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RJL 2020/2696

Regionfullmäktige

Avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid19
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 Avgiftsfrihet för vaccinering mot covid-19.

Sammanfattning
SKR har gett ut en rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid19. Region Jönköpings län föreslås följa denna rekommendation.

Information i ärendet
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en
överenskommelse om vaccinering mot för covid-19 (bilaga). När det gäller
vaccinering mot covid-19 har SKR gett ut en rekommendation om att erbjuda alla
som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccin mot covid-19. För att
som region kunna införa denna rekommendation krävs beslut i regionfullmäktige
såvida inte denna avgiftsform/avgiftsnivå redan finns i de tidigare beslutade
avgifterna.
Utifrån att avgiftsfrihet för vaccinering mot covid-19 tillämpas tidigare än
regionfullmäktiges beslut kunnat tas tillämpades möjligheten till ordförandebeslut
i december 2020. Ordförandebeslutet villkorades med att gälla till dess att
regionfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
Ordförandebeslutet, liksom detta förslag grundar sig på den nationella
överenskommelsen och SKR:s rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering
mot covid-19.
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1. Vaccinering mot covid-19

Just nu pågår ett stort antal vaccinutvecklingsprojekt världen över.
Vaccinkandidater mot covid-19 har tagits fram i aldrig tidigare skådad takt.
Än så länge är inget vaccin godkänt i EU men några förväntas bli godkända
inom kort.
Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i
kampen mot covid-19. En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och rädda
liv och kan också leda till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning
vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på samhällsekonomin.
Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är
ett ansvar som delas mellan staten och regionerna och där en välfungerande
samverkan utifrån respektive aktörs ansvar är nödvändig.
Regeringen presenterade den 20 maj 2020 en samlad vaccinstrategi
bestående av tre delar; regeringens fortsatta arbete internationellt, en
nationell vaccinsamordnare samt ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att
ta fram en nationell vaccinationsplan (S2020/04550/FS (delvis)).
Regeringsbeslut om kommittédirektiv för Utredningen om tillgång till vaccin
mot covid-19 (S 2020:07) fattades samma dag (S2020/04551/FS).
Folkhälsomyndigheten lämnade inom ramen för sitt uppdrag den 31 augusti
2020 en första version av en nationell plan för vaccination mot covid-19.
Denna plan kompletteras kontinuerligt av Folkhälsomyndigheten i takt med
att ny information kommer.
Regeringen beslutade den 22 juni 2020 (S2020/05504/FS) att Sverige deltar i
EU-gemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till vaccin mot
covid-19. Den 23 juli 2020 (S2020/06106/FS (delvis)) förordnade regeringen
Richard Bergström att tills vidare representera Sverige i styrelsen för de EUgemensamma upphandlingarna.
Vaccinutvecklingsprojekten inkluderar ett antal varianter av tekniker för att
producera vacciner, både väl etablerade och beprövade och helt nya koncept
som DNA-, RNA- och virusvektor-baserade produkter. Europeiska
kommissionen har som ambition uttalat att en framtida avtalsportfölj bör
omfatta olika teknologier och verkningsmekanismer för att maximera
chansen för att få tillgång till ett eller flera säkra och effektiva vacciner. De
bör innehålla minst två, helst tre, vacciner från respektive plattform.
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Kommissionen har hittills tecknat sex avtal med vaccintillverkare varav fem
är en typ av avtal där medlemsländerna, om de väljer att delta, förbinder sig
att köpa den del av vaccindoserna som tilldelas landet per capita. Sverige har
valt att delta i dessa avtal. Ett av de avtal som kommissionen har tecknat
kräver inte att medlemsländerna förbinder sig att köpa doser men ger dem
möjlighet att göra det. Avtalen gäller enbart om vaccinerna blir godkända.
Det finns redan nu en tentativ leveransplan till Sverige och regionerna
förbereder sig för att börja erbjuda vaccinering utan fördröjning efter det att
ett eller flera godkända vaccin har levererats till landet. Regionerna har stor
vana av att genomföra vaccinationskampanjer. År 2020 beställdes ca 1,9
miljoner doser vaccin mot säsongsinfluensan.
Influensavaccinationskampanjer genomförs årligen i hela Sverige inom
ramen för den ordinarie vårdverksamheten framför allt i primärvård och
inom kommunal hälso- och sjukvård. Att genomföra vaccinationer mot
covid-19 kommer emellertid att innebära extra utmaningar. Om flera
vacciner blir godkända samtidigt har vi att vänta ett inflöde av vacciner från
olika producenter vilket kräver extra samordning mellan
Folkhälsomyndigheten och regionerna avseende logistik och prioriteringar.
Det kommer också att ställa stora krav på regionerna avseende beredskap för
hantering av vaccinerna och själva vaccineringen.
Åtminstone ett av de vacciner som kan komma att bli aktuella behöver
förvaras extremt kallt och förvarings- och hanteringslösningar måste
förberedas och finnas på plats i regionerna för denna typ av vaccin.
Eftersom detta är en exceptionell hantering av vaccin så finns inte dessa
rutiner sedan tidigare uppbyggda i regionerna men byggs nu upp i snabb
takt. Vissa av de vaccin som nu utvecklas och kan godkännas kommer att
behöva spädas och dras upp i sprutor, istället att som är fallet med
influensavacciner, levereras i förfyllda sprutor. Även här etablerar regionerna
nu rutiner och planer för att kunna hantera dessa vaccin.
Vaccineringen mot covid-19 behöver ske under pågående pandemi vilket
ställer höga krav på ett smittsäkert genomförande. Förutsättningarna för att
genomföra vaccineringen mot covid-19 är alltså till viss del annorlunda än
exempelvis vid den årliga influensavaccineringen men förutsättningar för
influensavaccineringen under 2020 har givit viktiga lärdomar och bidragit i
regionernas förberedelsearbete för covid-19 vaccinationerna.
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Regeringen har genom proposition 2020/21:47 föreslagit att samtliga
vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella
vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Syftet är att göra det lättare
för Folkhälsomyndigheten och andra aktörer att löpande följa upp
vaccinernas säkerhet, effekt och även vaccinationstäckningen bland de olika
målgrupperna. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Läkemedelsverket har vidare fått regeringens uppdrag att planera för och
genomföra en fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot covid-19
(S2020/08531). Dessa uppdrag kan kompletteras av uppföljnings- och
forskningsstudier kring vaccin och vaccinering mot covid-19.
Tydlig kommunikation till både hälso- och sjukvårds- samt omsorgspersonal
och allmänhet kommer att vara nödvändig både inför och under och efter
vaccineringskampanjen. Det är viktigt att likalydande information om
vaccineringen ges över hela landet även om vissa delar behöver anpassas
efter lokala förutsättningar.
Intyg om vaccinering kan komma att krävas för till exempel inresa i vissa
länder. Framtagning av ett internationellt system för vaccinationsintyg
diskuteras. I ett pågående projekt inom WHO undersöks exempelvis hur
tekniska lösningar och standarder för ett digitalt vaccinationspass kan
utvecklas för att på ett säkert sätt påvisa att en person har vaccinerats mot
sjukdomen covid-19. Svenska vaccinationsintyg bör utfärdas enligt
internationell standard och parterna är överens om att en sådan standard bör
inväntas då mycket tyder på att ett enkelt pappersintyg inte kommer att
accepteras internationellt. Att utfärda vaccinationsintyg är en uppgift som
åligger vaccinatören men bedöms inte ingå i den avgiftsfrihet för vaccination
mot covid-19 som beskrivs i denna överenskommelse.
2. Inriktning och åtagande
2.1 Gemensam inriktning

Vår gemensamma målsättning är att alla i Sverige boende personer som är 18
år och äldre samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp skyndsamt
ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021.
Avsikten är att skyndsamt nyttiggöra det vaccin Sverige får tillgång till
samtidigt som vaccineringen ska utgå ifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer avseende vilka grupper som ska prioriteras.

5 (15)

Syftet med vaccinationerna är i ett första skede att skydda grupper som löper
större risk att få en allvarlig sjukdomsutvecklig från att insjukna i covid-19. I
ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället.
Parterna ska vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög
vaccinationstäckning som möjligt.
Målet är ambitiöst satt och förutsätter att vaccin godkänns och levereras i en
takt som gör det möjligt för regionerna att genomföra vaccinationerna.
Parterna är medvetna om att förutsättningarna med stor sannolikhet kan
komma att förändras under de kommande månaderna inte minst utifrån
godkännande av aktuella vaccin och företagens förmåga att producera och
leverera vaccin. Målbilden kan komma att behöva justeras när
förutsättningarna ändras.
Vaccineringen ska starta utan dröjsmål efter det att ett eller flera av
Europeiska kommissionen godkända vaccin har levererats till Sverige och
nödvändiga åtgärder har vidtagits för att vaccinet ska kunna ordineras och
dokumenteras korrekt vilket bland annat kräver att det förts in i varuregister
som når ut till regionerna. I den inledande fasen ska riskgrupper och hälsooch sjukvårds – och omsorgspersonal prioriteras enligt
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. När prioriterade grupper
erbjudits vaccination ska övrig befolkning erbjudas vaccination. Det är
viktigt att det vaccin som kommer in till Sverige skyndsamt nyttiggörs.
Vaccineringen ska fortgå till dess att samtliga personer i befolkningen som är
18 år och äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp erbjudits
vaccination. Alla vaccineringar mot covid-19 ska skyndsamt registreras i det
nationella vaccinationsregistret vilket kan ske från den 1 januari 2021.
I kap 9 i smittskyddslagen återfinns bestämmelser om kostnadsfrihet för den
enskilde i vissa fall, bl.a. för läkemedel som har förskrivits mot en
allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för
smittspridning samt undersökning och för vaccinationer som erbjuds inom
ramen för ett nationellt vaccinationsprogram. Parterna är överens om att
vaccinering mot covid-19 stämmer väl överens med den inriktning som finns
i smittskyddslagen vad gäller kostnadsfrihet för den enskilde och att
vaccineringen därför ska vara kostnadsfri för den enskilde. Detsamma gäller
personer som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl. eller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa
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utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. SKR kommer
därför att rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för
vaccination mot covid-19. Staten står för kostnaden för själva vaccinet och
för kostnader för vaccinationerna vilket regleras genom denna
överenskommelse. Detta innebär att vaccination mot covid-19 kan
genomföras av regionerna eller mot ekonomisk ersättning på regionernas
uppdrag och att regionerna kan använda resurser utanför den regionala
hälso- och sjukvården, t.ex. till företagshälsovård eller andra privata aktörer
för att utföra vaccination. Överenskommelsen gäller för all vaccination mot
covid-19 som utförs från och med 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december
2021.
Kommuner som deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 kan också
kunna ta del av medel genom denna överenskommelse, detta sker i
förekommande fall via regionerna.
2.2 Ansvarsfördelning

Beredskapsplaneringen för en pandemi ska begränsa smittspridningen och
minska de negativa konsekvenserna för de som påverkas av pandemin.
Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell
pandemiplan som uppdaterats löpande under pandemin med covid-19. I
planen återfinns rekommendationer och vägledningar för regionernas
hantering av de frågor som aktualiseras vid en pandemi. Ett av dessa
områden rör hur regionerna ska förbereda sig för en vaccination av stora
delar av befolkningen samt hur en sådan vaccinering bör genomföras.
Regionerna har med utgångspunkt i den nationella planen utarbetat regionala
pandemiplaner, bl.a. för vaccinering.
Statens och regionernas åtaganden framgår nedan och avser perioden 1
januari till och med 31 december 2021 och bygger på ansvarsfördelningen
enligt den nationella pandemiplanen. Överenskommelsen förutsätter att
riksdagen avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021.
2.2.1 Staten åtar sig att

-

stå för kostnaden för inköp av vaccinerna och distribution av vaccinerna
till regionerna,

-

stå för kostnader för investeringar som regionerna behöver genomföra
för att förbereda för vaccinationerna samt löpande kostnader i hela
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vaccinationskedjan inklusive, men inte begränsat till, logistik och
kommunikation i enlighet med denna överenskommelse.
-

stå för kostnaderna för vaccineringar mot covid-19 som regionerna utför,
eller som utförs på regionernas uppdrag, och rapporterats till det
nationella vaccinationsregistret i enlighet med denna överenskommelse,

-

ansvara för att upprätta en fördelning av vaccin till regionerna samt en
leveransplan som ger rimliga planeringsförutsättningar för regionerna,
leveransplanen kommer att behöva uppdateras löpande,

-

distribuera vaccin till regionerna i enlighet med leveransplanen,

-

ta fram och kommunicera en prioritetsordning för när olika grupper i
befolkningen ska erbjudas vaccination av regionerna,

-

ansvara för att säkerställa funktionalitet i det nationella
vaccinationsregistret,

-

ansvara för att i nära samråd med regionerna ta fram nationell
kommunikation kring vaccinering mot covid-19 och anpassa dessa
insatser så att även exempelvis personer med funktionsnedsättningar,
eller som ej har svenska som modersmål kan ta till sig informationen,
samt

-

vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som
möjligt i befolkningen.

2.2.2 Regionerna åtar sig att:

-

förbereda för att vaccineringen omedelbart ska kunna starta när godkänt
vaccin levererats till regionen,

-

skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19 enligt målsättningen i
denna överenskommelse och Folkhälsomyndighetens rekommendationer
om prioriteringar, så att vaccinationen har förutsättningar att ske på ett
jämlikt sätt över landet,

-

följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioritering av
grupper som ska erbjudas vaccination,
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-

vidta åtgärder för att säkerställa att underkontrakterade aktörer som
genomför vaccination mot covid-19 på uppdrag av regionerna följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioritering av grupper
som ska erbjudas vaccination,

-

vidta åtgärder för att säkerställa att vaccinationen kan genomföras på ett
smittsäkert sätt,

-

vidta särskilda åtgärder så att vaccination av de allra sköraste personerna
kan ske på ett sätt som är anpassat till dessa gruppers förutsättningar och
behov,

-

förbereda och genomföra kommunikationsinsatser med anledning av
vaccinationen och anpassa dessa insatser så att även exempelvis personer
med funktionsnedsättningar, eller som ej har svenska som modersmål
kan ta till sig informationen,

-

vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som
möjligt,

-

vidta särskilda insatser för att nå ut med erbjudande om vaccination till
grupper som i andra sammanhang har en lägre vaccinationstäckning,

-

skyndsamt inrapportera till vaccinationsregistret i enlighet med lagen
(2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m., samt

-

i förekommande fall och utan dröjsmål på av Läkemedelsverket anvisat
sätt, rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

2.2.3 SKR åtar sig att

-

Rekommendera sina medlemmar att erbjuda vaccinet kostnadsfritt till
samtliga personer i befolkningen som är 18 år och äldre samt personer
under 18 år som tillhör en riskgrupp enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt

-

löpande kommunicera med regionernas vaccinsamordnare i syfte att
erbjuda erfarenhetsutbyte och samverkan mellan regionerna.

9 (15)

2.3 Rapportering

SKR ska löpande till dess vaccinationerna initieras delge Regeringskansliet
information om regionernas planering och eventuellt uppkomna hinder för
att möjliggöra ett ändamålsenligt stöd till regionerna. En första skriftlig
avrapportering ska ske den 20 december 2020.
SKR ska under det första halvåret 2021 en gång per månad samt därefter en
gång per kvartal skriftligen avrapportera regionernas arbete med
överenskommelsen till Regeringskansliet, särskilt med avseende på;
-

regionernas arbete att skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19
enligt målsättningen i denna överenskommelse och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar,

-

åtgärder för att säkerställa att vaccinationen kan genomföras på ett
smittsäkert sätt,

-

åtgärder så att vaccination av de allra sköraste personerna kan ske på ett
sätt som är anpassat till dessa gruppers förutsättningar och behov, samt

-

åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som
möjligt, vidta särskilda insatser för att nå ut med erbjudande om
vaccination till grupper som i andra sammanhang har en lägre
vaccinationstäckning, samt hinder för genomförande av de planerade
vaccinationerna

Genomförda vaccinationer inrapporteras genom registrering i
vaccinationsregistret i enlighet med lagen (2012:453) om register över
nationella vaccinationsprogram m.m., samt i förekommande fall på av
Läkemedelsverket anvisat sätt rapportera misstänkta biverkningar till
Läkemedelsverket.
Vårdgivare som genomför vaccination på regionens uppdrag ska i enlighet
med lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram lämna
uppgift om vaccination mot covid-19 till vaccinationsregistret samt i
förekommande fall på av Läkemedelsverket anvisat sätt rapportera
misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.
Regionerna ska i nära dialog med Folkhälsomyndigheten säkerställa att
genomförandet av vaccinationer för covid-19 kan följas över tid. Regionerna
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ska utan dröjsmål inrapportera uppkomna hinder eller svårigheter eller risker
för sådana till Folkhälsomyndigheten.
Varje region ansvarar enligt 1 kap 8 § smittskyddslagen för att behövliga
smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. I fråga om vaccination
mot covid-19 har därför regionerna ett ansvar för och leder det regionala
arbetet med vaccination avseende covid-19. En löpande dialog bör dock ske
mellan regionen, kommunerna och länsstyrelsen för att möjliggöra en
effektiv samverkan kring vaccination i länet.
2.4 Översynsklausul

I de fall nya uppgifter framkommer som förändrar Folkhälsomyndighetens
bedömningar av vilka delar av befolkningen som bör erbjudas vaccination
eller andra händelser inträffar som på ett väsentligt sätt förändrar
förutsättningarna för vaccineringen har parterna rätt att begära
omförhandling av överenskommelsen. Om en önskan om en omförhandling
lyfts ska staten och SKR gemensamt ansvara för att det tas fram
kostnadsberäkningsunderlag.
3. Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen
3.1 Ersättning för förberedande och löpande åtgärder

Regeringen avsätter medel för att finansiera genomförande av vaccination
mot covid-19 för att möjliggöra ett utnyttjande, och en utökning, av befintlig
kapacitet samt för att möjliggöra vaccination utifrån behoven i landet. Staten
avsätter 400 miljoner kronor, utöver de 300 miljoner kronor som regeringen
avsatt under 2020, för att stödja investeringar och löpande kostnader i hela
vaccinationskedjan inklusive, men inte begränsat till, logistik och
kommunikation. Av dessa medel tilldelas 300 miljoner kronor regionerna,
utifrån den befolkningsmängd som Statistiska Centralbyrån senast fastställt,
för att stödja investeringar och löpande kostnader. Övriga 100 miljoner
kronor fördelas jämt mellan regionerna, oberoende av befolkningsmängd.
3.2 Schablonbelopp per given dos vaccin

Staten kommer därutöver att ersätta regionerna med ett schablonbelopp per
given dos vaccin. Schablonbeloppet uppgår till 275 kronor per given dos
vaccin. I begreppet ”given dos vaccin” ingår även inrapportering till det
nationella vaccinationsregistret. Utfärdande av vaccinationsintyg inkluderas
inte. Schablonbeloppet betalas inte ut om regionerna tar ut en egenavgift av
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den enskilde. Ersättningen utbetalas av Kammarkollegiet baserat på
rapporterade vaccinationer i vaccinationsregistret efter information från
Folkhälsomyndigheten. För januari utbetalas ersättningen tidigast 20
februari, därefter månadsvis i efterskott, med slutreglering den 31 januari
2022. I de fall verksamhet inom ramen för denna överenskommelse bedrivs i
den kommunala hälso- och sjukvården ska kommunerna via regionerna få ta
del av finansiering för denna verksamhet.
3.3 Särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination

Särskild ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de
regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna med hänsyn taget till
tidpunkter för leverans till den enskilda regionen. Pengarna fördelas enligt
nedanstående modell (a,b,c) med maximalt 200 miljoner kronor till (a),
maximalt 200 miljoner kronor till (b) och maximalt 300 miljoner kronor till
(c)
a. Om en region har slutfört vaccinering för 80 procent av personer
över 70 år senast den 30 april 2021 så erhålls i efterskott (månaden
efter) 20 kr per invånare i regionen. Om levererade doser till regionen
inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 80
procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.
b. Om en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande
del av befolkningen som är 18 år och äldre senast den 30 juni 2021 så
erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen. Om
levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en
vaccinationsgrad på 70 procent förlängs mätperioden med två
ytterligare veckor åt gången.
c. För varje vecka tidigare än den i (b) angivna tidpunkten som en
region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av
befolkningen som är 18 år och äldre så erhålls i efterskott (månaden
efter) 15 kr per invånare i regionen.
Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter medel för ändamålet
under 2021.
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4. Statliga insatser för att underlätta vaccineringen i regionerna

Regionerna ansvarar för vaccineringens genomförande men ett flertal statliga
aktörer har relaterade regeringsuppdrag eller kan på annat sätt förväntas
underlätta för regionerna i samband med vaccineringen mot covid-19.
Berörda myndigheter ansvarar för att i nära samråd med regionerna ta fram
nationell kommunikation kring vaccinering mot covid-19.
4.1 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram en nationell
operativ plan för vaccinering mot covid -19 (S2020/04550). Planen ska
innehålla tydlig information som regioner och kommuner kan använda sig av
för att i god tid planera och organisera sin verksamhet för vaccination mot
covid-19. Planen ska kommuniceras till avnämare på ett tydligt och
lättillgängligt sätt.
Folkhälsomyndigeten har en operativ roll vad gäller vaccinationen mot
covid-19. Myndigheten ansvarar bl.a. för att upprätta en fördelning av vaccin
till regionerna samt en leveransplan som ger rimliga
planeringsförutsättningar för regionerna, Vidare har myndigheten till uppgift
att ta fram och kommunicera en prioritetsordning för när olika grupper i
befolkningen ska erbjudas vaccination av regionerna, .
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att inom ramen för uppdraget om att
förstärka informationen till riskgrupper om vaccination mot
säsongsinfluensan analysera och sammanställa erfarenheterna från planering
och genomförandet av årets vaccinering mot säsongsinfluensan till stöd för
kommande insatser vid vaccination mot covid-19 (S2020/07992).
Folkhälsomyndigheten ska, i enlighet med regeringens proposition
2020/21:47 om att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det
nationella vaccinationsregistret, tillse att registrering går att genomföra. I
detta sammanhang ansvarar myndigheten även för att säkerställa
funktionalitet i det nationella vaccinationsregistret.
4.2 Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har regeringens uppdrag att planera för och genomföra en
fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid-19
(S2020/08531).
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Läkemedelsverket samlar biverkningsrapporter i en svensk databas för
biverkningar. De förs i avidentifierad form även över till en europeisk
databas.
4.3 Socialstyrelsen

Regeringen gav den 15 mars 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa
tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av
spridningen av covid-19, på nationell nivå svara för fördelningen respektive,
vid behov, omfördelning mellan huvudmännen samt, så långt det är möjligt,
ta initiativ till att skyndsamt få igång en produktion av material inom Sverige.
Regeringen utvidgade den 26 mars 2020 detta uppdrag till att även omfatta
medicinteknisk utrustning m.m. Socialstyrelsen har för avsikt att, vid behov,
köpa in ett visst antal kryofrysar för att låna ut till regionerna i den
omfattning som regionerna bedömer nödvändigt. Det kan även bli aktuellt
med inköp av annan utrustning om regionerna identifierar sådana behov.
4.4 Länsstyrelserna

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till länsstyrelserna, i vilket det ingår
att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå
regionerna vid förberedelserna för och vid utförandet av vaccination mot
covid-19 inom sina respektive geografiska områden. Uppdraget till
Länsstyrelserna pågår till 31 december 2021.
4.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regeringen har uppdragit åt Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att gemensamt
samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatser till allmänheten med
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anledning av covid-19. Myndigheterna redovisar senast den 9 december 2020
en gemensam kommunikationsstrategi. De redovisar löpande sina
kommunikationsinsatser och bedömer effekter utifrån strategin.
5. Godkännande av överenskommelsen

För staten genom
Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner och
Regioner

Stockholm den 8 december 2020

Stockholm den 8 december 2020

Maja Fjaestad
Statssekreterare

Staffan Isling
Verkställande direktör
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 15/2020

Vårt ärendenr:
20/01597

2020-12-08

Regionstyrelserna

Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot
covid-19
Ärendenr: 20/01597

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 8
december 2020 beslutat
att rekommendera regioner att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige
avgiftsfri vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation mot
bakgrund av de skäl som redovisas i denna skrivelse,
att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att godkänna och omgående tillämpa
denna rekommendation.

Sammanfattning
I Överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 -mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner framgår att SKR kommer att
rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19.
SKR rekommenderar härmed att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige
avgiftsfri vaccin mot covid-19. Enligt förbundet ska i rådande pandemiläge inte någon
enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande
om vaccination mot covid-19.
Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i kampen mot
covid-19. En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och rädda liv och kan också leda
till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning vilket kan få positiv effekt på
människors hälsa och på samhällsekonomin.

Samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom
Den 1 februari 2020 beslutade regeringen om en förordning med stöd av
smittskyddslagen 9 kap 2 § att covid-19 skulle klassas som allmänfarlig och
samhällsfarlig sjukdom. Riksdagen godkände regeringens föreskrifter i förordning
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(2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga
och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas vid covid-19. Denna lagändring trädde i
kraft den 1 juli 2020.
Klassificeringen av covid-19 som samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom möjliggör
en bättre och säkrare hantering av sjukdomen. I smittskyddslagen regleras bl.a. den
smittades skyldighet att söka läkare och lämna upplysningar. Vidare finns i lagen
bestämmelser om läkares anmälningsplikt och den smittades ekonomiska förmåner. I
smittskyddslagen anges att undersökning, vård samt behandling inom regionens
hälso- och sjukvård ska vara kostnadsfri för patienten. Dessutom är läkemedel som
förskrivits av läkare mot en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och som
bedöms minska risken för smittspridning kostnadsfria för patienten.
Staten och SKR är överens om att vaccinering mot covid-19 stämmer väl överens med
den inriktning som finns i smittskyddslagen vad gäller kostnadsfrihet för den enskilde
och att vaccineringen därför ska vara kostnadsfri för den enskilde. I kap 9 i
smittskyddslagen återfinns bestämmelser om kostnadsfrihet för den enskilde i vissa fall,
bl.a. för läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som
förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning samt undersökning och för
vaccinationer som erbjuds inom ramen för ett nationellt vaccinationsprogram.
Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnader för
vaccinationerna vilket regleras genom denna överenskommelse. Åtagandet gäller för all
vaccination mot covid-19 som utförs från och med 1 januari 2021t.o.m. den 31 december
2021.

Vaccination helt utan avgift för den enskilde
Ekonomiska motiv ska inte och får inte vara ett hinder för att begränsa
smittspridningen i regionerna. Enligt förbundet ska i rådande pandemi inte någon
enskild individ av ekonomiska skäl avstå från att ta del av regionernas erbjudande
om vaccin mot covid-19. Därför rekommenderar SKR regionerna att erbjuda
vaccination mot covid-19 helt utan avgift åt dem som bor eller stadigvarande vistas
inom regionen. Med bosatta avses här också personer med skyddad folkbokföring
enligt folkbokföringslagen och personer som stadigvarande vistas inom regionen
samt asylsökande och papperslösa personer.
Detta innebär att alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige bör erbjudas
avgiftsfri vaccination. SKR vill också understryka att om vaccination mot covid-19
skulle beläggas med en avgift medför det för regionerna ett administrativt
betungande merarbete. Om vaccin mot covid-19 tillhandahålls helt utan avgift för
den enskilde blir det administrativt avsevärt enklare att hantera den mycket stora
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volymen av vaccinationer som kommer att äga rum under pandemin.
Avseende avgifter för vanlig influensavaccination för den enskilde kan nämnas att
detta varierar mellan regionerna, eftersom regionerna har befogenheter att själva
bestämma i den frågan. En övervägande majoritet av regionerna tar dock inte ut
någon avgift för sådan vaccination av personer som är över 65 år och riskgrupper. De
erfarenheter som finns visar att när regionerna började införa avgiftsfrihet för
vaccination mot den vanliga influensan ökade på samma gång benägenheten hos
olika riskgrupper att vaccinera sig.
Vaccination av personer från andra regioner och länder
För att nå en så hög vaccinationstäckning som möjligt rekommenderar SKR att
regionerna erbjuder vaccin mot covid-19 också till personer som är bosatta i andra
regioner. Det kan t.ex. handla om personer som studerar eller arbetar utanför sitt eget
hemregion. Kostnaden för utomlänsvård ska i normalfallet hanteras i enlighet med
principerna i riksavtalet för utomlänsvård, som innebär att ett hemregionen lämnar en
skälig ersättning till det region som har utfört en medicinsk insats. Förbundet
förordar emellertid att regionen under rådande pandemisituation avstår ifrån att
debitera varandra för vaccination av personer som är bosatta utanför den egna
regionen. Ett sådant förfarande blir både enkelt att hantera samtidigt som det leder
till en avsevärt minskad belastning på regionens administration.
Förbundet förordar också att regionen i nuvarande situation erbjuder vaccination mot
covid-19, utan avgift, åt personer från andra länder som vistas här för t.ex. studier.
Därmed skapas en god grund för att nå en högre grad av vaccinationstäckning.
Förhoppningen är att genom de förköpsavtal som Sverige tecknat kan tillgången till
vaccin mot covid-19 i Sverige tryggas.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 10
Aktieägartillskott till RJL tågdepån i Nässjö AB
Diarienummer: RJL 2021/72
Inför behandling av ärendet anger följande ledamöter jäv och deltar således
inte i handläggningen av ärendet: Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S),
Malin Wengholm (M) och Pontus Lundgren (BA). Enligt regionstyrelsens
arbetsordning inträder Håkan Sandgren (S) som ordförande vilket styrelsen
godkänner.
Beslut
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige besluta att
 Region Jönköpings län tillskjuter ett villkorat aktieägartillskott på
3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB
Sammanfattning
RJL tågdepån i Nässjö AB har under perioden från 2020-08-01 – 2023-0131 uppstartskostnader som avser arrendekostnader, räntekostnader,
försäkrings-kostnader och administrativa kostnader som beräknas till
3 500 000 kronor. Dessa kostnader ingår i den beräknade hyran som
kommer börja debiteras från 2023-02-01. För att hantera
uppstartskostnaderna behöver Region Jönköpings län tillskjuta ett villkorat
aktieägartillskott på 3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-01-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sverigedemokraterna meddelar genom Samuel Godrén att man inte deltar i
dagens beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Digitalt sammanträde
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-17
Tid:

2021-01-19 kl. 14:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§7
Aktieägartillskott till RJL tågdepån i Nässjö AB
Diarienummer: RJL 2021/72
Beslut
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige besluta att
 Region Jönköpings län tillskjuter ett villkorat aktieägartillskott på
3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB
Sammanfattning
RJL tågdepån i Nässjö AB har under perioden från 2020-08-01 –
2023-01-31 uppstartskostnader som avser arrendekostnader, räntekostnader,
försäkrings-kostnader och administrativa kostnader som beräknas till
3 500 000 kronor. Dessa kostnader ingår i den beräknade hyran som
kommer börja debiteras från 2023-02-01. För att hantera
uppstartskostnaderna behöver Region Jönköpings län tillskjuta ett villkorat
aktieägartillskott på 3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-13
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RJL2021/72

Regionfullmäktige

Aktieägartillskott till RJL tågdepån i
Nässjö AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen förslår Regionfullmäktige
 Region Jönköpings län tillskjuter ett villkorat aktieägartillskott på
3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB

Sammanfattning
RJL tågdepån i Nässjö AB har under perioden från 2020-08-01 – 2023-01-31
uppstartskostnader som avser arrendekostnader, räntekostnader, försäkringskostnader och administrativa kostnader som beräknas till 3 500 000 kronor. Dessa
kostnader ingår i den beräknade hyran som kommer börja debiteras från 2023-0201. För att hantera uppstartskostnaderna behöver Region Jönköpings län tillskjuta
ett villkorat aktieägartillskott på 3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB.

Information i ärendet
Enligt beslutad budget för 2020 ska den tågdepå som Region Jönköpings län avser
att bygga i Nässjö läggas i helägt bolag. Regionfullmäktige har beslutat om nytt
bolag för ändamålet och föreslagit benämningen RJL tågdepån Nässjö AB (nedan
kallat bolaget). I beslutet ingår att tillskjuta bolaget ett aktiekapital om 50 000
kronor.
Regionfullmäktige har beslutat om en maximal utgift om 722 200 000 kronor för
byggnation av tågdepå. Regionfullmäktige har också beslutat om att bolaget får
uppta lån till max 722 200 000 kronor med borgensåtagande från Region
Jönköpings län. Bolaget har under november månad 2020 tagit upp en kredit för
att kunna finansiera byggnationen.
Bolaget har ingått ett arrendeavtal om 50 år med Trafikverket avseende 40 000
kvadratmeter av Nässjö 13:2. Arrendeavtalet är från 2020-08-01 – 2070-12-31.
Årlig arrendeavgift är 400 000 kronor.
Bolaget hyr ut depån till marknadsmässig hyra till Region Jönköpings län. Hyran
är beräknad till 37 945 000 kronor per år (basår oktober 2020). Hyresavtalet med
Region Jönköpings län startar 2023-02-01.
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Under perioden från 2020-08-01 – 2023-01-31 finns det uppstartskostnader som
avser arrende, räntekostnader för maskiner och inventarier, försäkring och
administration som enligt redovisningsregler inte kan bokföras som tillgångar för
byggprojektet av tågdepån utan måste kostnads föras.
I kalkylen för hyran om 37 945 000 kronor årligen ingår uppstartskostnaden för
arrende, ränta, försäkring och administration. Det innebär det kommer att det
beräknas bli ett överskott i bolaget efter att hyresdebiteringen startat.
Uppstartskostnaderna i RJL tågdepån i Nässjö AB beräknas till 3 500 000 kronor.
För att hantera uppstartskostnaderna behövs det tillskjutas ett villkorat
aktieägartillskott på 3 500 000 kronor från Region Jönköpings län till RJL
tågdepån i Nässjö AB.
Återbetalning av hela det villkorade aktiekapitalet ska ske till Region Jönköpings
län när det är möjligt enligt aktiebolagslagen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13

Beslut skickas till
RJL Tågdepån i Nässjö AB
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör
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Plats:

Digitalt sammanträde

§ 11
Nybyggnation av datorhall/serverhall
Diarienummer: RJL 2020/2869
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Godkänna nybyggnation av datorhall till en maximal kostnad på
24 300 000 kronor.
Regionstyrelsen
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att hantera befintligt
hyresavtal med Bostadsbyggen AB.
Sammanfattning
Nuvarande datorhall behöver ersättas, eftersom hyresvärden sagt upp
hyreskontraktet. Olika alternativ har utvärderats och den mest fördelaktiga
lösningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt är att bygga en ny datorhall
på mark som ägs av Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-01-19
 Tjänsteskrivelse 2020-01-12
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-17
Tid:

2021-01-19 kl. 14:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§8
Nybyggnation av datorhall/serverhall RJL 2020/2869
Diarienummer: RJL 2020/2869
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Godkänna nybyggnation av datorhall till en maximal kostnad på
24 300 000 kronor.
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna förlängning av befintligt hyresavtal för nuvarande
datorhall fram till dess att den kan avvecklas.
Sammanfattning
Nuvarande datorhall behöver ersättas, eftersom hyresvärden sagt upp
hyreskontraktet. Olika alternativ har utvärderats och den mest fördelaktiga
lösningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt är att bygga en ny datorhall
på mark som ägs av Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-01-12
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Nybyggnation datorhall
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna nybyggnation av datorhall till en maximal kostnad på
24 300 000 kronor.
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna förlängning av befintligt hyresavtal för nuvarande datorhall
fram till dess att den kan avvecklas.

Sammanfattning
Nuvarande datorhall behöver ersättas, eftersom hyresvärden sagt upp
hyreskontraktet. Olika alternativ har utvärderats och den mest fördelaktiga
lösningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt är att bygga en ny datorhall på
mark som ägs av Region Jönköpings län.

Information i ärendet
En omvärldsbevakning har genomförts och de flesta regioner har och kommer
även framöver att bygga och äga datorhallar i egen regi. Efter ekonomisk
utvärdering och värdering ur ett verksamhetsperspektiv är nybyggnation på egen
mark som mest fördelaktigt och det enda alternativet som kan uppfylla
säkerhetskraven till fullo. Fram till dess att byggnationen är klar behöver
nuvarande hyresavtal förlängas, preliminärt till och med april 2022.

Verksamhetens bedömning av investeringen
Nybyggnation datorhall RJL 2020/2869
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Ökad tillgänglighet

Liten påverkan

Förbättrad kvalitet

Liten påverkan

Förbättrad patientsäkerhet

Liten påverkan

Minskad smittspridning

Ingen påverkan

Förbättrad produktion

Ingen påverkan

Bibehållen informations- och IT-säkerhet

Stor påverkan
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Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Kortare behandlingstider

Ingen påverkan

Ändrat arbetssätt

Ingen påverkan

Effektivare processer

Liten påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Liten påverkan

Finansiering
För investeringen på maximalt 24 300 000 kronor finns reserverat utrymme i
investeringsplanen. Uppskattade tillkommande kostnader:
 Införandekostnad 400 000 kronor – finansieras av IT-centrum.
 Investeringar 3 675 000 kronor – Utgift finansieras i IT-centrums budget
för ospec investeringar 2022. Kommande avskrivningar på totalt cirka
740 000 kronor per år betalas genom ökat IT-pålägg inom
verksamhetsområdenas befintliga budgetram.
 Tillkommande hyra är cirka 1 000 000 kronor mer än tidigare hyra och
betalas genom ökat IT-pålägg inom verksamhetsområdenas befintliga
budgetram.

Beslutsunderlag



Missiv/beslutsunderlag daterat 2021-01-12
Bilagd information daterad 2021-01-12

Beslut skickas till
IT-centrum
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 12
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Håkan Karlsson Nyborg och Samuel Godrén reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har behandlats i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, som
föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2021-01-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-01-12
 Yttrande Länsrådet för funktionsnedsatta 2020-12-16
 Protokollsutdrag TIM nämnden 2020-09-15
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionssvar 2020-09-01
 Motionsunderlag 2020-08-20
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till motionen.
Marcus Eskdahl (S) yrkar avslag på motionen.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Mikael Ekvall (V) önskar till protokollet följande anteckning:
Vänsterpartiet anser att det finns flera bra delar i motionen, men vi har
större ambitioner än de som framgår av motionen. I vårat budgetförslag
fastslog vi en väg mot nolltaxa för alla invånare i regionen, där vi tillsköt
avgörande resurser för ändamålet. Tyvärr fick vi inte gehör för det. Med
anledning av att vi har en egen plan för ett införande av nolltaxa så kommer
vi avstå från att rösta i ärendet, istället hänvisar vi till vår budget och
flerårsplan för 2021-2023.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen avslår motionen efter votering
med följande utfall;
JA för att avslå: Röstar 13 ledamöter: Thomas Bäuml, Mikael Ekvall,
Pontus Lundgren, Martin Nedergaard-Hansen, Sibylla Jämting, Jimmy
Ekström, Per Svenberg, Rachel De Basso, Mattias Ingesson, Håkan
Sandgren, Malin Wengholm, Marcus Eskdahl och Maria Frisk.
NEJ för bifall: Röstar 2 ledamöter: Samuel Godrén och
Håkan Karlsson Nyborg
Ordföranden godkänner ovanstående protokollsanteckning från
Mikael Ekvall (V).
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15
Tid:

2021-01-26 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 10
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har behandlats i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, där
nämndens ledamöter har getts möjlighet att komma med inspel över
motionen. Länsrådet för funktionsnedsatta har getts möjlighet att yttra sig
över motionen. Efter behandling i presidiet föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-01-12
 Yttrande Länsrådet för funktionsnedsatta 2020-12-16
 Protokollsutdrag TIM nämnden 2020-09-15
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionssvar 2020-09-01
 Motionsunderlag 2020-08-20
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson (V) överlämnar följande protokollsanteckning, vilken
godkänns av ordföranden:
Vänsterpartiet anser att det finns flera bra delar i motionen, men vi har
större ambitioner än de som framgår av motionen. I vårat budgetförslag
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15
Tid:

2021-01-26 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk
fastslog vi en väg mot nolltaxa för alla invånare i regionen, där vi tillsköt
avgörande resurser för ändamålet. Tyvärr fick vi inte gehör för det. Med
anledning av att vi har en egen plan för ett införande av nolltaxa så kommer
vi avstå från att rösta i ärendet, istället hänvisar vi till vår budget och
flerårsplan för 2021-2023.
Anders Gustafsson (SD) och Robert Andersson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Leif Andersson (C) yrkar bifall till presidiets förslag om att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot
Sverigedemokraternas förslag om bifall till motionen och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag, om att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

SKRIVELSE
2020-09-01

1(3)

RJL 2020/883

Regionfullmäktige

Motionssvar - Inför avgiftsfri
kollektivtrafik för färdtjänstberättigade
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och Anders
Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts möjlighet att
komma med inspel, därefter har ett motionsunderlag tagits fram. Motionen har
behandlats i presidiet som förslår att motionen avslås

Information i ärendet
I lag om Färdtjänst 1997:736, 7§ står följande: ”tillstånd till färdtjänst skall
meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationer”.
Detta innebär att merparten av de personer som har färdtjänst idag saknar
förutsättningar att resa själv med allmänna kommunikationer. Givetvis har vissa
personer varierande hälsostatus och vilket t.ex. kan innebära att vissa dagar och
under vissa väderförhållanden kan resa ske på egen hand med kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken har under en längre tid gjorts mer tillgänglig för personer med
funktionsvariationer. Sett över hela riket har investeringar för tillgänglighet skett
genom anpassningar av hållplatser, stationer, tåg och bussar för åtskilliga
miljarder sedan början av 2000-talet. Bara i Jönköping län har många miljoner
investerats i tillgänglighet, vilket även är till stor fördel för personer utan
funktionsvariationer.
Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade har funnits i Jönköpings
kommun ( i stadstrafiken) under en kortare period på 2000-talet, (innan
skatteväxling av färdtjänst mm - år 2014). Det avgiftsfria resandet i
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kollektivtrafiken var uppskattat av färdtjänstkunderna men samtidigt ökade både
antalet färdtjänstresor och antalet färdtjänstansökningar i kommunen. Försöket
lades ner p.g.a. att tänkta besparingar uteblev helt och istället blev det
kostnadsökningar. I samband med att försöket lades ner väcktes tanken på att om
en person följer med på resan ska den resan vara avgiftsfritt. Personen som reser
med kan då vara behjälplig som stöd vid av- och påstigning samt vid betalning av
resan osv. Detta ledde sedan till att Jönköpings kommun var först ut med ”ta-meden-vän” (papperskuponger). Senare efter skatteväxling av färdtjänst infördes ett
kort - ”ta med en vän” ( år 2015), i hela länet som innebär att den som har
färdtjänst kan avgiftsfritt ta med sig en vän på buss/tåg inom Jönköpings län. Den
färdtjänstberättigade köper lämplig biljett ur Länstrafikens sortiment.
Nedan redovisas antalet resor för 2019 för ”ta med en vän”- kortet.
Antal påstigande 2019
Buss

Summa Buss
Tåg
Summa totalt

Jönköpings stadstrafik
Visingsö/Hva
Nässjö stadstrafik
Regionbussar
Värnamo stadstrafik
Krösatågen

Antal påstigande
31056
14
481
3875
1315
36741
814
37555

Några regioner i Sverige har fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna
kollektivtrafiken, tex Region Kalmar, Skånetrafiken och Stockholm (SLL). Det är
också tillåtet att avgiftsfritt ta med en person vid dessa resor. Vid införandet ökade
antalet ansökningar (inkl. antal avslag) och enheten som tar emot och handlägger
ansökan samt beviljar tillstånd fick en hög arbetsbelastning och fler handläggare
behövde anställas. Detta innebär även längre väntetider på beslut för de som
lämnat in ansökningar.
Görs en jämförelse av andelen avslag av färdtjänstansökningar så kan det
konstatera att andelen är högre i regioner som har fria resor i kollektivtrafiken än i
Region Jönköpings län. Därtill kan vi även konstatera att andelen överprövningar
till både förvaltningsrätt och kammarrätt ökar.
Andel överprövningar av färdtjänstansökan 2019:
 Skåne 17%
 Stockholm 20%
 Jönköping 5%
Det kan även konstateras att utbudet av allmän kollektivtrafik samt den enskildes
ekonomiska vinst är två faktorer som ökar benägenheten att ansöka om färdtjänst,
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vilket här med stor sannolikhet skulle tyda på att antalet ansökningar skulle öka i
tätorter med kollektivtrafik och då troligen mest i Jönköping.
Region Jönköpings län har idag inga färdtjänstkort eller färdtjänstbevis och vid ett
ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken måste administrativt
system och personal finnas för denna hanteringen. Troligen kan biljett för den
allmänna kollektivtrafiken inte finnas enbart i mobilen då många av de personer
som har färdtjänst saknar egen mobiltelefon.
Färdtjänst kan beviljas för 6 månader och upp åt. Merparten av tillstånden gäller i
ca 3 år och en ev biljett för den allmänna kollektivtrafiken ska i så fall följa
tillståndet giltighet. Vidare kan man inte ta för givet att alla med färdtjänsttillstånd
har en giltig legitimation men den frågan kan anses som den enskildes ansvar att
lösa.
Region Skåne är den region som senast införde fria resor i den allmänna
kollektivtrafiken – under år 2015 - och det kan konstateras att antalet resor inom
färdtjänsten minska inte vid detta införandet - snarare så ökade antalet tillstånd
inkl. handläggningstiderna och där med även antalet resor.
Ett ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken för
färdtjänstberättigade, kommer att innebära kostnadsökningar för Länstrafiken
utifrån andra regioners erfarenheter och detta ryms inte inom befintlig ram utan
kräver en utökad budgetram för Länstrafiken i så fall.

Beslutsunderlag






Motionssvar 2020-09-01
Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
Motionsunderlag 2020-08-20
Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-14
Tid:

2021-01-12 kl. 08:30

Plats:

Digitalt via länk

§ 11
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av
motionen. Länsrådet för funktionsnedsatta har getts möjlighet att yttra sig
över motionen
Beslutsunderlag
 Yttrande Länsrådet för funktionsnedsatta 2020-12-16
 Protokollsutdrag TIM nämnden 2020-09-15
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionssvar 2020-09-01
 Motionsunderlag 2020-08-20
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionssvaret kompletteras med skrivningar från bland
annat budget och trafikförsörjningsprogrammet gällande kollektivtrafik för
personer med funktionsnedsättning.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande från Länsrådet för
funktionsnedsatta gällande avgiftsfri
kollektivtrafik för färdtjänstberättigade
.

Sammanfattning
Länsrådet för funktionsnedsatta ställer sig positiv till motionens att-sats och att
utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att resa kostnadsfritt i den
allmänna kollektivtrafiken.

Information i ärendet
Länsrådet för funktionsnedsatta ser att en utredning är viktig av flera olika skäl.
Ett är Sveriges ratificering av FN:s konvention gällande rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar. Konventionen ger uttryck för alla människors rätt att
vara en del av och kunna använda samhället. Det innebär att även service och
tjänster behöver utformas utifrån människors behov och mångfald. Att arbeta med
principen om universell utformning handlar om att skapa lösningar för så många
som möjligt istället för att tvingas göra anpassningar i efterhand.
Att införa avgiftsfri kollektivtrafik skulle bidra till att underlätta livet för personer
med funktionsnedsättningar på flera sätt. Det skulle öka människors känsla av
egenmakt vilket påverkar upplevelse av självständighet, delaktighet och bidra till
förbättrad upplevd hälsa. Idag finns ingen garanti att personer som förflyttar sig
med rullstol kan resa med planerad buss då det ofta är platsbrist. Biljettsystem och
liknande skapar hinder för flera målgrupper. Avgifter/taxa är inte likriktad och
riktlinjer för olika tjänster är inte synkroniserade.
Det är viktigt att det faktum att en färdtjänstberättigad person ibland kan resa i den
allmänna kollektivtrafiken inte tas till intäkt för att neka fortsatt färdtjänst.
Beroende på situation och/eller aktuellt mående kan en person som ibland kan
resa i den allmänna kollektivtrafiken andra gånger istället behöva färdtjänst.
LFF anser att en avgiftsfri kollektivtrafik skulle motivera fler personer att använda
allmänna färdmedel. I förlängningen kan det bidra till ett minskat tryck på
färdtjänst och på längre sikt även sänka kostnaderna. En hälsoekonomisk analys
skulle kunna vara användbar i detta sammanhang.

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2020/883

Beslutsunderlag








Skrivelse, Länsrådet för funktionsnedsatta daterad 2020-12-16
Protokollsutdrag Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-09-15
Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
Motionssvar 2020-09-01
Motionsunderlag 2020-08-20
Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06

Beslut skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Länsrådet för funktionsnedsatta

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92112
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, sal B

§ 110
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Att motionen avslås.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår
 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av
motionen, ett motionsunderlag har nu tagits fram.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2020-08-20
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionledningskontoret
Fredric Fingal
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Inledning
Med anledning av motion från SD lämnas information i ärendet till Nämnd för
trafik, infrastruktur och miljö.

Information i ärendet
I lag om Färdtjänst 1997:736, 7§ står följande: ”tillstånd till färdtjänst skall
meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationer”.
Detta innebär att merparten av de personer som har färdtjänst idag saknar
förutsättningar att resa själv med allmänna kommunikationer. Givetvis har vissa
personer varierande hälsostatus och vilket t.ex. kan innebära att vissa dagar och
under vissa väderförhållanden kan resa ske på egen hand med kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken har under en längre tid gjorts mer tillgänglig för personer med
funktionsvariationer. Sett över hela riket har investeringar för tillgänglighet skett
genom anpassningar av hållplatser, stationer, tåg och bussar för åtskilliga
miljarder sedan början av 2000-talet. Bara i Jönköping län har många miljoner
investerats i tillgänglighet, vilket även är till stor fördel för personer utan
funktionsvariationer.
Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade har funnits i Jönköpings
kommun ( i stadstrafiken) under en kortare period på 2000-talet, (innan
skatteväxling av färdtjänst mm - år 2014). Det avgiftsfria resandet i
kollektivtrafiken var uppskattat av färdtjänstkunderna men samtidigt ökade både
antalet färdtjänstresor och antalet färdtjänstansökningar i kommunen. Försöket
lades ner p.g.a. att tänkta besparingar uteblev helt och istället blev det
kostnadsökningar. I samband med att försöket lades ner väcktes tanken på att om
en person följer med på resan ska den resan vara avgiftsfritt. Personen som reser
med kan då vara behjälplig som stöd vid av- och påstigning samt vid betalning av
resan osv. Detta ledde sedan till att Jönköpings kommun var först ut med ”ta-meden-vän” (papperskuponger). Senare efter skatteväxling av färdtjänst infördes ett
kort - ”ta med en vän” ( år 2015), i hela länet som innebär att den som har
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färdtjänst kan avgiftsfritt ta med sig en vän på buss/tåg inom Jönköpings län. Den
färdtjänstberättigade köper lämplig biljett ur Länstrafikens sortiment.
Nedan redovisas antalet resor för 2019 för ”ta med en vän”- kortet.
Antal påstigande 2019
Buss

Summa Buss
Tåg
Summa totalt

Jönköpings stadstrafik
Visingsö/Hva
Nässjö stadstrafik
Regionbussar
Värnamo stadstrafik
Krösatågen

Antal påstigande
31056
14
481
3875
1315
36741
814
37555

Några regioner i Sverige har fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna
kollektivtrafiken, tex Region Kalmar, Skånetrafiken och Stockholm (SLL). Det är
också tillåtet att avgiftsfritt ta med en person vid dessa resor. Vid införandet ökade
antalet ansökningar (inkl. antal avslag) och enheten som tar emot och handlägger
ansökan samt beviljar tillstånd fick en hög arbetsbelastning och fler handläggare
behövde anställas. Detta innebär även längre väntetider på beslut för de som
lämnat in ansökningar.
Görs en jämförelse av andelen avslag av färdtjänstansökningar så kan det
konstatera att andelen är högre i regioner som har fria resor i kollektivtrafiken än i
Region Jönköpings län. Därtill kan vi även konstatera att andelen överprövningar
till både förvaltningsrätt och kammarrätt ökar.
Andel överprövningar av färdtjänstansökan 2019:
 Skåne 17%
 Stockholm 20%
 Jönköping 5%
Det kan även konstateras att utbudet av allmän kollektivtrafik samt den enskildes
ekonomiska vinst är två faktorer som ökar benägenheten att ansöka om färdtjänst,
vilket här med stor sannolikhet skulle tyda på att antalet ansökningar skulle öka i
tätorter med kollektivtrafik och då troligen mest i Jönköping.
Region Jönköpings län har idag inga färdtjänstkort eller färdtjänstbevis och vid ett
ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken måste administrativt
system och personal finnas för denna hanteringen. Troligen kan biljett för den
allmänna kollektivtrafiken inte finnas enbart i mobilen då många av de personer
som har färdtjänst saknar egen mobiltelefon.
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Färdtjänst kan beviljas för 6 månader och upp åt. Merparten av tillstånden gäller i
ca 3 år och en ev biljett för den allmänna kollektivtrafiken ska i så fall följa
tillståndet giltighet. Vidare kan man inte ta för givet att alla med färdtjänsttillstånd
har en giltig legitimation men den frågan kan anses som den enskildes ansvar att
lösa.
Region Skåne är den region som senast införde fria resor i den allmänna
kollektivtrafiken – under år 2015 - och det kan konstateras att antalet resor inom
färdtjänsten minska inte vid detta införandet - snarare så ökade antalet tillstånd
inkl. handläggningstiderna och där med även antalet resor.
Ett ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken för
färdtjänstberättigade, kommer att innebära kostnadsökningar för Länstrafiken
utifrån andra regioners erfarenheter och detta ryms inte inom befintlig ram utan
kräver en utökad budgetram för Länstrafiken i så fall.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93
Tid:

2020-06-16 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 85
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Nämnden
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
motionsunderlag.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår att utreda
möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den
allmänna kollektivtrafiken.
Motionen anmäls till nämnden och nämndens ledamöter ges möjlighet att
komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 6986
Tid:

2020-06-03 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, sal B

§ 75
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade.
Diarienummer: RJL 2020/883
Beslut
Presidiet
 Anmäler motionen och ger regionledningskontoret i uppdrag att
lämna information i ärendet på nämnden i juni. Nämndens ledamöter
ges då möjlighet att lämna inspel, därefter tas ett motionsunderlag
fram.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår att utreda
möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den
allmänna kollektivtrafiken.
Motionen har fördelats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
Beslutsunderlag
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 13
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäuml båda Moderaterna, reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och
avlastar BUP på specialistnivå.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och föreslår att
motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS nämnden 2020-11-17
 Motionssvar daterat 2020-11-10
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05
 Motionsunderlag daterat 2020-09-29
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde




Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Thomas Bäuml (M), med instämmande av Håkan Karlsson Nyborg (SD),
yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Thomas Bäuml
med fleras yrkande och finner att styrelsen anser att motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194
Tid:

2020-11-17 kl. 13:00

Plats:

Videomöte

§ 190
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande. Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för Moderaternas yrkande.
Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och
avlastar BUP på specialistnivå.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-11-10
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05
 Motionsunderlag daterat 2020-09-29
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194
Tid:

2020-11-17 kl. 13:00

Plats:

Videomöte


Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till motionen.
Helena Elmqvist (SD) anmäler att Sverigedemokraterna ställer sig bakom
yrkandet från Moderaterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdsnivå för barn och
unga
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet på
primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och avlastar BUP
på specialistnivå.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
I Region Jönköpings län pågår flera aktiviteter just nu för att förbättra
tillgänglighet och omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa.
Det finns ett behov av utbyggd primär nivå för barn och unga med psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsdirektören gav i början av 2020 ett uppdrag för att se över
möjligheterna för att bygga en primär vård nivå för barn och unga med psykisk
ohälsa. Utbyggnaden behöver ske i flera steg. Region Jönköpings län har valt att
börja med att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Distriktsläkare har i
dagsläget kompetens för att ta över unga vuxna från 18 års ålder från barn- och
ungdomspsykiatrin. Kompetens för att möta barn och unga finns inte fullt ut idag,
viss kompetensförstärkning i primärvården kommer krävas.
Riktlinjer i Region Jönköpings län
Det finns tydliga kliniska riktlinjer för vård och behandling av barn och vuxna.
Det är olika och de finns beskrivna på nationell och lokal nivå för de allra flesta
tillstånd. Gränssnittet mellan barn och vuxen är i de flesta regioner 18 år
(myndighetsdagen).

MOTIONSSVAR

2(6)

RJL 2020/219

Finns väl beskrivet i FAKTA dokument hur barn som blir vuxna ska hanteras.
Vuxenpsykiatrin har en snävare patientgrupp än barn- och
ungdomspsykiatrin. Inom vuxenpsykiatrin räknas oftast bara svåra tillstånd (ex
depression, ångestsyndrom) som specialistpsykiatri medan medelsvåra till svåra
och ibland även lindriga (om barnet är under 13 år) räknas som specialistnivå för
individer under 18 och behandlas på BUP. Det innebär att efter 18 årsdagen
remitteras vissa patienter (svåra tillstånd med låg funktionsnivå) till
vuxenpsykiatrin och medelsvåra och lindriga remitteras till primärvården i
enlighet med FAKTA gränssnitt mellan Vuxenpsykiatri och primärvård.
Det finns också tydliga riktlinjer för vem som får förskriva narkotikaklassade
läkemedel vid ADHD. Man behöver vara specialist inom någon psykiatrisk
disciplin eller barnneurolog. Dispens för verksamheter som får uppdraget ex
vårdcentral/distriktsläkare eller barnläkare kan sökas från läkemedelsverket på
verksamhets- eller individnivå. För övriga läkemedel räcker det med att var
legitimerad läkare.
Omvärld
Det finns flera olika exempel på hur man breddat den primära nivån och det är vad
hela landets barn- och ungdomspsykiatri står inför just nu. Gemensamt för de
olika initiativ och försök som finns att bredda den primära nivån är att den stora
utmaningen ligger i att dimensionera den primära nivån på det sätt att den avlastar
barn- och ungdomspsykiatrin på ett effektivt sätt.
I stort sett samtliga regioner har idag första linjemottagningar (FL) för barn och
unga med psykisk ohälsa (vilket i vår region kallas Barn- och ungdomshälsan
(BUH), och organiseras på olika sätt. Första linjens psykiatri barn- och unga har
inom flera regioner ett uttalat uppdrag som primär vårdnivå för barn med psykisk
ohälsa. BUH i Region Jönköpings län ingår i ett nationellt nätverk för första
linjemottagningar i Sverige, där flertalet regioner är representerade. Inom vissa
regioner har man skapat dessa mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, i
andra har man valt att bygga upp nya funktioner inom vårdcentralens uppdrag
eller samorganiserat med barn- och ungdomsmedicin. Detta medför att det kan
variera mellan olika regioner vilka verksamheter som har uppdraget att fungera
som första linjen för barn och unga. Det finns idag inga nationellt framtagna
riktlinjer för vilken vård som ska erbjudas på första linjen. Det innebär att det
finnas variationer i vilka insatser man erbjuder, vilken kompetens som finns
tillgänglig och hur man samverkar med närliggande verksamheter.
Primär nivå handlar om vård som ges utanför specialistnivå, och kan vara både
exempelvis första linjemottagning och vårdcentral. I dagsläget pågår ett intensivt
arbete utifrån Nationellt programområde psykisk hälsa (NPO), som är en del av
nationellt system för kunskapsstyrning, för att kartlägga vilka insatser som kan
ges på olika vårdnivåer. Bland annat ska ett nationellt vård- och insatsprogram
ADHD vara klart februari 2021. I det nationella insatsprogrammet ingår att
medicinering ges och ansvaras för på specialistnivå. Man öppnar upp för att vissa
insatser kan ges på FL samtidigt som patienten har insatser på specialistnivån.
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Exempel från andra regioner kring den specifika frågan gällande ADHD på första
linjen (FL).
Sörmland: Barn kan i dialog mellan BUP och FL få komma till FL om man har ex
ADHD och medicinerar. Arbete pågår för att formalisera detta. Allt tyder på att
det kommer att gälla barn med god funktionsnivå där medicinering fungerar. FL
ansvarar för stödjande insatser och BUP för medicinering.
Västra Götaland: I Västra Götaland arbetar man med en tydlig stegvis vård. Barn
med neuropsykiatrisk diagnos kan, likväl som andra barn, få hjälp med insatser
från FL gällande lindrigare problematik som inte har med själva diagnosen att
göra (där kontakt på BUP inte pågår).
Skåne och Uppsala: I Region Skåne och Region Uppsala ligger vårdansvaret för
ADHD-gruppen inom BUP. Arbete pågår med riktning att utöka första linjens
ansvar för denna grupp. Exempelvis funderar man på om första linjen skulle
kunna arbeta med riktat föräldrastöd till den här gruppen.
Nationell utredning
Nationellt är ett regeringsdirektiv framtaget om särskild utredning.
Verksamhetschef för BUP inom Region Jönköpings län har deltagit i att forma det
nationella uppdragsdirektivet. Den nationella utredaren ska bland annat:
 Utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och
nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna
genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
 Bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas
ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag,
exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården.
 Föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och
psykiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det
hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell
nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.
 I dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda
skolhuvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga på regional och lokal nivå.
 Ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en
överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och
ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
 Lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som
lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.
Verksamhetschefernas svar på regeringsdirektivet visar att viktiga nycklar i
arbetet framåt för att lösa helhetsbilden för god vård till barn och unga är
habilitering, dimensionering av vård för barn och unga med lindriga till måttliga
besvär med behov av långvariga kontakter samt medicinsk kompetens och
läkemedelsbehandling.
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Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland
annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget
redovisas senast den 1 oktober 2021.
En väg in
Triagering via ”En väg in barn och unga, psykisk hälsa” är i drift sedan januari
2020. Erfarenheterna så här långt visar:
 Fördelning av barn och unga från en väg in till Barn- och ungdomshälsan
(BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) följer sedan starten ett
stabilt mönster där BUH får ca 55 % och BUP 45 %.
 Remissinflödet är stabilt och jämförbart med föregående år. Ca 350
remisser per månad varav ca 10-15 % avvisas. Majoriteten av avvisade
remisser går till elevhälsan på grund av att remissen är bristfällig
alternativt att frågeställningen är för gammal och ny remiss får skrivas.
 Stabilt ökande andel av triageringar genom BCFPI (triageringsverktyg)
görs via ”En väg in” och ger ett bra underlag för fortsatt vård. I dagsläget
triageras drygt 50 % av alla barn genom BCFPI.
Reflektioner sedan starten från verksamheten:
 Patienterna uttrycker en stor nöjdhet med bemötande och att göra BCFPI
samt att få tiden direkt.
 Vid mötet med patienten uppfattar både BUH och BUP att BCFPI gör att
man snabbare kan komma igång med rätt insats. Man möter nu oftare
patienten som enskild behandlare inte två som tidigare. Ökar tillgänglighet
men försämrar inte kvaliteten.
 Analys pågår inom BUP/BUH för att se över om andelen barn som faller
mellan stolarna minskat sedan starten av ” En väg in”. Flera barn ligger i
glappet mellan BUP/BUH:s uppdrag. Därför är arbetet angeläget med att
bygga ut en primär nivå för barn och unga men lindriga till måttliga besvär
som behöver långvarig kontakt och eller medicinsk/läkemedelsbehandling.
 Arbetssätten i de olika systemen TeleQ, Cosmic, Blå appen behöver
justeras kontinuerligt.
Förstärkning för att förbättra tillgängligheten
 Förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin - behov av resurser för att
möte efterfrågan och möte samhällets behov.
 Kraftfull förstärkning inom BUP pågår. Målet är 18-20 nya tjänster
(sjuksköterska, specialpedagog, kurator, psykolog, läkare, ST-läkare, UL).
 Målsättning att öka intern utredningsproduktion med ca 30 % under 2020
samt klara behov av uppföljning och behandling efter utredning.
 Mål att klara under 2020
- förstabesök inom 30 dagar
- behandling inom 30 dagar.
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Ökning av utredningskapacitet på BUP
 Neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar) tar i dagsläget drygt 50 %
av barn- och ungdomspsykiatrins totala resurs. Därför är det ett strategiskt
område att förstärka för att minska undanträngningseffekt för andra
patienter.
 Kraftigt ökad utredningskapacitet byggs upp i Värnamo, för kompetens
och effektivare flöden.
 Nya arbetssätt för mindre komplexa utredningar är implementerade.
 Fortsatt köp av utredningar externt.
Åtgärder på längre sikt
 Triagering via ”En väg in…” visar hur resurser kan behöva omfördelas för
att förstärka första linjen/ bygga ut en primär nivå.
 I en förlängning - en utbyggnad av en primär nivå där viss kompetens som
nu rekryteras till BUP kan fördelas eller delas med den primära nivån.
Barn och ungdomspsykiatrin välkomnar intentionen i motionen och är samtidigt
angelägen om att gå i takt med den nationella utredningen. Den nationella
utredningen syftar till att utreda förutsättningar för en god och sammanhållen och
resurseffektiv nära vård för barn och unga i Sverige. I utredningen samlar man
ihop de olika initiativ och försök att bygga ut en primär vårdnivå för barn och
unga som finns i landet. Utredningen bidrar till att beskriva en modell för hur en
primär vårdnivå skulle kunna se ut för att ge vård av god kvalitet samt avlasta den
specialiserade barn och ungdomspsykiatrin. Viktigt att följa arbetet i och
lärdomarna från den nationella utredningen under vårt arbete inom Region
Jönköpings län. Men att invänta resultatet av den utredningen kommer att ta för
lång tid.

Beslutsunderlag














Motionssvar daterat 2020-11-10
Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05
Motionsunderlag daterat 2020-09-29
Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
Motionsunderlag daterat 2020-08-20
Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn och unga
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 135-154
Tid:

2020-11-05 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 151
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Anse motionen besvarad.
Reservationer
Thomas Bäuml (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och
avlastar BUP på specialistnivå.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-09-29
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 135-154
Tid:

2020-11-05 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att
presidiet anser att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdsnivå
Inledning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Moderaterna, lämnas information i
ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdnivå att:


En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet på
primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och avlastar BUP
på specialistnivå.

I Region Jönköpings län pågår flera aktiviteter just nu för att förbättra
tillgänglighet och omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa.
Det finns ett behov av utbyggd primär nivå för barn och unga med psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsdirektören gav i början av 2020 ett uppdrag för att se över
möjligheterna för att bygga en primär vård nivå för barn och unga med psykisk
ohälsa. Utbyggnaden behöver ske i flera steg. Region Jönköpings län har valt att
börja med att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Distriktsläkare har i
dagsläget kompetens för att ta över unga vuxna från 18 års ålder från barn- och
ungdomspsykiatrin. Kompetens för att möta barn och unga finns inte fullt ut idag,
viss kompetensförstärkning i primärvården kommer krävas.
Riktlinjer i Region Jönköpings län
Det finns tydliga kliniska riktlinjer för vård och behandling av barn och vuxna.
Det är olika och de finns beskrivna på nationell och lokal nivå för de allra flesta
tillstånd. Gränssnittet mellan barn och vuxen är i de flesta regioner 18 år
(myndighetsdagen).
Finns väl beskrivet i FAKTA dokument hur barn som blir vuxna ska hanteras.
Vuxenpsykiatrin har en snävare patientgrupp än barn- och
ungdomspsykiatrin. Inom vuxenpsykiatrin räknas oftast bara svåra tillstånd (ex
depression, ångestsyndrom) som specialistpsykiatri medan medelsvåra till svåra
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och ibland även lindriga (om barnet är under 13 år) räknas som specialistnivå för
individer under 18 och behandlas på BUP. Det innebär att efter 18 årsdagen
remitteras vissa patienter (svåra tillstånd med låg funktionsnivå) till
vuxenpsykiatrin och medelsvåra och lindriga remitteras till primärvården i
enlighet med FAKTA gränssnitt mellan Vuxenpsykiatri och primärvård.
Det finns också tydliga riktlinjer för vem som får förskriva narkotikaklassade
läkemedel vid ADHD. Man behöver vara specialist inom någon psykiatrisk
disciplin eller barnneurolog. Dispens för verksamheter som får uppdraget ex
vårdcentral/distriktsläkare eller barnläkare kan sökas från läkemedelsverket på
verksamhets- eller individnivå. För övriga läkemedel räcker det med att var
legitimerad läkare.
Omvärld
Det finns flera olika exempel på hur man breddat den primära nivån och det är vad
hela landets barn- och ungdomspsykiatri står inför just nu. Gemensamt för de
olika initiativ och försök som finns att bredda den primära nivån är att den stora
utmaningen ligger i att dimensionera den primära nivån på det sätt att den avlastar
barn- och ungdomspsykiatrin på ett effektivt sätt.
I stort sett samtliga regioner har idag första linjemottagningar (FL) för barn och
unga med psykisk ohälsa (vilket i vår region kallas Barn- och ungdomshälsan
(BUH), och organiseras på olika sätt. Första linjens psykiatri barn- och unga har
inom flera regioner ett uttalat uppdrag som primär vårdnivå för barn med psykisk
ohälsa. BUH i Region Jönköpings län ingår i ett nationellt nätverk för första
linjemottagningar i Sverige, där flertalet regioner är representerade. Inom vissa
regioner har man skapat dessa mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, i
andra har man valt att bygga upp nya funktioner inom vårdcentralens uppdrag
eller samorganiserat med barn- och ungdomsmedicin. Detta medför att det kan
variera mellan olika regioner vilka verksamheter som har uppdraget att fungera
som första linjen för barn och unga. Det finns idag inga nationellt framtagna
riktlinjer för vilken vård som ska erbjudas på första linjen. Det innebär att det
finnas variationer i vilka insatser man erbjuder, vilken kompetens som finns
tillgänglig och hur man samverkar med närliggande verksamheter.
Primär nivå handlar om vård som ges utanför specialistnivå, och kan vara både
exempelvis första linjemottagning och vårdcentral. I dagsläget pågår ett intensivt
arbete utifrån Nationellt programområde psykisk hälsa (NPO), som är en del av
nationellt system för kunskapsstyrning, för att kartlägga vilka insatser som kan
ges på olika vårdnivåer. Bland annat ska ett nationellt vård- och insatsprogram
ADHD vara klart februari 2021. I det nationella insatsprogrammet ingår att
medicinering ges och ansvaras för på specialistnivå. Man öppnar upp för att vissa
insatser kan ges på FL samtidigt som patienten har insatser på specialistnivån.
Exempel från andra regioner kring den specifika frågan gällande ADHD på första
linjen (FL).
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Sörmland: Barn kan i dialog mellan BUP och FL få komma till FL om man har ex
ADHD och medicinerar. Arbete pågår för att formalisera detta. Allt tyder på att
det kommer att gälla barn med god funktionsnivå där medicinering fungerar. FL
ansvarar för stödjande insatser och BUP för medicinering.
Västra Götaland: I Västra Götaland arbetar man med en tydlig stegvis vård. Barn
med neuropsykiatrisk diagnos kan, likväl som andra barn, få hjälp med insatser
från FL gällande lindrigare problematik som inte har med själva diagnosen att
göra (där kontakt på BUP inte pågår).
Skåne och Uppsala: I Region Skåne och Region Uppsala ligger vårdansvaret för
ADHD-gruppen inom BUP. Arbete pågår med riktning att utöka första linjens
ansvar för denna grupp. Exempelvis funderar man på om första linjen skulle
kunna arbeta med riktat föräldrastöd till den här gruppen.
Nationell utredning
Nationellt är ett regeringsdirektiv framtaget om särskild utredning.
Verksamhetschef för BUP inom Region Jönköpings län har deltagit i att forma det
nationella uppdragsdirektivet. Den nationella utredaren ska bland annat:
 Utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och
nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna
genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
 Bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas
ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag,
exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården.
 Föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och
psykiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det
hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell
nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.
 I dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda
skolhuvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga på regional och lokal nivå.
 Ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en
överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och
ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
 Lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som
lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.
Verksamhetschefernas svar på regeringsdirektivet visar att viktiga nycklar i
arbetet framåt för att lösa helhetsbilden för god vård till barn och unga är
habilitering, dimensionering av vård för barn och unga med lindriga till måttliga
besvär med behov av långvariga kontakter samt medicinsk kompetens och
läkemedelsbehandling.
Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland
annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget
redovisas senast den 1 oktober 2021.
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En väg in
Triagering via ”En väg in barn och unga, psykisk hälsa” är i drift sedan januari
2020. Erfarenheterna så här långt visar:
 Fördelning av barn och unga från en väg in till Barn- och ungdomshälsan
(BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) följer sedan starten ett
stabilt mönster där BUH får ca 55 % och BUP 45 %.
 Remissinflödet är stabilt och jämförbart med föregående år. Ca 350
remisser per månad varav ca 10-15 % avvisas. Majoriteten av avvisade
remisser går till elevhälsan på grund av att remissen är bristfällig
alternativt att frågeställningen är för gammal och ny remiss får skrivas.
 Stabilt ökande andel av triageringar genom BCFPI (triageringsverktyg)
görs via ”En väg in” och ger ett bra underlag för fortsatt vård. I dagsläget
triageras drygt 50 % av alla barn genom BCFPI.
Reflektioner sedan starten från verksamheten:
 Patienterna uttrycker en stor nöjdhet med bemötande och att göra BCFPI
samt att få tiden direkt.
 Vid mötet med patienten uppfattar både BUH och BUP att BCFPI gör att
man snabbare kan komma igång med rätt insats. Man möter nu oftare
patienten som enskild behandlare inte två som tidigare. Ökar tillgänglighet
men försämrar inte kvaliteten.
 Analys pågår inom BUP/BUH för att se över om andelen barn som faller
mellan stolarna minskat sedan starten av ” En väg in”. Flera barn ligger i
glappet mellan BUP/BUH:s uppdrag. Därför är arbetet angeläget med att
bygga ut en primär nivå för barn och unga men lindriga till måttliga besvär
som behöver långvarig kontakt och eller medicinsk/läkemedelsbehandling.
 Arbetssätten i de olika systemen TeleQ, Cosmic, Blå appen behöver
justeras kontinuerligt.
Förstärkning för att förbättra tillgängligheten
• Förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin - behov av resurser för att
möte efterfrågan och möte samhällets behov.
• Kraftfull förstärkning inom BUP pågår. Målet är 18-20 nya tjänster
(sjuksköterska, specialpedagog, kurator, psykolog, läkare, ST-läkare, UL).
• Målsättning att öka intern utredningsproduktion med ca 30 % under 2020
samt klara behov av uppföljning och behandling efter utredning.
• Mål att klara under 2020
- förstabesök inom 30 dagar
- behandling inom 30 dagar.
Ökning av utredningskapacitet på BUP
• Neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar) tar i dagsläget drygt 50 %
av barn- och ungdomspsykiatrins totala resurs. Därför är det ett strategiskt
område att förstärka för att minska undanträngningseffekt för andra
patienter.
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•
•
•

Kraftigt ökad utredningskapacitet byggs upp i Värnamo, för kompetens
och effektivare flöden.
Nya arbetssätt för mindre komplexa utredningar är implementerade.
Fortsatt köp av utredningar externt.

Åtgärder på längre sikt
• Triagering via ”En väg in…” visar hur resurser kan behöva omfördelas för
att förstärka första linjen/ bygga ut en primär nivå.
• I en förlängning - en utbyggnad av en primär nivå där viss kompetens som
nu rekryteras till BUP kan fördelas eller delas med den primära nivån.
Barn och ungdomspsykiatrin välkomnar intentionen i motionen och är samtidigt
angelägen om att gå i takt med den nationella utredningen. Den nationella
utredningen syftar till att utreda förutsättningar för en god och sammanhållen och
resurseffektiv nära vård för barn och unga i Sverige. I utredningen samlar man
ihop de olika initiativ och försök att bygga ut en primär vårdnivå för barn och
unga som finns i landet. Utredningen bidrar till att beskriva en modell för hur en
primär vårdnivå skulle kunna se ut för att ge vård av god kvalitet samt avlasta den
specialiserade barn och ungdomspsykiatrin. Viktigt att följa arbetet i och
lärdomarna från den nationella utredningen under vårt arbete inom Region
Jönköpings län. Men att invänta resultatet av den utredningen kommer att ta för
lång tid.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 113
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Presidiet
1. Kompletterar motionsunderlaget med en omvärldsanalys
2. Behandlar ärendet vid kommande presidiesammanträdet den 30
september.
Sammanfattning
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att:
 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och
avlastar BUP på specialistnivå.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar motionsunderlaget med en omvärldsanalys och
behandlar ärendet vid kommande presidiesammanträde den 30 september.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå
Inledning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Moderaterna, lämnas information i
ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot psykisk
ohälsa på primärvårdnivå att:


En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet på
primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och avlastar BUP
på specialistnivå.

I Region Jönköpings län pågår flera aktiviteter just nu för att förbättra
tillgänglighet och omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa.
Det finns ett behov av utbyggd primär nivå för barn och unga med psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsdirektören gav i början av 2020 ett uppdrag för att se över
möjligheterna för att bygga en primär vård nivå för barn och unga med psykisk
ohälsa. Utbyggnaden behöver ske i flera steg. Region Jönköpings län har valt att
börja med att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Distriktsläkare har i
dagsläget kompetens för att ta över unga vuxna från 18 års ålder från barn- och
ungdomspsykiatrin. Kompetens för att möta barn och unga finns inte fullt ut idag,
viss kompetensförstärkning i primärvården kommer krävas.
Det finns flera olika exempel på hur man breddat den primära nivån och det är vad
hela landets barn- och ungdomspsykiatri står inför just nu. Gemensamt för de
olika initiativ och försök som finns att bredda den primära nivån är att den stora
utmaningen ligger i att dimensionera den primära nivån på det sätt att den avlastar
barn- och ungdomspsykiatrin på ett effektivt sätt. Verksamhetschefernas svar på
regeringsdirektivet visar att viktiga nycklar i arbetet framåt för att lösa
helhetsbilden för god vård till barn och unga är habilitering, dimensionering av
vård för barn och unga med lindriga till måttliga besvär med behov av långvariga
kontakter samt medicinsk kompetens och läkemedelsbehandling.
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Triagering via ”En väg in barn och unga, psykisk hälsa” är i drift sedan januari
2020. Erfarenheterna så här långt visar:
 Fördelning av barn och unga från en väg in till Barn- och ungdomshälsan
(BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) följer sedan starten ett
stabilt mönster där BUH får ca 55 % och BUP 45 %.
 Remissinflödet är stabilt och jämförbart med föregående år. Ca 350
remisser per månad varav ca 10-15 % avvisas. Majoriteten av avvisade
remisser går till elevhälsan på grund av att remissen är bristfällig
alternativt att frågeställningen är för gammal och ny remiss får skrivas.
 Stabilt ökande andel av triageringar genom BCFPI (triageringsverktyg)
görs via ”En väg in” och ger ett bra underlag för fortsatt vård. I dagsläget
triageras drygt 50 % av alla barn genom BCFPI.
Reflektioner sedan starten från verksamheten:
 Patienterna uttrycker en stor nöjdhet med bemötande och att göra BCFPI
samt att få tiden direkt.
 Vid mötet med patienten uppfattar både BUH och BUP att BCFPI gör att
man snabbare kan komma igång med rätt insats. Man möter nu oftare
patienten som enskild behandlare inte två som tidigare. Ökar tillgänglighet
men försämrar inte kvaliteten.
 Analys pågår inom BUP/BUH för att se över om andelen barn som faller
mellan stolarna minskat sedan starten av ” En väg in”. Flera barn ligger i
glappet mellan BUP/BUH:s uppdrag. Därför är arbetet angeläget med att
bygga ut en primär nivå för barn och unga men lindriga till måttliga besvär
som behöver långvarig kontakt och eller medicinsk/läkemedelsbehandling.
 Arbetssätten i de olika systemen TeleQ, Cosmic, Blå appen behöver
justeras kontinuerligt.
Nationellt är ett regeringsdirektiv framtaget om särskild utredning.
Verksamhetschef för BUP inom Region Jönköpings län har deltagit i att forma det
nationella uppdragsdirektivet. Den nationella utredaren ska bland annat:
 Utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och
nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna
genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
 Bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas
ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag,
exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården.
 Föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och
psykiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det
hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell
nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.
 I dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda
skolhuvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga på regional och lokal nivå.
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Ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en
överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och
ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som
lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland
annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget
redovisas senast den 1 oktober 2021.
Förstärkning för att förbättra tillgängligheten
• Förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin - behov av resurser för att
möte efterfrågan och möte samhällets behov.
• Kraftfull förstärkning inom BUP pågår. Målet är 18-20 nya tjänster
(sjuksköterska, specialpedagog, kurator, psykolog, läkare, ST-läkare, UL).
• Målsättning att öka intern utredningsproduktion med ca 30 % under 2020
samt klara behov av uppföljning och behandling efter utredning.
• Mål att klara under 2020
- förstabesök inom 30 dagar
- behandling inom 30 dagar.
Ökning av utredningskapacitet på BUP
• Neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar) tar i dagsläget drygt 50 %
av barn- och ungdomspsykiatrins totala resurs. Därför är det ett strategiskt
område att förstärka för att minska undanträngningseffekt för andra
patienter.
• Kraftigt ökad utredningskapacitet byggs upp i Värnamo, för kompetens
och effektivare flöden.
• Nya arbetssätt för mindre komplexa utredningar är implementerade.
• Fortsatt köp av utredningar externt.
Åtgärder på längre sikt
• Triagering via ”En väg in…” visar hur resurser kan behöva omfördelas för
att förstärka första linjen/ bygga ut en primär nivå.
• I en förlängning - en utbyggnad av en primär nivå där viss kompetens som
nu rekryteras till BUP kan fördelas eller delas med den primära nivån.
Barn och ungdomspsykiatrin välkomnar intentionen i motionen och är samtidigt
angelägen om att gå i takt med den nationella utredningen. Den nationella
utredningen syftar till att utreda förutsättningar för en god och sammanhållen och
resurseffektiv nära vård för barn och unga i Sverige. I utredningen samlar man
ihop de olika initiativ och försök att bygga ut en primär vårdnivå för barn och
unga som finns i landet. Utredningen bidrar till att beskriva en modell för hur en
primär vårdnivå skulle kunna se ut för att ge vård av god kvalitet samt avlasta den
specialiserade barn och ungdomspsykiatrin. Viktigt att följa arbetet i och
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lärdomarna från den nationella utredningen under vårt arbete inom Region
Jönköpings län. Men att invänta resultatet av den utredningen kommer att ta för
lång tid.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128
Tid:

2020-06-16 kl. 13:00

Plats:

Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

§ 123
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Information om pågående arbete med förstärkning av barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP), statistik över besök samt åtgärder framöver ges
av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger följande medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet:
 En uppdragsbeskrivning klar februari 2020 angående behov av
utbyggd primär nivå nämns – vad säger uppdragsbeskrivningen?
 En-väg-in, en triageringsprocess, har pågått sedan slutet januari
2020. Statistik önskas kring resultat och erfarenheter, hur ser
fördelningen ut avseende hur unga hänvisats vidare, dvs. till BUH,
BUP eller annan instans?
 Nationellt regeringsdirektiv om särskild utredning – huvudpunkter
för utredningen bör redovisas.
 Statistik över kostnader m.m. för BUP redovisas. Vi har sett att
kostnaden för hela psykiatrin i Region Jönköpings län ligger bra till i
förhållande till riket i övrigt, medan just för BUP ligger vi i
bottenskiktet. En analys kring detta bör kompletteras.
 En omvärldsbevakning, finns det exempel i landet där man breddat
den primära nivån?
 Motionens intentioner välkomnas – hur ser perspektivet ut avseende
”gå i takt med nationella utredningen”?
 Viktigt att barn och unga med psykisk ohälsa får komma till rätt
instans i hälso- och sjukvårdssystemet, har distriktsläkarna rätt
kompetens för att bedöma vilken insats som bör sättas in i olika fall?
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till
presidiet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-91
Tid:

2020-06-03 kl. 08:30

Plats:

Sal C, Regionens hus

§ 83
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport



Smittskydd och vårdhygien
Presidiet skjuter på informationspunkten till hösten.



Remiss - SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Diarienummer: RJL 2020/1043



Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170
Föredragande: Anette Nilsson



Redovisning av icke slutbehandlade motioner



Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga
Diarienummer: RJL 2020/219

Presidiet önskar till kommande nämndsammanträde den 16 juni, utöver
ovanstående punkter, även information om Öppna jämförelser Hälso- och
sjukvård 2019 samt Kirurgisk vård - ekonomi i balans.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107
Tid:

2020-05-25 kl. 13:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 100
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Beslut
Nämnden
1. Bordlägger ärendet till kommande sammanträde den 16 juni.
2. Det informationsunderlag som tagits fram av regionledningskontoret
ske delges nämnden innan kommande sammanträde.
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Ordföranden föreslår utifrån tidsbrist vid pågående sammanträde att ärendet
bordläggs och lyfts vid kommande nämndsammanträde den 16 juni. Thomas
Bäuml (M) föreslår i anslutning till detta att det informationsunderlag som
tagits fram av regionledningskontoret ske delges nämnden innan kommande
sammanträde. Nämnden godkänner förslagen.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 62-78
Tid:

2020-05-11 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 69
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport



Läkemedel
Föredragande: Mårten Lindström, överläkare Läkemedel
Presidiet lämnar medskicket att under föredragningen ge en
uppföljning av arbetet med medicinskteknisk utrustning.



Uppföljning av arbetet med framtidens hälso- och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och
sjukvård
Information ges vid nämndsammanträdet den 25 maj och vid
nämndsammanträdet i juni kommer ett skriftligt underlag till planen
för framtidens hälso- och sjukvård att delges nämnden.



Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga
Diarienummer: RJL 2020/219

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 21-38
Tid:

2020-04-07 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 36
Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionfullmäktige
 Anmäler inkomna motioner som läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 RJL 2020/219 Motion - avseende arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå från Moderaterna – Fördelad till nämnden för
folkhälsa och sjukvård.
 RJL 2020/545 Motion - Låt människors behov styra den offentliga
välfärden från Vänsterpartiet – Fördelad till regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktiges presidium §§ Paragrafer
Tid:

2020-03-23 kl. 15:00

Plats:

Regionens hus

§ 12
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219 och RJL 2020/545
Beslut
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande:



Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn
och unga RJL 2020/219 – fördelas till nämnd för folkhälsa och
sjukvård
Motion- Låt människors behov styra den offentliga välfärden RJL
2020/545 – fördelas till regionstyrelsen med inhämtning av
synpunkter från personaldelegationen

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 27-43
Tid:

2020-03-04 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 33
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på
primärvårdsnivå för barn och unga
Diarienummer: RJL 2020/219
Motionen anmäls till presidiet. Information ges på nämndsammanträdet i
april.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 14
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Diarienummer: RJL 2020/1384
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen
Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna
föreslår i motionen: Huvudvärk, hur kan vården förbättras, att:


En utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår
region med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både
primärvårds- och specialistnivå.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2021-01-26
 Motionsunderlag 2020-12-14
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13
 Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2020-11-17
 Motion, inkommen 2020-06-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso yrkar avslag på motionen.
Thomas Bäuml (M) med instämmande av Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Thomas Bäuml
med fleras yrkande om bifall.
Ordföranden finner att styrelsen avslår motionen.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 20
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Diarienummer: RJL 2020/1384
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen
Reservationer
Thomas Bäuml (M)
Sammanfattning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och
Gunnel Svensson, Moderaterna lämnas information i ärendet till Nämnd för
folkhälsa och sjukvård .
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna
föreslår i motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras, att:


en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår
region med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både
primärvårds- och specialistnivå.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen,
presidiet föreslår nämnden att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2020-12-14
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13
 Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2020-11-17
 Motion, inkommen 2020-06-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot moderaternas
förslag om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag, om att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-21
Tid:

2021-01-12 kl. 08:30

Plats:

Digitalt

§ 14
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Diarienummer: RJL 2020/1384
Beslut
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Avslå motionen
Sammanfattning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och
Gunnel Svensson, Moderaterna lämnas information i ärendet till Nämnd för
folkhälsa och sjukvård . Efter behandling i presidiet för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna
föreslår i motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras, att:


en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår
region med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både
primärvårds- och specialistnivå.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2020-12-14
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13
 Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2020-11-17
 Motion, inkommen 2020-06-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård att avslå motionen.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar- Huvudvärk, hur kan
vården förbättras.
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionfullmäktige att:
 Avslå motionen

Sammanfattning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel
Svensson lämnas information i ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till
beslut.
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna föreslår i
motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras att:


en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår region
med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både primärvårds- och
specialistnivå.

Information i ärendet
Huvudvärk är ett vanligt och återkommande symptom i befolkningen. Den
primära handläggningen av dessa patienter, då de söker vård, sker oftast inom
primärvården. Huvudvärk kan bero på många olika orsaker. Spänningshuvudvärk,
migrän samt läkemedelsutlöst kronisk daglig huvudvärk utgör de vanligaste
formerna av huvudvärk. En noggrann anamnes och klinisk undersökning är
avgörande för att behandla och skilja ut de få huvudvärkspatienter som kräver
akut handläggning och/eller vidare utredning. Behandlingen skiljer sig beroende
på vilken typ av huvudvärk det är och bakomliggande orsak.
Som stöd för hälso-och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län finns
Faktadokumenten, som utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande
medicinska arbetet och som även innehåller länkar till omvårdnad och
rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.
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I Fakta kliniskt kunskapsstöd finns fem dokument som berör huvudvärk
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39795, dels ett övergripande om huvudvärk,
sedan ytterligare fyra som är mer inriktade på diagnos och aktuell handläggning
vid respektive tillstånd; cervikogen huvudvärk, Hortons huvudvärk (Cluster
headache), migrän hos vuxna, samt spänningshuvudvärk.
I dessa dokument står beskrivet bl.a. vilka utredningar och undersökningar som
bör göras, samt behandlingar som kan vara aktuella, t.ex. val av läkemedel eller
fysioterapi, där det sistnämnda finns tillgängligt på samtliga vårdcentraler i
Region Jönköpings län. Det står också beskrivet i vilka fall som patienten ska/bör
remitteras till sjukhusspecialist för bedömning och fortsatt handläggning.

Hur säkrar vi att huvudvärksvården sköts på ett bra sätt
inom primärvården?
Patienter som söker för huvudvärk är vanligt förekommande i primärvården och
läkarna i primärvården har därför en vana i att handlägga dessa patienter.
Huvudvärk är ett symptom och inte en diagnos, och kan ha många olika orsaker.
Generellt kan man säga att det för mer oerfarna kollegor, som tex är under
utbildningstjänst, finns inplanerade återkommande handledningstillfällen för att
kunna diskutera ärenden av icke-akut karaktär (varje vecka) med erfaren
kollega/handledare, där den mer oerfarna kollegan då kan ta upp medicinska
problem som den stött på i sitt arbete och är osäker på hur den ska
handlägga/behöver resonera kring.
Utöver erfarenhet är det viktigt för vårdpersonalen att hålla sig uppdaterad på
aktuell kunskap och behandlingsmetoder och där finns som stöd tex vårt regionala
kunskapsstöd Fakta allmänt kliniskt kunskapsstöd, som baseras på nationella och
regionövergripande riktlinjer, och som uppdateras kontinuerligt (i princip
vartannat år eller oftare vid behov). Det innehåller även länkar till omvårdnadoch rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor. Detta
kunskapsstöd är välkänt av medarbetarna i regionen och innefattar också
ansvarsfördelning mellan primär-och slutenvård och fungerar som ett styrande
dokument.
Antal besökare på aktuell Faktasida (Obs gör ej skillnad på extern/intern
användning/annan region/privatperson) 2020-11-16---2020-12-15
Faktadokument
Huvudvärk 84 st
Migrän 187 st
Cervikogen huvudvärk 52 st
Hortons huvudvärk 47 st
Spänningshuvudvärk 65 st
Dokumenten berör vad som först ska ha prövats i primvården innan eventuell
remiss till neurolog kan bli aktuell. För att ta exemplet migrän står
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diagnoskriterier beskrivet i aktuellt dokument, vilka behandlingar som kan vara
aktuella vid ett migränfall, förebyggande behandlingar, såväl icke-farmakologisk
som farmakologisk (läkemedel), där både förstahands- och
andrahandsbehandlingar står beskrivna, samt längd på behandling etc som ska ha
prövats innan eventuell remiss till neurolog.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=14698&nodeId=39795
Då större nyheter inom aktuellt ämne, t.ex. nya då nya behandlingsriktlinjer/
behandlingar kommer inom primärvård eller då det är viktigt att
primärvårdsläkaren känner till de nya behandlingarna i slutenvården brukar det
lanseras som en nyhet på Faktasidan, så att det på så sätt uppmärksammas, och
ofta ordnas också ett utbildningstillfälle.
Under februari 2020 arrangerades en Faktadag för distriktsläkarna i Region
Jönköpings län där huvudvärksansvarig neurolog på länssjukhuset Ryhov höll i en
föreläsning som i huvudsak berörde ämnet Migrän och nyheter/
behandlingsmetoder relaterat till den diagnosen. I föreläsningen ingick även
information om hur planeringen såg ut vad gällde t.ex. botoxbehandling, som
ibland ges vid svårare fall av migrän.
Generellt uppfattas inte huvudvärksvården som ett stort problemområde från
vårdens sida i nuläget.

Vilka är specialister inom Region Jönköpings län?
Neurologerna på sjukhusen i Region Jönköpings län tar hand om
huvudvärkspatienter. För behandling med t.ex. botulinumtoxin på indikation
migrän, sker detta antingen via neurologklinik eller via smärtklinik på våra
sjukhus.
För svårare eller mer komplicerade fall finns för neurologklinikerna möjlighet att
remittera till Universitetssjukhusen (Linköping) eller till Huvudvärkskliniken
Huddinge.
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Tillgänglighet

Tillgängligheten till neurolog utifrån vårdgarantin visar en marginell förbättring.
Totalt klarar man 60-70 procent innan 90 dagar. Men den finns en stor skillnad i
väntetid mellan de tre sjukhusen. Eksjö klarar nästan alla inom 90 dagar och 79
procent inom 60 ungefär lika bra i Värnamo, medan Jönköping bara klarar 34
procent inom 60 dagar i snitt 2020.

Hur ser det ut i närliggande regioner?
Riktlinjerna i närliggande regioner, Region Östergötland och Region Kalmar, som
söker med huvudvärk liknar de som vi har i Region Jönköpings län vad gäller
omhändertagande primärvårdsnivå/specialistnivå
Östergötland (Migrän respektive huvudvärk)
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=8598&proxydir
ect=true
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=12704&proxyd
irect=true
Kalmar (Migrän)
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/1d6a9e24-9e99-4402-844024f6a7c99dae?region=08

Beslutsunderlag




Motionsunderlag 2020-12-14
Protokollsutdrag presidie 2021-01-13
Motion, inkommen 2020-06-02

Beslut skickas till


Regionstyrelsen
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Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTION
2020-12-18
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Regionledningskontoret
Avsändare
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Huvudvärk, hur kan vården
förbättras
Inledning
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel
Svensson, Moderaterna lämnas information i ärendet till Nämnd för folkhälsa och
sjukvård . Efter behandling i presidiet för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till
beslut.

Information i ärendet
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna föreslår i
motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras att:


en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår region
med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både primärvårds- och
specialistnivå.

Huvudvärk är ett vanligt och återkommande symptom i befolkningen. Den
primära handläggningen av dessa patienter, då de söker vård, sker oftast inom
primärvården. Huvudvärk kan bero på många olika orsaker. Spänningshuvudvärk,
migrän samt läkemedelsutlöst kronisk daglig huvudvärk utgör de vanligaste
formerna av huvudvärk. En noggrann anamnes och klinisk undersökning är
avgörande för att behandla och skilja ut de få huvudvärkspatienter som kräver
akut handläggning och/eller vidare utredning. Behandlingen skiljer sig beroende
på vilken typ av huvudvärk det är och bakomliggande orsak.
Som stöd för hälso-och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län finns
Faktadokumenten, som utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande
medicinska arbetet och som även innehåller länkar till omvårdnad och
rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.
I Fakta kliniskt kunskapsstöd finns fem dokument som berör huvudvärk
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39795, dels ett övergripande om huvudvärk,
sedan ytterligare fyra som är mer inriktade på diagnos och aktuell handläggning
vid respektive tillstånd; cervikogen huvudvärk, Hortons huvudvärk (Cluster
headache), migrän hos vuxna, samt spänningshuvudvärk.
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I dessa dokument står beskrivet bl.a. vilka utredningar och undersökningar som
bör göras, samt behandlingar som kan vara aktuella, t.ex. val av läkemedel eller
fysioterapi, där det sistnämnda finns tillgängligt på samtliga vårdcentraler i
Region Jönköpings län. Det står också beskrivet i vilka fall som patienten ska/bör
remitteras till sjukhusspecialist för bedömning och fortsatt handläggning.
Hur säkrar vi att huvudvärksvården sköts på ett bra sätt inom
primärvården?
Patienter som söker för huvudvärk är vanligt förekommande i primärvården och
läkarna i primärvården har därför en vana i att handlägga dessa patienter.
Huvudvärk är ett symptom och inte en diagnos, och kan ha många olika orsaker.
Generellt kan man säga att det för mer oerfarna kollegor, som tex är under
utbildningstjänst, finns inplanerade återkommande handledningstillfällen för att
kunna diskutera ärenden av icke-akut karaktär (varje vecka) med erfaren
kollega/handledare, där den mer oerfarna kollegan då kan ta upp medicinska
problem som den stött på i sitt arbete och är osäker på hur den ska
handlägga/behöver resonera kring.
Utöver erfarenhet är det viktigt för vårdpersonalen att hålla sig uppdaterad på
aktuell kunskap och behandlingsmetoder och där finns som stöd tex vårt regionala
kunskapsstöd Fakta allmänt kliniskt kunskapsstöd, som baseras på nationella och
regionövergripande riktlinjer, och som uppdateras kontinuerligt (i princip
vartannat år eller oftare vid behov). Det innehåller även länkar till omvårdnadoch rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor. Detta
kunskapsstöd är välkänt av medarbetarna i regionen och innefattar också
ansvarsfördelning mellan primär-och slutenvård och fungerar som ett styrande
dokument.
Antal besökare på aktuell Faktasida (Obs gör ej skillnad på extern/intern
användning/annan region/privatperson) 2020-11-16---2020-12-15
Faktadokument
Huvudvärk 84 st
Migrän 187 st
Cervikogen huvudvärk 52 st
Hortons huvudvärk 47 st
Spänningshuvudvärk 65 st
Dokumenten berör vad som först ska ha prövats i primvården innan eventuell
remiss till neurolog kan bli aktuell. För att ta exemplet migrän står
diagnoskriterier beskrivet i aktuellt dokument, vilka behandlingar som kan vara
aktuella vid ett migränfall, förebyggande behandlingar, såväl icke-farmakologisk
som farmakologisk (läkemedel), där både förstahands- och
andrahandsbehandlingar står beskrivna, samt längd på behandling etc som ska ha
prövats innan eventuell remiss till neurolog.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=14698&nodeId=39795
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Då större nyheter inom aktuellt ämne, t.ex. nya då nya behandlingsriktlinjer/
behandlingar kommer inom primärvård eller då det är viktigt att
primärvårdsläkaren känner till de nya behandlingarna i slutenvården brukar det
lanseras som en nyhet på Faktasidan, så att det på så sätt uppmärksammas, och
ofta ordnas också ett utbildningstillfälle.
Under februari 2020 arrangerades en Faktadag för distriktsläkarna i Region
Jönköpings län där huvudvärksansvarig neurolog på länssjukhuset Ryhov höll i en
föreläsning som i huvudsak berörde ämnet Migrän och nyheter/
behandlingsmetoder relaterat till den diagnosen. I föreläsningen ingick även
information om hur planeringen såg ut vad gällde t.ex. botoxbehandling, som
ibland ges vid svårare fall av migrän.
Generellt uppfattas inte huvudvärksvården som ett stort problemområde från
vårdens sida i nuläget.
Vilka är specialister inom Region Jönköpings län?
Neurologerna på sjukhusen i Region Jönköpings län tar hand om
huvudvärkspatienter. För behandling med t.ex. botulinumtoxin på indikation
migrän, sker detta antingen via neurologklinik eller via smärtklinik på våra
sjukhus.
För svårare eller mer komplicerade fall finns för neurologklinikerna möjlighet att
remittera till Universitetssjukhusen (Linköping) eller till Huvudvärkskliniken
Huddinge.
Tillgänglighet

Tillgängligheten till neurolog utifrån vårdgarantin visar en marginell förbättring.
Totalt klarar man 60-70 procent innan 90 dagar. Men den finns en stor skillnad i
väntetid mellan de tre sjukhusen. Eksjö klarar nästan alla inom 90 dagar och 79
procent inom 60 ungefär lika bra i Värnamo, medan Jönköping bara klarar 34
procent inom 60 dagar i snitt 2020.
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Hur ser det ut i närliggande regioner?
Riktlinjerna i närliggande regioner, Region Östergötland och Region Kalmar, som
söker med huvudvärk liknar de som vi har i Region Jönköpings län vad gäller
omhändertagande primärvårdsnivå/specialistnivå
Östergötland (Migrän respektive huvudvärk)
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=8598&proxydir
ect=true
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=12704&proxyd
irect=true
Kalmar (Migrän)
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/1d6a9e24-9e99-4402-844024f6a7c99dae?region=08

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-179, 179, 181-194
Tid:

2020-11-17 kl. 13:00

Plats:

Videomöte

§ 179
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Information om befintliga faktadokument avseende huvudvärk och en
genomförd faktadag inom Region Jönköpings län ges av hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-131
Tid:

2020-09-30 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 121
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras
Diarienummer: RJL 2020/1384
Motionen anmäls till presidiet. Information ges på ett kommande
nämndsammanträde under hösten.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLLSUTDRAG
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Diarienummer

Regionfullmäktiges presidium §§ 20-25
Tid:

2020-08-13, kl 13.30-14.35

Plats:

A-salen, Regionens hus

§ 24

Motioner att fördela
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande:
 Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen RJL
2020/1383 – Fördelas till nämnd RS
 Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras RJL 2020/1384
– Fördelas till nämnd FS
 Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag RJL
2020/1577– Fördelas till RS
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 15
Motion - Inför antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen
Reservationer
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle
Moln Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd
för folkhälsa och sjukvård efter begäran.
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen: Inför antibiotikaronder för att
minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2021-01-26
 Motionsunderlag daterad 2021-01-09
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13
 Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar avslag på motionens att-sats.
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda (SD) yrkar bifall till
motionen

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-23
Tid:

2021-02-02 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Samuel
Godréns med fleras yrkande om bifall.
Ordföranden finner att styrelsen avslår motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 19
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen
Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle
Moln Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd
för folkhälsa och sjukvård efter begäran.
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen; Inför Antibiotikaronder för att
minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen,
presidiet föreslår nämnden att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterad 2021-01-09
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13
 Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Moderaterna yrkar motionen vara besvarad med följande
protokollsanteckning:
”Av tjänsteskrivelsen framgår att det finns förbättringspotential avseende
antibiotikaanvändningen i regionen. Vi anser det vara av stor vikt att
antibiotikaronder eller andra liknande insatser bör utvecklas men beslutas i
respektive verksamhetsområde.”
Mona Milton (SD) yrkar bifall till motionen.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25
Tid:

2021-01-26 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

Beslutsgång
Ordförande ställer nämnden tre förslag till beslut, ena förslaget att avslå
motionen, andra förslaget att bifalla motionen och tredje förslaget att anse
motionen besvarad. Ordförande finner att motionen skall avslås.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-21
Tid:

2021-01-12 kl. 08:30

Plats:

Digitalt

§ 13
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Beslut
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Avslå motionen
Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle
Moln Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd
för folkhälsa och sjukvård efter begäran. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen; Inför Antibiotikaronder för att
minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterad 2021-01-09
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13
 Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår nämnden för folkhälsa och sjukvård att avslå motionen.
Thomas Bäuml (M) avstår från att delta i beslutet och återkommer under
nämndsammanträdet den 26 januari 2021.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar – Inför antibiotikaronder
för att minska resistenta bakterier
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln
Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd för folkhälsa
och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård
skrivs förslag till beslut.
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Information i ärendet
Vi står inför stora utmaningar i att hantera utvecklingen av ökande
antibiotikaresistens. Antibiotikavägledning är ett arbetssätt som ökar runt om i
världen och som förordas starkt såväl internationellt som av den nationella
Strama-organisationen. Antibiotikaförbrukningen kan på detta sätt minskas
betydligt, utan att patientsäkerheten försämras.
I ett förslag till EU-riktlinjer avseende antibiotikaanvändning förespråkar ECDC
starkt arbetssättet med ”antibiotic stewardship” och betonar vikten av att
tillräckligt med resurser avsätts för detta. I ett svenskt exempel visade
Universitetssjukhus i Malmö att genom personliga besök av infektionsläkare två
gånger per vecka lyckades man minska den totala antibiotikaförbrukningen med
27 procent på fyra internmedicinska avdelningar.
I den sammanställning som gjordes av Nysam för 2019 rapporterar 14 av 17
infektionskliniker att man på sjukhuset infört arbetssättet med antibiotikaronder.
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Arbetet med antibiotikavägledning måste utföras av läkare med
specialistkompetens inom antibiotikaområdet.
Ett projekt genomfördes i Region Jönköpings län under våren 2017, med
antibiotikaronder två gånger i veckan på länets tre medicin- och geriatrikkliniker
genom journalgranskning. Resultatet visade minskning av behandlingstiden med
intravenös antibiotika och behandlingslängden mätt som antalet givna doser per
ordination minskade. Bedömningen är att en personlig kontakt med de läkare som
ordinerar antibiotika, i form av fysiska besök ute på vårdavdelningarna på samma
sätt som gjordes i Malmö, skulle förbättra utfallet ytterligare.

I en sammanställning av Strama Jönköping noteras trots de insatser som gjorts
sista åren med behandlingsriktlinjer och utbildningsinsatser en ökande eller
väsentligen oförändrad förskrivning av antibiotika inom våra tre
verksamhetsområden. Det förskrivs för mycket antibiotika genom att det sätts in
på för lösa grunder och för långa kurer ges. Infektionsjouren och
infektionskonsulter på infektionskliniken svarar på många frågor kring lämplig
antibiotikabehandling i vissa enskilda fall. Det finns dock ett behov av att
infektionsläkare i team med mikrobiolog mer systematiskt är inblandade i alla
patienter som står på viss typ av antibiotika på sjukhusen i länet. Detta är ingen
uppgift som ryms inom ramen för aktuell konsultverksamhet från
infektionskliniken idag.
Antalet utskrivna antibiotikarecept mäts årligen och fortsatte under 2019 att
minska från 280 till 272 recept per 1 000 invånare. I jämförelse med andra
regioner ligger Region Jönköpings län lite bättre än snittet i riket.
Ansvaret för hur antibiotika används ligger på respektive verksamhet och
infektionskliniken är en resurs i arbetet. Arbetssätt och tidsåtgången varierar
beroende på hur man lägger upp arbetet. Antibiotikaronder eller andra liknande
insatser bör utvecklas och beslutas i respektive verksamhetsområde. Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård kan följa antibiotikaförskrivningen i årsredovisningen.

Beslutsunderlag


Motionsunderlag daterad 2021-01-11
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Protokollsutdrag presidie 2021-01-12
Protokollsutdrag presidie 2020-11-25
Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13
Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11

Beslutet skickas till


Regionstyrelsen

Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-09
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Förvaltningsnamn
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Inför Antibiotikaronder för
att minska resistenta bakterier
Inledning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln
Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd för folkhälsa
och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Vi står inför stora utmaningar i att hantera utvecklingen av ökande
antibiotikaresistens. Antibiotikavägledning är ett arbetssätt som ökar runt om i
världen och som förordas starkt såväl internationellt som av den nationella
Strama-organisationen. Antibiotikaförbrukningen kan på detta sätt minskas
betydligt, utan att patientsäkerheten försämras.
I ett förslag till EU-riktlinjer avseende antibiotikaanvändning förespråkar ECDC
starkt arbetssättet med ”antibiotic stewardship” och betonar vikten av att
tillräckligt med resurser avsätts för detta. I ett svenskt exempel visade
Universitetssjukhus i Malmö att genom personliga besök av infektionsläkare två
gånger per vecka lyckades man minska den totala antibiotikaförbrukningen med
27 procent på fyra internmedicinska avdelningar.
I den sammanställning som gjordes av Nysam för 2019 rapporterar 14 av 17
infektionskliniker att man på sjukhuset infört arbetssättet med antibiotikaronder.
Arbetet med antibiotikavägledning måste utföras av läkare med
specialistkompetens inom antibiotikaområdet.
Ett projekt genomfördes i Region Jönköpings län under våren 2017, med
antibiotikaronder två gånger i veckan på länets tre medicin- och geriatrikkliniker
genom journalgranskning. Resultatet visade minskning av behandlingstiden med
intravenös antibiotika och behandlingslängden mätt som antalet givna doser per
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ordination minskade. Bedömningen är att en personlig kontakt med de läkare som
ordinerar antibiotika, i form av fysiska besök ute på vårdavdelningarna på samma
sätt som gjordes i Malmö, skulle förbättra utfallet ytterligare.

I en sammanställning av Strama Jönköping noteras trots de insatser som gjorts
sista åren med behandlingsriktlinjer och utbildningsinsatser en ökande eller
väsentligen oförändrad förskrivning av antibiotika inom våra tre
verksamhetsområden. Det förskrivs för mycket antibiotika genom att det sätts in
på för lösa grunder och för långa kurer ges. Infektionsjouren och
infektionskonsulter på infektionskliniken svarar på många frågor kring lämplig
antibiotikabehandling i vissa enskilda fall. Det finns dock ett behov av att
infektionsläkare i team med mikrobiolog mer systematiskt är inblandade i alla
patienter som står på viss typ av antibiotika på sjukhusen i länet. Detta är ingen
uppgift som ryms inom ramen för aktuell konsultverksamhet från
infektionskliniken idag.
Antalet utskrivna antibiotikarecept mäts årligen och fortsatte under 2019 att
minska från 280 till 272 recept per 1 000 invånare. I jämförelse med andra
regioner ligger Region Jönköpings län lite bättre än snittet i riket.
Ansvaret för hur antibiotika används ligger på respektive verksamhet och
infektionskliniken är en resurs i arbetet. Arbetssätt och tidsåtgången varierar
beroende på hur man lägger upp arbetet. Antibiotikaronder eller andra liknande
insatser bör utvecklas och beslutas i respektive verksamhetsområde. Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård kan följa antibiotikaförskrivningen i årsredovisningen.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 155-166
Tid:

2020-11-25 kl. 08:30

Plats:

Videomöte

§ 163
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Beslut
Presidiet för Folkhälsa och sjukvård önskar att motionsunderlaget utvecklas
i fråga om hur Region Jönköpings län arbetar med antibiotikaronder.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför Antibiotikaronder för att
minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet önskar att motionsunderlaget utvecklas i fråga om hur Region
Jönköpings län arbetar med antibiotikaronder.
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Förvaltningsnamn
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Inför Antibiotikaronder för
att minska resistenta bakterier
Inledning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln
Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd för folkhälsa
och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier att:


Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns.

Vi står inför stora utmaningar i att hantera utvecklingen av ökande
antibiotikaresistens. Antibiotikavägledning är ett arbetssätt som ökar runt om i
världen och som förordas starkt såväl internationellt som av den nationella
Strama-organisationen. Antibiotikaförbrukningen kan på detta sätt minskas
betydligt, utan att patientsäkerheten försämras.
Svenskt exempel: Universitetssjukhus i Malmö som genom personliga besök av
infektionsläkare två gånger per vecka lyckades minska den totala
antibiotikaförbrukningen med 27 % på fyra internmedicinska avdelningar.

Ett projekt genomfördes i Region Jönköpings län under våren 2017, med
antibiotikaronder två gånger i veckan på länets tre medicin- och geriatrikkliniker
genom journalgranskning.
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Resultatet visade minskning av behandlingstiden med intravenös antibiotika och
behandlingslängden mätt som antalet givna doser per ordination minskade.
Bedömningen är att en personlig kontakt med de läkare som ordinerar antibiotika,
i form av fysiska besök ute på vårdavdelningarna på samma sätt som gjordes i
Malmö, skulle förbättra utfallet ytterligare.
I en sammanställning av Strama Jönköping noteras trots de insatser som gjorts
sista åren med behandlingsriktlinjer och utbildningsinsatser en ökande eller
väsentligen oförändrad förskrivning av antibiotika inom våra tre
verksamhetsområden.
Antalet utskrivna antibiotikarecept mäts årligen och fortsatte under 2019 att
minska från 280 till 272 recept per 1 000 invånare. I jämförelse med andra
regioner ligger Region Jönköpings län lite bättre än snittet i riket.
Ansvaret för hur antibiotika används ligger på respektive verksamhet och
infektionskliniken är en resurs i arbetet. Arbetssätt och tidsåtgången varierar
beroende på hur man lägger upp arbetet. Antibiotikaronder eller andra likande
insatser bör utvecklas och beslutas i respektive verksamhetsområde. Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård kan följa antibiotikaförskrivningen i årsredovisningen.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170
Tid:

2020-10-13 kl. 13:00

Plats:

Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67

§ 161
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Information om statistik över antal patientdagar med antibiotikabehandling
per 100 vårddagar, genomfört projekt med antibiotikaronder och nuvarande
struktur för antibiotikaansvaret inom Region Jönköpings län ges av hälsooch sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-131
Tid:

2020-09-30 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 123
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport och delårsrapport 2 – 2020



Uppföljning av arbetet med lagerhållning under coronapandemin
Presidiet skjuter på informationspunkten till nämndsammanträdet
den 17 november.



Digitala mönster
Föredragande: Sven-Åke Svensson, sektionschef Kommunikation



Smittskydd och vårdhygien
Föredragande: Malin Bengnér, smittskyddsläkare



Utvärdering av nämndsnyckeltal
Presidiet skjuter på informationspunkten till efter årsskiftet för att
hinna få en redovisning över samtliga nämndsnyckeltal innan en
utvärdering sker.



Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222



Frågor
Inkomna frågor från Gunnel Svensson (M) och Elisabeth Töre (V)
besvaras vid nämndsammanträdet den 13 oktober.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-116
Tid:

2020-09-01 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 103
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska
resistenta bakterier
Diarienummer: RJL 2020/1222
Motionen anmäls till presidiet, medskick inför handläggningen görs.
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLLSUTDRAG

1(1)

Diarienummer

Regionfullmäktiges presidium §§ 14-19
Tid:

2020-05-27, kl 13.30-14.30

Plats:

Siv Kullbergs rum, Regionens hus

§ 18

Motioner att fördela
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande:
 Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta
bakterier – RJL 2020/545 – Fördelas till nämnd FS
 Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade – RJL 2020/883 – Fördelas till nämnd
TIM
 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för fältassistenter
och nattvandrare – RJL 2020/1322 – Fördelas till nämnd TIM
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2021-01-19
Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionfullmäktiges sammanträdesplan 2021
Fullmäktiges
sammanträde

Sista dag för interpella- Sista dag för frågor Justeringsdag
tioner kl. 23.59
kl. 09.00
kl 15:30

9 februari

2 februari

8 februari

23 februari

MP + V

13 april

6 april

12 april

27 april

C + SD

22 juni

15 juni

21 juni

6 juli

S+M

31 augusti

24 augusti

30 augusti

14 september

L+V

5 oktober

28 september

4 oktober

19 oktober

BA + SD

9-10 nov

2 november

8 november

24 november

KD +M

7 december

30 november

6 december

21 december

S+M

Kopia till: Desiré Törnqvist, ordförande regionfullmäktige
Anders Gustafsson, 1:e vice ordförande regionfullmäktige
Robert Andersson, 2:e vice ordförande regionfullmäktige
Regionråd
Regiondirektören
Kanslidirektören
Lena Strand
Laura Habib
Linda Byman
Receptionen Regionens Hus

Justerare
(parti)

