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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00-16:30 Ajournerats 14:30-14:45  

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. 
Ann-Kristin Göransson (S) ers Erik Wågman (S) 
Eva Eliasson (S) 
Emma Evaldsson (KD) ers Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) § 47- § 63 
Angela Hafström (L) ers Jimmy Ekström (L) § 64-§ 65 
Sibylla Jämting (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) 
Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) 
Emma Ewaldsson (KD) 
Per Danielsson (KD) 
Razvan Nichitelea (C) 
Angela Hafström (L) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Malin Bengnér, smittskyddsläkare 
Jonas Almgren, sektionschef folkhälsa och sjukvård 
Axel Ros, chefläkare  
Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef 
Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef psykiatriska kliniken Eksjö 
Fatmir Zogaj, personalföreträdare Vårdförbundet § 59-§ 65 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00-16:30 Ajournerats 14:30-14:45  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Elisabeth Töre (V) 
 
 
 

 Eva Eliasson (S)  
 

 
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 §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 47  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Nämnden utser Elisabeth Töre (V) och Eva Eliasson (S) att tillsammans 
med ordförande justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 48  
 
Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande 
tillägg: 
 

 Anmälda frågor besvaras under punkten 10 
 Tillägg av punkten ”information om en parlamentarisk grupp”, efter 

punkten ”aktuell information” 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 49  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1

6



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 50  
 
Anmälan av informationshandlingar - nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2021 

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: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 51  
 
Anmälan av delegationsbeslut - nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 2021 

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: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 52  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning av inkomna remisser för februari 2021 anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 53  
 
Kurser och konferenser 

Ordförande förtydligar att den digitala kursen ”fikasnack” den 26 maj 2021, 
är tillgänglig för alla nämndens ledamöter att delta i, men att kursen 
bekostas av partiets egen budget och inte nämndens. 

Ordförande informerar kort om ett seminarium kring barn och ungas 
psykiska ohälsa, som äger rum den 12 maj 2021. Bland annat kommer 
kommunpolitiker att vara inbjudna till detta seminarium. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 54  
 
Aktuell information 
 
Malin Bengnér smittskyddsläkare folkhälsa och sjukvård, informerar och 
besvarar frågor från nämnden gällande: 

 Antal nya covid-19 fall per vecka i Jönköpings län,  
 den brittiska virusvarianten är nu den som dominerar 
 vaccinationsarbetet, 66 700 givna doser hittills 
 antal smittade personer över 70 och 80 år har minskat. 
 vaccinationsprocessens start, 
 antalet inläggningar pga. covid-19 per dygn, 
 belastningen på vården är fortsatt hög 
 sjunkande dödsantal 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Mats Bojestig, hälso-och sjukvårdsdirektören informerar nämnden gällande: 
 

 Antal covid platser i länet har ökats igen,  
 krislägesavtalet har förlängts för flera enheter, 
 fortsatt behov av hjälp med covid-19 IVA patienter från andra 

regioner, 
 planering av semestrarna pågår, för att all personal ska kunna få 

semester.  
 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 55  
 
Information om skapandet av en parlamentarisk grupp 

Ordföranden informerar nämnden om presidiets överenskommelse att 
sammanställa en parlamentarisk grupp och därefter kalla till ett 
parlamentariskt möte, för att fortsätta arbetet med mätetal. Ordförande 
informerar om att varje parti skall utse en person som skall ingå i den 
parlamentariska gruppen. Information om när detta senast skall meddelas, 
kommer från ordförande inom snar framtid.  

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 56  
 
Månadsrapport 
 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar om februari månads ekonomi, 
och besvarar skriftligen frågor efter nämndsammanträdet.  
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 57  
 
Frågor 
 
Ordföranden föreslår att de nedanstående frågorna från V, SD och M bereds 
under kommande presidiemöte och återkommer med svar till nämnden vid 
kommande sammanträden. 
 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
 
Hade gärna fått information om utredning om beroendemottagning. Har 
varit tyst om denna länge. Hoppas vi får redovisning någon gång framöver. 
 
Thomas Bäuml (M) 
 
1. Kunskapsstyrningen och uppföljning kvalitetsregister 
Region Jönköpings Län ska vara bra på lärande och kunskapsstyrning och 
användning av kvalitetsregister är en del i detta. Eftersom kunskapsstyrning 
står i årshjulet på april, dvs. för nästa nämnd så önskar jag en redovisning 
av; 
Beskrivning av kunskapsstyrning respektive kvalitetsregister och framför 
allt hur man jobbar med detta i våra verksamheter. 
Vilka är erfarenheterna hittills? 
 
2. Under pandemin har regionen skickat ut folk att informera olika grupper i 
länet som antas ha svårt ta in och förstå information kring covid. Mot 
bakgrund av vikten av folkhälsoarbetet, att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande och att öka användningen av digitala tjänster 
undrar jag: 
Vilka erfarenheter har man av denna kampanj? 
Hur kan vi använda de kunskaperna för att bättre nå ut till medborgare i 
framtiden? 
 
3. I Jönköpings kommun har socialförvaltningen sett att kostnaden för 
tekniska hjälpmedel har ökat markant de senaste åren och man gör 
kopplingen till lagen om trygg och säker hemgång 2018 dvs att patienter 
kommit hem tidigare och varit i mer behov av hjälp jämfört före denna 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

förändring. Har regionen gjort några förändringar avseende användning av 
tekniska hjälpmedel under de senaste åren? 
Har den nya lagen 2018 inneburit någon skillnad vad gäller 
hjälpmedelsbehov för att patienter eventuellt kommer hem till sin bostad 
tidigare jämfört före lagändringen? 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
 
Coronapandemin har inneburit stor påverkan på planerade operationer. 19 
procent färre operationer 2020 jämfört med 2019. Antalet väntande har ökat 
med 38 procent. Mot bakgrund av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
 
– Att statistik sammanställs över mortaliteten bland de som stått i 
operationskö under året 2020. 
 
– Att återkoppling av sammanställd statistik föredras i nämnden på 
nästkommande möte. 
 
 
Frågorna läggs till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
2

15



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 58  
 
Återrapportering från andra forum 
 
Ordföranden återrapporterar kring sitt deltagande i ett nationellt 
screeningsmöte. Ordföranden informerar nämnden kort om vilka moment 
som hanterats under det senaste sammanträdet på samverkansnämnden i 
sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Ordföranden återrapporterar till nämnden om det senaste dialogmöte 
presidiet haft med patientnämndens presidium den 16 mars 2021. Bland 
annat informerar hon om följande moment: 

 Barn och ungas psykiska hälsa 
 Teknisk problematik med att nå ut en kallelse till skilda 

vårdnadshavare 
 Patientnämndens årsredovisning kommer att skickas till nämnden för 

kännedom. 
 
Thomas Bäuml (M) återrapporterar kring sitt deltagande i samverkan för 
barn och unga (SBU) den 19 mars 2021, och delar en video om detta till 
nämnden.  
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 59  
 
Budget 2022, tjänstemannaförslaget 
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör presenterar förslaget till budget 
2022 utifrån måluppfyllelser, resultat, vägledande principer och 
förutsättningar. Att utgå från invånarnas behov för att samverka tillsammans 
med de och civilsamhällets omställning till en god och nära vård.  
 
De största frågorna inför 2022-2024: 

 Fortsatt arbete med ”tillsammans möter vi framtidens behov av 
hälso-och sjukvård”, och utifrån de sex strategierna. 

 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande  
 Samverkan med samhället, kommunerna och i sydöstra 

sjukvårdsregionen 
 Pandemins effekter (tillgänglighet till vård, vaccination, 

lagerhållning, personal) 
 Kunskapsstyrning  
 Tandläkarutbildning 

 
Områden som behöver förstärkning: 

• Fortsätta de satsningar som inleddes 2021 
• Förstärkning av smittskyddvårdhygien/ antibiotika användning 
• Ökad kapacitet för vaccinering 
• Folkhälso-satsningar speciellt i utsatta områden 
• IVA sjuksköterskor 

 
Den 29 mars 2021 föreslogs tjänstemannaförslaget till budget, underlaget 
har skickats till gruppledarna i respektive parti. Regelbok för primärvård 
och för ögon har dessutom släpps denna dag. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 60  
 
Vaccineringen inom Region Jönköpings län 
 
Jonas Almgren sektionschef folkhälsa och sjukvård, informerar och besvarar 
frågor från nämnden gällande: 
 

 Vaccinationstäckning bland personer i särskilt boende och de med 
hemtjänst per region och i riket, 

 Vaccinerade tom vecka 11 enligt nationella vaccinationsregistret, 
 Preliminär tidsplan för vaccinering, förutsatt att Astra Zenecas 

vaccin godkänns för personer under 65 år 
 

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 61  
 
Granskning av klagomålshantering 
Diarienummer: RJL 2021/206 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar på revisionens 
granskningsrapport, med nedanstående justering i yttrandet. 

 

Sammanfattning  
Regionrevisionen har genomfört en granskning av klagomålshanteringen 
inom Region Jönköpings län för att se om klagomålshanteringen inom 
Region Jönköpings län är ändamålsenlig.  
Region Jönköpings län arbetar med att säkerställa att styrande dokument 
efterlevs. Patientnämnden och nämnden för folkhälsa och sjukvård har 
regelbundna möten där klagomålshanteringen kan följas upp.  
 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Yttrande daterad 2021-03-08 
 Revisionsrapport från PWC: Granskning av klagomålshantering 

inom Region Jönköpings län 
 Regionrevisionens skrivelse avseende Granskning av 

klagomålshantering inom Region Jönköpings län 
 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen bifall till föreliggande förslag till beslut, 
med följande ändring i yttrandet: 
Stryka sista stycket i sammanfattningen och ersätta med: 
”Nämnden uppfattar att det nu skapats en bra dialog. Patientnämnden och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård har nu regelbundna möten 4 gånger per 
år med uppföljning där klagomålshanteringen regelbundet följs upp. På 
tjänstemannanivå sker en beredning inför mötena. 
För ökad transparens föreslår nämnden för folkhälsa och sjukvård att 
mötesanteckningarna från dialogmötena anmäls till nämnden”. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Thomas Bäuml (M) anmäler om att få återkoppling av tjänstemännen till 
nämnden. 
 
Elisabeth Töre (V) ställer sig bakom koalitionens förslag till beslut 
 
Nämnden ställer sig bakom förslaget om reviderat yttrande från koalitionen 
för Region Jönköpings län. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag, med 
justeringar. 

Beslutet skickas till 
Regionrevisorerna 
 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 62  
 
Remiss - Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för 
att reprocessa och återanvända medicintekniska 
engångsprodukter i Sverige 
Diarienummer: RJL 2021/219 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner yttrandet som svar till Socialdepartementet, med 
nedanstående justeringar. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
rapport Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska 
engångsprodukter i Sverige.  
 
Region Jönköpings Län ställer sig positiv till översynen, men anser att 

 den av socialstyrelsen genomförda inventeringen av olika områden 
där återanvändning sker är bra samt ger möjlighet till fortsatt analys  

 den analys som socialstyrelsen också tar upp ”att det är osannolikt 
att vårdgivare i allmänhet kommer att ha resurser och kapacitet att 
möta de krav som ställs för att få reprocessa” behöver framhållas 
särskilt.  

 en nationell modell tas fram i samverkan med regionerna, där 
inköpsnätverket är viktigt utöver medicinteknisk kompetens, för att 
kravställa mot flergångsprodukter. 

 i de fall där återanvändning fortsatt kommer att ske, arbetet för 
enskilda regioner underlättas genom en gemensam struktur.  

 att beredskapsfrågan ägnas särskild eftertanke att miljöpåverkan 
behöver ytterligare analyseras 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Missiv daterad 2021-03-05 
 Yttrande daterad 2021-03-03 
 Socialstyrelsens rapport 2021-02-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen följande ändringar till yttrandet: 
Andra meningen under Synpunkter på förslaget;  
”De artiklar använda inom vården som faller under definitionen av en 
medicinteknisk produkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745 utvecklas, 
kontrolleras och produceras för att garantera såväl patient- som 
användarsäkerheten inom ramen för den av tillverkaren specificerade 
avsedda användningen. I de fall produkten specificerats att användas av en 
patient vid ett tillfälle innebär återanvändning ett direkt avsteg från den 
avsedda användningen, vilket är tveksamt såväl etiskt som ur ett 
säkerhetsperspektiv”. 
 
Sista meningen i sista stycket: 
”För att ha en beredskap inför I en uppkommen en situation som ändå 
kräver reprocessing av engångsmaterial måste riskerna tydligt belysas och 
dokumenteras och vägas mot nyttan, men det får inte vara utgångspunkt för 
att hantera en krissituation”. 
 
Nämnden ställer sig bakom reviderat yttrande från koalitionen för Region 
Jönköpings län. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag, med 
justeringar. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Folkhälsa och sjukvård  
 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 63  
 
Årsredovisning 2020 
Diarienummer: RJL 2020/86 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 godkänner årsredovisning för 2020 avseende de delar som avser 
nämndens verksamhet och utgiftsområden 
 

Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2020 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 2020 i Region 
Jönköpings län kännetecknas av god hushållning. 
 

Beslutsunderlag 
 Information vid nämndsammanträdet 2021-03-30 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 
 Årsredovisning 2020 
 Patientsäkerhetsberättelse 
 Barnbokslut 
 Hållbarhetsredovisning 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1

23



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 64  
 
Utrustning för analys av blod- och urinprover. 
Diarienummer: RJL 2021/123 

Beslut  
Nämnd folkhälsa och sjukvård  

 Ställer sig bakom Regionstyrelsens beslut att godkänna köp av 
utrustning för analys av blod- och urinprover till en maximal kostnad 
på 5 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2021 att skicka ärendet 
till nämnden för folkhälsa och sjukvård för synpunkter innan beslut i 
regionstyrelsen. 
 
Nyinvestering av utrustning för analys av utrustning för analys av droger, 
läkemedel och andra substanser i blod- och urinprover. Nyinvestering ger 
möjlighet att göra analyser med ökad precision. Utrustningen ger också 
tillgång till snabbare svar i och med utökning av analyskapacitet och 
möjlighet att utföra analyser lokalt. 
 

Beslutsunderlag 
 Information under nämndsammanträdet 2021-03-30 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Protokollsutdrag RSAU 2021-03-02 
 Regionstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21 

 

Beslutet skickas till 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65 

Tid: 2021-03-30 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 65  
 
Sänghiss och inhägnad av gård på psykiatriska 
kliniken i Eksjö. 
Diarienummer: RJL 2020/734 

Beslut  
Nämnd folkhälsa och sjukvård  

 Ställer sig bakom Regionstyrelsens beslut, att godkänna utbyggnad 
av innergård samt sänghiss till en maximal kostnad på 15 800 000 
kronor. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2021 att skicka ärendet 
till nämnden för folkhälsa och sjukvård för synpunkter innan beslut i 
regionstyrelsen. 
 
Syfte med genomförandet är dels att det behövs en reserv för sänghissen för 
att kunna transportera sängliggande patienter till övriga delar av sjukhuset. 
Dels att möjliggöra för patienter i tvångsvård att kunna ta sig ut på inhägnad 
innergård utan att personal följer med.  

Beslutsunderlag 
 Information vid nämndsammanträdet 2021-03-30 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 
 Protokollsutdrag RSAU 2021-03-02 
 Regionstyrelsens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-27 
 Ritning 

Beslutet skickas till 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1

25
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