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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 217-221 

Tid: 2020-12-21 kl. 16:00-17:35  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Rachel De Basso (S) ordf. 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. 
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. 
Erik Wågman (S) 
Eva Eliasson (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Gunnel Svensson (M) ers Lisbeth Andersson (M) 
Mona Milton (SD) ers Helena Elmqvist (SD) 
Angela Hafström (L) ers Anita Winberg (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) 
Tobias Gyllensten (S) 
Razvan Nichitelea (C) §§ 219- §§221 
Frida Aronsson (BA) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
 

Övriga     Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
     Kristina Bertov, Chefskontroller 
     Laura Habib, nämndsekreterare   
     Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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Justerare, signatur 

Justering 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Helena Stålhammar 
 
 
 

 Elisabeth Töre  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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§ 217  
 
Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Helena Stålhammar (C) och Elisabeth Töre (V) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 218  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med bifogat förslag, med följande tillägg: 
 

 Namninsamling, Thomas Bäuml (M) under övriga frågor 
 Uppdatering av datasystemet MetaVision, Linda Gerdin (BA) under 

övriga frågor. 
 
 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 219  
 
Aktuell information med anledning av Covid-19 
Mats Bojestig hälso-och sjukvårdsdirektör informerar och svarar på frågor 
från nämnden angående följande: 
 

 Effekterna av de lokala restriktionerna 
 87 patienter vårdas i Covid-19, högsta siffran sedan pandemins start, 

14 av dessa patienter vårdas på intensivvårdsavdelningen 
 Antalet avlidna i Covid-19 har ökat den senaste månaden. 
 15 % av testresultaten har påvisat Covid-19 
 Antalet smittade börjar jämna ut sig bland kommunerna i länet. 
 Medarbetare har gått upp i arbetstid. Beordring till arbete bland 

vårdanställda har förekommit och kommer vid behov att fortsätta 
ske. Konsekvenserna av beordrat arbete har resulterat i mer 
helgarbete och avbruten semester för de anställda 

 Det sker dagliga avstämningar mellan intensivvårdsavdelningarna 
runt om i länet och landet 
 

Nämnden lägger informationen till handlingarna med följande 
medskick:  
 
Regionen fortsätter att arbeta aktivt med att möta vårdbehovet gällande 
Covid-19, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, samt fortsätter med 
kommunikativt arbete gentemot länsinvånarna i syfte att minska 
smittspridningen. 
 
Nämnden tackar ledning och all personal för de insatser som görs under 
coronapandemin. 
 
 
Mötet ajourneras 17.05 och återupptas 17.10 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 220  
 
Information om vaccination mot Covid-19 
Mats Bojestig hälso-och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor 
från nämnden gällande: 
 

 Godkänt vaccin i EU, från Pfizer  
 200 doser av vaccin anländer till länet möjligtvis söndagen den 27 

december 2020 
 Fler doser kommer kort därefter 
 Särskilda boenden, hemsjukvård, hemtjänst, personalen inom 

hemsjukvård, hemtjänst i första hand, samt närstående till 
hemsjukvårdstagare ska prioriteras 

 Följer folkhälsomyndighetens prioriteringsordning av vaccination 
 Astra Zenicas doser anländer troligtvis slutet av januari 2021, början 

av februari 2021 
 
 
Nämnden ställer sig bakom informationen om prioriteringsordningen och 
vaccinationsplanen för Region Jönköpings län.  
 
 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 221  
 
Övriga frågor 

Thomas Bäuml (M) ställer en fråga avseende ett mail inkommit gällande 
namninsamling. Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör klargör att 
namninsamlingen handlar om ett klagomål i vården. 
 
Linda Gerdin (BA) ställer en fråga om utbildningsinsatser vid uppdateringen 
av datasystemet MetaVision och önskar återkoppling kring detta. 

 

Beslutets antal sidor 
1
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