåer för
sjukskrivning och sjukersättning än de som finns idag.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Tillåt att även arbete under få timmar ger utdelning i form av
sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Underlätta för personer som är deltidssjukskrivna att lägga upp sina
arbetsdagar och timmar utifrån vad som
underlättar mest för deras arbetsförmåga, inte utefter en given mall.
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande och yrkar
avslag på tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
godkänner föreliggande förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
2
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§ 145
Remiss - Regional strategi för att motverka mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer 2020-2026
Diarienummer: RJL 2020/1485
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i
Jönköpings län, med följande tillägg:
Strategin bör också beskriva hur det länsgemensamma arbetet
utvärderas under pågående period 2020-26.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag Strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer i Jönköpings län 2020-2026.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget på Strategi för att
motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-08-19
 Förslag till yttrande daterat 2020-09-15
 Remiss: Regional strategi - mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer Jönköpings län 2020-2026
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att följande tillägg
görs i föreliggande förslag till yttrande:
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget på Strategi för att
motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
I punkterna under rubriken Mål för strategiskt och operativt arbete, sid 12 i
strategin, textjusteringar:
Protokollsutdrag, bestyrkande
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Förbättrad upptäckt av våld
Utveckla rutiner för att ställa frågan om våld till medarbetare, justeras till:
Utveckla rutiner för att ställa frågan om våld till medarbetare och patienter.
Starkare stöd och skydd för våldsutsatta och barn
Erbjuda stöd till våldsutövare, justeras till:
Erbjuda stöd till våldsutsatta att anmäla brott.
Jimmy Ekström (L) yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att
följande tillägg till yttrandet görs:
Strategin bör också beskriva hur det länsgemensamma arbetet utvärderas
under pågående period 2020-26.
Ordföranden yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
godkänner föreliggande förslag till yttrande, med det av Jimmy Ekström (L)
föreslagna tillägget.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
2
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§ 146
Rekommendation om ersättningsregler för boende i
samband med nationell högspecialiserad vård (NHV)
Diarienummer: RJL 2020/1115
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande beslutsunderlag från samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen om rekommendation om
ersättningsregler från Sveriges Kommuner och Regioner.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att ta ställning till
rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell
högspecialiserad vård (NHV) och samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionens förslag att godkänna detta.
Region Jönköpings län ställer sig bakom beslutsunderlaget från
samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen att godkänna
föreliggande förslag om ersättningsregler för boende i samband med
nationellt högspecialiserad vård, samt att tillämpa dessa regler även för all
vård inom och utanför Sydöstra sjukvårdsregionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-07-15
 Beslutsunderlag från samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen daterat 2020-06-05
Beslutet skickas till
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – Ekonomi
Beslutets antal sidor
1
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§ 147
Regelverk för Enhetspris för kost och logi vid
Skandionkliniken
Diarienummer: RJL 2020/1425
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande beslutsunderlag från samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen gällande tillstyrkt regelverk för
”Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken”.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att ta ställning till rubricerat
förslag om ”Enhetspris för kost och logi vid behandling på
Skandionkliniken”.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget från samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen att godkänna förslaget om ett enhetspris för
kost och logi vid behandling på Skandionkliniken.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-07-15
 Beslutsunderlag från samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen daterat 2020-06-05
Beslutet skickas till
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
Beslutets antal sidor
1
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§ 148
Införande av tarmcancerscreening och anslutning till
gemensamt kallelsekansli
Diarienummer: RJL 2020/1492
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande beslutsunderlag från samverkansnämnden i
Sydöstra sjukvårdsregionen om införande av tarmcancerscreening
samt anslutning till gemensamt kallelsekansli för
tarmcancerscreening.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att ta ställning till rubricerat
beslutsunderlag från samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget från samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen om införande av tarmcancerscreening med
start januari 2022, samt att ansluta till gemensamt kallelsekansli för
tarmcancerscreening.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-07-15
 Beslutsunderlag från samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen daterat 2020-06-05
Beslutet skickas till
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1
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§ 149
Rekommendation om ersättning för digitala
vårdtjänster
Diarienummer: RJL 2020/1407
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande rekommendation från Sveriges Kommuner
och Regioner om ersättning för digitala vårdtjänster till vårdgivare
verksamma enligt den nationella taxen, med 500 kronor för läkare
och 275 kronor för fysioterapeut under den begränsade tid som
förordningen gäller.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har rekommenderats att tillämpa ersättning för
digitala vårdkontakter till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan
enligt förslag från Sveriges kommuner och regioner.
Region Jönköpings län ställer sig bakom föreslagen rekommendation om
ersättning under den begränsade tid som den tillfälliga förordningen gäller.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Missiv daterat 2020-08-10
 Rekommendation om ersättning för digitala vårdtjänster till
vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan från Sveriges
Kommuner och Regioner
Beslutet skickas till
Sveriges Kommuner och Regioner
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
Beslutets antal sidor
1
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§ 150
Övriga frågor
Thomas Bäuml (M) ställer nedan övriga frågor som behandlas enligt
följande:


I underlaget för budget ingår inrättande av några nya
verksamheter/områden och belopp för budgetpåverkande kostnader
för budgetåren 2021-2023 behöver tas fram avseende;
- Införande tarmcancerscreening, kvarstår 7 mkr som beräknats
tidigare, införande av organiserad psa-testning, tandläkarutbildning
och eventuellt andra områden.
Ordföranden informerar om att samtliga partier kan få stöd med
underlag och beräkningar av regionledningskontoret under
budgetarbetet.



Enligt mediauppgifter ska BOS införas i början av oktober. Det
föranleder följande frågor;
- Har de synpunkter på brister som tidigare framkommit åtgärdats
och testats?
- Har utbildningsinsatser säkrats så att berörd personal är förberedd
inför övergången?
- Hur ser riskanalysen ut avseende införande under rådande
pandemi? Vilka är de kritiska riskerna?
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg, informerar om de olika
faserna för införandeprocessen framåt, utbildningsinsatser inför
införandet samt en kommande utvecklingsinsats i BOS. Den andra
fasen i införandeprocessen påbörjas vecka 40.

Elisabeth Töre (V) lyfter nedan övrig fråga som en synpunkt på
remisshantering och behandlas enligt följande:


Från Vänsterpartiet ser vi helst, där det är möjligt, att remisser sprids
ut på ett sådant sätt att det blir mer hanterbart för nämndens
ledamöter. Ofta tenderar dagordningen till att antingen ha inga
remisser eller tvärt om väldigt många. Det är ett omfattande arbete
för nämndens ledamöter att sätta sig in i de statliga remisserna och
det är en viktig del av uppdrag. Vi har naturligtvis förståelse för att
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det ibland kan slumpa sig så att några remisser måste hanteras
samtidigt på grund av tidsfrister. Men där det går att sprida ut
remisserna önskar vi att så görs.
Nämnden är överens om att synpunkten ska ses som ett medskick till
remissprocessen inför hanteringen av kommande remisser.
Beslutets antal sidor
2
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