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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00-16:30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

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) deltar ej i § 106
Tobias Gyllensten (S) ers. Erik Wågman (S) § 106
Eva Eliasson (S)
Razvan Nichitelea (C) ers. Pernilla Mårtensson (KD) §§ 89-98
Ann-Kristin Göransson (S) ers. Pernilla Mårtensson (KD) §§ 99-107
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Mona Milton (SD) ers. Anita Winberg (SD)

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) §§ 89-98
Martin Malmerfors (BA)
Tobias Gyllensten (S) §§ 89-105, 107
Bengt-Ove Eriksson (V) deltar via länk

Övriga Eva-Lena Enell, verksamhetschef medicinkliniken Ryhov § 95
Jonas Lind, överläkare medicinkliniken Ryhov § 95
Magnus Kentson, överläkare medicinkliniken Ryhov § 95
Per Nodbrant, verksamhetschef onkologkliniken § 95
Mårten Lindström, överläkare Läkemedel § 96
Jonathan Vincent, controller Ekonomi § 96
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård § 97
Caroline Cherfan, beredskapschef § 99
Josephine Garpsäter, Naturvetarna deltar via länk
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00-16:30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Justering

Sekreterare

Ordförande

Nathalie Bijelic Eriksson

Justerare

Rachel De Basso (S)

Eva Eliasson (S)

Elisabeth Töre (V)

Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 89

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

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 90

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande
notering:

Erik Wågman (S) anmäler jäv i ärende 17. Ombyggnad familjecentral 
Nässjö, RJL 2020/735.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 91

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1

6



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 92

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2020/6

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 93

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2020/3

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 94

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för april 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 95

Aktuell information
Hälso- och sjukvårdsdirektören redogör kortfattat för processen avseende 
planering för hus D1 och hänvisar till tidigare information som getts i 
nämnden den 15 oktober 2019, 19 november 2019, 10 december 2019, 26 
februari 2020 och 17 mars 2020, i presidiet den 2 oktober 2019 och 8 
november 2019 samt i regionstyrelsen den 25 november 2019.

Eva-Lena Enell, verksamhetschef medicinkliniken Ryhov, Jonas Lind, 
överläkare medicinkliniken Ryhov, Magnus Kentson, överläkare 
medicinkliniken Ryhov och Per Nodbrant, verksamhetschef 
onkologkliniken, informerar och svarar på frågor om verksamheternas 
processer med att planera för verksamheter till hus D1 utifrån bl.a. 
delaktigheten hos medarbetarna och risk- och konsekvensanalyser.

Nämnden lägger informationen om processen avseende planering för hus 
D1 till handlingarna och noterar att medskicket som gavs vid nämnden den 
15 oktober 2019 beaktats.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar samt svarar på frågor om
 Pågående inflyttning i nybyggt hus i Eksjö 
 Pågående arbete med covid-19 inom Region Jönköpings län; bland

annat i fråga om aktuell statistik, sommarplaneringen, provtagning 
och framlagda förslag gällande särskilda ersättningar till personal.

Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 96

Läkemedel
Mårten Lindström, överläkare Läkemedel, och Jonathan Vincent, controller 
Ekonomi, informerar om ekonomin inom läkemedelsområdet, 
läkemedelsdialoger, regionrevisionens granskning avseende 
läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser och 
läkemedelsförsörjning i samband med covid-19 samt svarar på frågor.

Beslutets antal sidor
1

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:40 och återupptas kl. 15:00.
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 97

Uppföljning av arbetet med framtidens hälso- och 
sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/170

Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård, ger en 
uppföljning av arbete och insatser i projektet gällande framtidens hälso- och 
sjukvård sedan nämndens workshop vid internatet på Hook den 25-26 
februari. Ett utkast av planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
kommer att delges nämnden på kommande sammanträde den 16 juni och ett 
färdigt tjänstemannaförslag kommer att lämnas i augusti tillsammans med 
budgeten.

Nämnden ges möjlighet att lämna medskick inför framtagandet av planen 
för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Nämndsekreteraren noterar de 
medskick och reflektioner som lyfts och lämnar dessa till Anette Nilsson 
efter sammanträdet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 98

Månadsrapport
Chefscontrollern informerar om månadsrapport för april 2020 och 
ekonomisk prognos för år 2020 samt svarar på frågor. Nämnden lämnar 
utifrån given information följande medskick:

Utifrån den rådande coronapandemin följer nämnden ekonomin och 
återkommer vid behandlandet av delårsrapporten med eventuella åtgärder. 
Vi följer de statsbidrag som regeringen aviserat för kostnader uppkomna på 
grund av coronapandemin.

Martin Nedergaard-Hansen (BA) ställer en fråga om under vilket 
budgetansvar den köpta vården inom bröstkirurgi och viss ortopedi som 
Region Jönköpings län köpt under coronapandemin redovisas. Frågan 
besvaras av chefscontrollern vid kommande sammanträde.

Beslutets antal sidor
1

13



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 99

Remiss - Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
Diarienummer: RJL 2020/1095

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Ger presidiet i uppdrag att besluta om medskick/synpunkter inför 
Region Jönköpings läns yttrande i ärendet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Hälso- och sjukvård i det civila försvaret SOU 2020:23. På grund av 
avslag på begärt anstånd och fastställda sammanträdesdagar för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen har ett förslag till hantering 
tagits fram av regionledningskontoret. Vid sitt sammanträde den 11 maj 
godkände presidiet förslaget avseende nämndens delar i processen.

Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Caroline Cherfan, beredskapschef
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Meddelande om avslag på begärt anstånd
 Remiss Hälso- och sjukvård i det civila försvaret SOU 2020:23

Beslutet skickas till
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 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
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 101

Frågor
Beslut
Nämnden 

 Beslutar att de återstående frågor som ställdes av Elisabeth Töre (V) 
och Bengt-Ove Eriksson (V) vid sammanträdet den 17 mars och de 
frågor som ställdes av Thomas Bäuml (M) besvaras vid kommande 
sammanträde den 16 juni.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 102

Återrapportering från andra forum
Ingen återkoppling ges vid dagens sammanträde.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 103

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen, samt lämnar följande medskick:

Att nämnden ser det arbete som bedrivs som viktigt och att vi stöttar 
verksamheten i deras arbete att minska de uteblivna besöken med 
modern teknik som sms, likväl jobbar med motivering att komma på 
inbokade tider genom t.ex. personliga samtal.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
motionen.

Sammanfattning 
Samuel Godrén, Anne Karlsson och Maria Högberg, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen att:

 Utreda möjligheterna att införa nya rutiner för att minska 
kostnaderna som uppstår vid uteblivna vårdbesök.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-04-27
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-09-19
 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Koalition för Region Jönköpings 
län att motionen ska avslås då strategin i regionen är att verksamheten själva 
ska jobba med att motivera patienter och underlätta ombokning, samt att 
följande medskick görs:

Att nämnden ser det arbete som bedrivs som viktigt och att vi stöttar 
verksamheten i deras arbete att minska de uteblivna besöken med modern 
teknik som sms, likväl jobbar med motivering att komma på inbokade tider 
genom t.ex. personliga samtal.

Helena Elmqvist (SD) och Mona Milton (SD) yrkar bifall till motionen.

Elisabeth Töre (V) tillstyrker Martin Nedergaard-Hansens (BA) 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Martin Nedergaard-Hansens (BA) yrkande om att 
avslå motionen, med föreslaget medskick.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 104

Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
Diarienummer: RJL 2019/2562

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.

Sammanfattning 
Carl-Johan Lundberg och Carina Källman, Moderaterna föreslår i motionen 
Upplys om vårdens verkliga kostnader:

 Att utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig 
kostnad på kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård 

 Att utreda förutsättningar att ta fram en kampanj för tryck och video 
som syftar till att upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i 
press

 Att regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som 
missas mest

 Att följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som 
behöver upplysas.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-05-04
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-11-21
 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen ska 
avslås i enlighet med presidiets förslag.

Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att motionen ska anses besvarad 
och lämnar för Moderaterna följande protokollsanteckning:

Under 2019 var det nästan 58.000 patienter som uteblev i regionen, varav 
11% var (för) sena återbud. Den stora ”kostnaden” vid uteblivna besök är 
att besökstiden inte kan användas av någon annan patient och därmed 
förlängs väntekön. Det görs idag en del olika saker för att underlätta 
bokning/avbokning och påminna om besök. Det sistnämnda bör användas i 
så stor utsträckning som möjligt för att minimera antalet helt uteblivna 
besök och få avbokningar i tid som andra patienter kan ta i anspråk. Därför 
bör alla verksamheter ha ett ökat fokus på att påminna om kommande 
bokade besök genom att ex stämma av med patienten om att få skicka sms-
påminnelse till godkänt telefonnummer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 105

Hybridsal Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/170

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

1. Ställer sig bakom förslagen investering för ombyggnation till 
hybridsal

2. Översänder synpunkter enligt tjänsteskrivelse daterad 2020-05-07. 

Sammanfattning 
Ombyggnation till hybridsal är den andra delen av det tidigare beslutade 
HAI-projektet (hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar) vid 
Länssjukhuset Ryhov, där den fjärde salen förläggs på operation.

Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från 
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-07
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Linda Gerdin (BA) avstår från att 
delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 106

Ombyggnad familjecentral Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/735

Erik Wågman (S) anmäler jäv, lämnar sammanträdet och deltar inte i 
behandlingen av ärendet.

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

1. Ställer sig bakom förslag till ombyggnad av Nässjö vårdcentrum för 
lokalisering av familjecentral i Nässjö till en maximal kostnad på 
33 893 000 kronor.

2. Ställer sig bakom förslag till hyresavtal mellan Region Jönköpings 
län och Nässjö kommun med en årshyra på 434 000 kronor som 
löper i tio år.

Sammanfattning 
Verksamheterna inom familjecentralen i Nässjö har behov av större lokaler. 
Nuvarande verksamheter bedrivs i externa lokaler och ombyggnaden 
innebär att verksamheterna samlas och flyttar in i Region Jönköpings läns 
egna lokaler på Nässjö vårdcentrum.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Hyresavtal Nässjö kommun

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutets antal sidor
1

23



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 107

Ombyggnad folktandvård Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/736

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Ställer sig bakom förslag till ombyggnad av folktandvården i Nässjö 
till en maximal kostnad på 48 240 000 kronor.

Sammanfattning 
Ombyggnad av hus 09 på Nässjö vårdcentrum för att inrymma fler 
behandlingsrum för både allmäntandvårdens och specialisttandvårdens 
utökade behov.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Ritning

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutets antal sidor
1
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