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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00-16:25, Ajournerats 14:50-15:05  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Rachel De Basso (S) ordf. 

Martin Malmefors (BA) ers 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) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Emma Evaldsson (KD) 
Per Danielsson (KD) 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Linus Perlerot (MP) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Mårten Lindström § 76 
Susanne Yngvesson § 78 
Anette Nilsson § 77 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00-16:25, Ajournerats 14:50-15:05  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Linda Gerdin (BA) 
 
 
 

 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 §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 66  
 
Val av protokollsjusterare 

Nämnden utser Linda Gerdin (BA) och Lisbeth Andersson (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 67  
 
Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 68  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.  
 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 69  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2021 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

7



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 70  
 
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 §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 71  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning av inkomna remisser för mars 2021, anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 72  
 
Kurser och konferenser 

Ordföranden påminner nämnden gällande deltagandet i det digitala 
seminariet kring barn och ungas psykiska hälsa, den 12 maj 2021. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 73  
 
Aktuell information 
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende: 
 

 Aktuellt läge av covid-19 regionalt, nationellt och internationellt.  
 Fördelning av smittspridning och nya fall i olika kommuner  
 Antalet avlidna inneliggande patienter per vecka med covid-19 har 

minskat 
 Antalet inneliggande patienter med covid-19 har minskat totalt, men 

fortfarande hög belastning på IVA 
 Region Jönköpings län har den 3 maj gått ur förstärkningsläge till 

stabsläge med måttlig påverkan på vanliga vården men fortfarande 
allvarligt läge för IVA vården.  

 Vaccination mot covid-19 pågår. Delmål uppnått, minst 90 % av 
befolkningen över 65 år har fått minst en dos.  

 Fas 4 startar vecka 18, åldersgruppen 55-59 år erbjuds vaccination.  
 Befolkningen behöver fortsätta att följa restriktionerna  
 Intensiv semesterplanering pågår  

 

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 74  
 
Månadsrapport och information om antal väntande till 
operation 
 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 
 

 Mars månads ekonomi 
 Statistik över väntande patienter för verksamhetsområdena kirurgisk 

vård, medicinsk vård och psykiatri/rehab. 
 
Ordföranden informerar nämnden om att momentet ”uppskjuten vård” skall 
införas som fast punkt till presidiesammanträdet framöver. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 75  
 
Frågor 

Thomas Bäuml (M) sista fråga från senaste sammanträdet den 30 mars 
2021, besvaras av Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör. 
 
Håkan Karlsson Nyborgs (SD) förfrågningar från senaste 
nämndsammanträde den 30 mars 2021, besvaras av Mats Bojestig hälso- 
och sjukvårdsdirektören. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) framför följande fråga: 
 
Heltidsanställda läkare på landsbygden.  
Det har inkommit synpunkter angående frånvaron av heltidsanställda läkare 
på landsbygden. I ett specifikt fall lyfter man frågan i Reftele då det där idag 
enbart finns inhyrda stafett-läkare och inga heltidsanställda läkare. Det har 
tidigare funnits deltidsanställda läkare på Reftele vårdcentral (som önskat 
heltidsanställning) men nekats detta då man från regionens sida inte haft för 
avsikt att anställa dessa på heltid. De deltidsanställda läkarna har då valt att 
lämna Reftele vårdcentral och försvunnit annorstädes, varför det också nu i 
dagsläget endast finns ovan nämnda stafett-läkare att tillgå på vårdcentralen. 
  
Med anledning av ovanstående undrar Sverigedemokraterna:  
 Vad ämnar regionen göra för att säkerställa kontinuitet i vårdbesöket för 

patienter i det personliga mötet med läkare?  
 Är det regionens mening att inte följa heltid som norm på vårdcentraler 

ute på landsbygden? 
 
Nämnden beslutar att presidiet bereder frågan och återkommer med svar till 
nämnden vid kommande sammanträden. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 76  
 
Läkemedel 
 
Mårten Lindström överläkare läkemedel, informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende: 
 

 Månadskostnad för läkemedel och handelsvaror samt egenavgifter 
 Utfall av återbäringsavtal 2016-2020, fördelat läkemedelsområde 
 Totala kostnader rekvisitionsläkemedel  
 Olämpliga läkemedel för äldre som bland annat; Bensodiazepiner, 

Tramadol, Propiomazin, NSAID, Neuroleptiska 
 Kostnadsutveckling Region Jönköpings län 
 Orphan drug- läkemedel mot ovanliga sjukdomar, med 

marknadsexklusivitet. 

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 77  
 
Omställning till nära vård, patientkontrakt 
 
Anette Nilsson utvecklingsstrateg, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 
 

 Webbinformation 
 De sex övergripande strategierna att utgå ifrån: 

1) Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle 
som stödjer hälsosamma val i vardagen. 

2) Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad 
vård. 

3) Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av 
anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering. 

4) Primärvården är basen. Specialiserad och högspecialiserad 
diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs. 

5) Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på 
medarbetarskap och kompetensutveckling. 

6) Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som 
bidrar till sömlös samverkan där värde skapas tillsammans. 

 Utvecklingsområden gällande alla sex strategier 
 Mättavlan ”Nära vård” 

 
Nämnden gör följande medskick till tjänstemännen: 
Nytt mätetal införs i nämnden avseende implementeringen av 
Patientkontrakt. 

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 66-78 

Tid: 2021-05-04 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 78  
 
Kunskapsstyrning riks/region 
 
Susanne Yngvesson utredare- folkhälsa och sjukvård, informerar och 
besvarar frågor från nämnden gällande: 
 

 Kunskapsstyrning 
 Nationella vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer 
 Utveckling kliniska kunskapsstöd primärvård och specialiserad vård 
 Sydöstra sjukvårdsregionen (fokusområden och handlingsplaner, 

pandemi-samverkan, översyn stöd- och ledningsfunktioner) 
 Region Jönköpings län (länsgemensamma programområden för 

samverkan och implementering) 

 
Susanne Yngvesson besvarar även Thomas Bäuml (M) första fråga som 
ställdes vid senaste nämndsammanträdet den 30 mars 2021, i samband med 
föredragningen. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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