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Tid: 2021-03-18 kl. 16:30-17:35  

Plats: Digitalt 
 

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) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Gunnel Svensson (M) ers Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Per Danielsson (KD) 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Birgitta Svensson, personalföreträdare kommunal 
Fatmir Zogaj, personalföreträdare 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
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Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Sibylla Jämting 
 
 
 

 Gunnel Svensson  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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§ 43  
 
Val av protokollsjusterare 

 
Nämnden utser Sibylla Jämting (MP) och Gunnel Svensson (M) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 44  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt bifogat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 45  
 
Aktuell information om covid-19 läget inom hälso- och 
sjukvården 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig, informerar och besvarar 
frågor från nämnden och övriga närvarande avseende: 
 

 Antalet nya fall av covid-19 ökar i länet, 1400 fall förra veckan 
 Fler prover tas, varav omkring 15 % är positiva 
 Andelen sjuka över 70 och 80 år är numera lägre 
 Hög andel av så kallad brittisk virusvariant 
 Provtagning av närkontakter ska öka enligt riktlinjer från 

Folkhälsomyndigheten 
 Jönköpings län hårt drabbad av stor smittspridning, i jämförelse 

med övriga län i riket 
 Antalet inneliggande patienter med covid-19 ökar igen och 

därför behöver antalet covid-vårdplatser på sjukhusen i länet 
utökas från totalt 64 till 78.  

 För att klara bemanning på covid-vårdplatser och IVA förlängs 
krislägesavtal 

 Region Jönköpings län får fortsatt hjälp från andra regioner 
genom att vi kan flytta IVA patienter till sjukhus i andra län 

 
Nämnden gör följande medskick: 
Nämnden ser med stor oro på den ökade smittspridningen i länet och att 
sjukvården är oerhört belastad. Vi uppmanar länets invånare att fortsatt 
följa rekommendationerna och att alla aktörer i samhället tar sitt ansvar 
att minska smittspridningen. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 46  
 
Aktuell information om vaccination mot covid-19 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig, informerar och besvarar 
frågor från nämnden och övriga närvarande avseende: 
 
 Antalet givna vaccinationsdoser per vecka ökar 
 Astra Zenecas vaccin pausas, vilket just nu påverkar vaccinationstakten. 
 Vaccinationen hinner inte förebygga en tredje våg, bara en god 

följsamhet till riktlinjer och restriktioner kan bromsa utvecklingen 
 
 

Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 

 

Beslutets antal sidor 
1

7


	Protokoll förstasida
	Val av protokollsjusterare
	Beslut NFS 2021-03-18
Val av protokollsjusterare

	Fastställande av dagordning
	Beslut NFS 2021-03-18
Fastställande av dagordning

	Aktuell information om covid-19 läget inom hälso- och sjukvården 
	Beslut NFS 2021-03-18
Aktuell information om covid-19 läget inom hälso- och sjukvården 

	Aktuell information om vaccination mot covid-19
	Beslut NFS 2021-03-18
Vaccination mot Covid-19


