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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00-16:20

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

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)
Emma Evaldsson (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Martin Malmerfors (BA) ers. Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP) §§ 116-117, delvis deltagit via länk §§ 118-128
Ann-Kristin Göransson (S) ers. Sibylla Jämting (MP) §§  108-115, 118-128
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Mona Milton (SD) ers. Anita Winberg (SD)

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) §§ 116-117
Tobias Gyllensten (S)
Razvan Nichitelea (C)
Frida Aronsson (BA)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)

Övriga Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård § 116
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård § 119
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

Justering
Sekreterare
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00-16:20

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Ordförande

Nathalie Bijelic Eriksson

Justerare

Rachel De Basso (S)

Erik Wågman (S)

Helena Elmqvist (SD)

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 §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 108

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Erik Wågman (S) och Helena Elmqvist (SD) att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 109

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

Övrig fråga från Elisabeth Töre (V) gällande beslut om verksamhetsinnehåll 
till hus D1, Länssjukhuset Ryhov.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 110

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 111

Anmälan av informationshandlingar
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 112

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 113

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

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 114

Kurser och konferenser
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferens:

Regionträff kring ungas psykiska ohälsa och metoder för samverkan med 
civilsamhället den 12 november i Stockholm
- En ledamot från ledningen och en från oppositionen ges möjlighet att 
delta.

Anmälan sker via nämndsekreteraren.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 115

Aktuell information
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar och svarar på frågor om:

 Pågående arbete med covid-19 inom Region Jönköpings län; bland
annat i fråga om aktuell statistik, kraftigt utökad provtagning, 
påbörjad antikroppstestning bland personal och stort 
rehabiliteringsbehov för patienter efter covid-19.

 Tillsatt arbetsgrupp med ansvar att planera för arbetet med 
vårdköerna efter sommaren.

 Omlokalisering av Väster vårdcentral i Värnamo.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 116

Kirurgisk vård - ekonomi i balans
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, informerar om 
pågående aktiviteter och uppsatta mål utifrån framtagen handlingsplan om 
att nå en ekonomi i balans, delger tankar kring det fortsatta arbetet samt 
svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 117

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om resultatet av Sveriges 
Kommuner och Regioners Öppna jämförelser, Hälso- och sjukvårdsrapport 
för 2020. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:30 och återupptas kl. 14:45.

13



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 118

Månadsrapport
Diarienummer: RJL 2020/82

Chefscontrollern informerar om månadsrapport för maj 2020 samt svarar på 
frågor. Nämnden lägger informationen till handlingarna, samt gör följande 
medskick:

Utifrån den rådande coronapandemin följer nämnden ekonomin och följer 
de statsbidrag som regeringen aviserat för kostnader uppkomna på grund 
av coronapandemin.

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

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 119

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

Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Folkhälsa och sjukvård, presenterar 
framtaget utkast till planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård samt 
svarar på frågor. Ett färdigt tjänstemannaförslag kommer att lämnas i 
augusti tillsammans med budgeten och lyftas vid nämndens sammanträde 
den 15 september.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 120

Delårsrapport 1 2020 inom nämnd FS ansvarsområden
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Noterar och lägger delårsrapport 1 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde till handlingarna, samt gör följande 
medskick:

Nämnden har ett pågående arbete med ambitionen att nå hög 
måluppfyllelse och följer detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att hälso- och 
sjukvården har ställt om helt i regionen och i landet, i syfte att 
erbjuda en patientsäker vård.

Det finns i nuläget en osäkerhet i hur mycket statsbidrag nämnden 
kommer att erhålla, som kan förändra det ekonomiska resultatet för 
nämnden.

Nämnden noterade tidigt i år via månadsrapporter en ekonomisk 
avvikelse och har inlett en dialog med verksamheterna kring 
kostnadsökning. Vi ser positivt på att det under resten av året ser ut 
att få en ekonomi i balans enligt prognosen.

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Delårsrapport 1 behandlas som ett informationsärende på nämnden då 
ärendet redan har behandlats i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Delårsrapport april 2020
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att nämnden lägger delårsrapport 1 2020 för de delar 
som avser nämndens ansvarsområde till handlingarna, samt gör följande 
medskick:

Nämnden har ett pågående arbete med ambitionen att nå hög 
måluppfyllelse och följer detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att hälso- och sjukvården har 
ställt om helt i regionen och i landet, i syfte att erbjuda en patientsäker 
vård.

Det finns i nuläget en osäkerhet i hur mycket statsbidrag nämnden kommer 
att erhålla, som kan förändra det ekonomiska resultatet för nämnden.

Nämnden noterade tidigt i år via månadsrapporter en ekonomisk avvikelse 
och har inlett en dialog med verksamheterna kring kostnadsökning. Vi ser 
positivt på att det under resten av året ser ut att få en ekonomi i balans 
enligt prognosen.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 121

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

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar kortfattat om remissen SOU 
2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem samt svarar på frågor. En film med utredaren Anna 
Nergårdhs presentation av utredningen har delgetts nämndens ledamöter 
inför sammanträdet. Nämnden fattar beslut om yttrande i ärendet vid sitt 
sammanträde den 15 september. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 122

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
En förteckning över icke slutbehandlade motioner som fördelats till nämnd 
för folkhälsa och sjukvård t.o.m. juni 2020 anmäls och läggs till
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 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
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 124
De 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) vid sammanträdet den 21 april besvaras av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Följande frågor ställs av Thomas Bäuml (M) vid dagens sammanträde och 
bereds i presidiet inför svar på ett kommande nämndsammanträde:

Alla pappor och icke-födande föräldrar ska erbjudas enskilt samtal 3-5 mån 
efter förlossning. Nationell riktlinje sedan 1½ år.

 Hur fungerar detta inom RJL?
 Vad är erfarenheten av samtalen?

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 125

Återrapportering från andra forum
Ordföranden återrapporterar från genomfört möte med FS presidium och 
PKS presidium gällande den palliativa vården. Ett uppdrag kring palliativ 
vård ska formuleras och presenteras vid kommande möte med presidierna i 
augusti.

Ordföranden återrapporterar vidare från genomfört dialogmöte med FS 
presidium och kommunernas socialnämndspresidier och socialchefer 
gällande nära vård och barn med psykiska problem. Informationen läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 126

Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården
Diarienummer: RJL 2020/812

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.

2. Nämnden kommer göra en uppföljning kring revisorernas tre frågor 
under 2021.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av rehabilitering inom strokevården.

Rehabilitering efter stroke startar tidigt på strokeenhet. Efter utskrivning 
från slutenvård är många personer i behov av fortsatta rehabiliteringsinsatser 
beroende på grad av funktionsbortfall. Region Jönköpings län arbetar aktivt 
tillsammans med kommunerna för att hela tiden utveckla och förbättra 
rutiner och arbetssätt i hela strokevårdkedjan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-09
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
 Regionrevisionens missiv avseende granskning av rehabilitering 

inom strokesjukvården daterad 2020-03-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av rehabilitering inom 

strokesjukvården

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att följande tillägg i beslutssatsen görs:

Nämnden kommer göra en uppföljning kring revisorernas tre frågor under 
2021.
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Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Thomas Bäuml (M) bifaller ordförandens förslag samt lämnar för 
Moderaterna följande protokollsanteckning:

Region Jönköpings län har lärande som ett viktigt fokusområde för sina 
verksamheter i syfte att ständigt förbättra kvaliteten. Alla måste inte göra 
lika för att kunna erbjuda en god och jämlik vård till länets invånare. 
Revisionens granskning av strokevården är inte första exemplet som visar 
på hur man arbetar på olika sätt i regionen och som innebär att invånarna 
inte behandlas lika. Regionledningen har en viktig uppgift att tydligt 
signalera till regionens enheter, som har lika verksamheter på flera platser i 
länet, att se över sina rutiner och processer i syfte att säkra en god och 
jämlik vård för invånarna i hela länet.

Helena Elmqvist (SD), Mona Milton (SD) och Elisabeth Töre (V) anmäler 
att man ställer sig bakom protokollsanteckningen från Moderaterna.

Elisabeth Töre (V) bifaller ordförandens förslag om tillägg.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

Beslutets antal sidor
2
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 127

Granskning av läkemedelsgenomgångar och 
läkemedelsberättelser
Diarienummer: RJL 2020/813

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser. 

Region Jönköpings län har ett pågående arbete med att genomföra 
läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser i den omfattning och 
utifrån de behov som finns. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-18
 Regionrevisionens missiv avseende granskning av 

läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser daterad 
2020-03-25

 Revisionsrapport från pwc: Granskning av läkemedelsgenomgångar 
och läkemedelsberättelser

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 128

Övriga frågor
Elisabeth Töre (V) ställer en fråga till hälso- och sjukvårdsdirektören om 
huruvida beslut har fattas kring verksamhetsinnehållet i hus D1, 
Länssjukhuset Ryhov och när det i så fall fattades. Om beslut har fattats, hur 
har det då dokumenterats? Hälso- och sjukvårdsdirektören svarar att 
nämnden vid föregående sammanträde noterade att medskicket som gavs 
vid nämnden den 15 oktober 2019 beaktats i processen samt att ett 
verkställighetsbeslut att arbeta vidare enligt plan har fattats. Beslutet har 
genomförts enligt presenterat förslag avseende verksamhet i hus D1/D2 
Ryhovsområdet, Region Jönköpings län.

Beslutets antal sidor
1
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