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Regionstyrelsen

Tid: 2020-04-03, kl 16:00

Plats: Sal A, Regionens hus

1 Upprop
2 Val av protokollsjusterare
3 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden för regionstyrelsen
4 Specialtransporter av personer med misstänkt 

(luftvägssymtom) eller bekräftad smitta av
2 - 4

Kallade
Ordinarie ledamöter
Maria Frisk (KD) ordförande
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf
Rune Backlund (C)
Mattias Ingeson (KD)
Rachel De Basso (S)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Thomas Bäuml (M)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Mikael Ekvall (V)

Tjänstemän
Jane Ydman, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Sven Sällström-Fägerskjöld, tf HR-
direktör
Christina Jörhall, 
kommunikationsdirektör
Camilla Holm, tf ekonomidirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

För kännedom
Ersättare
Håkan Sandgren (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Emilie Walfridsson (C)
Carina Stende (S)
Sara Wallby (BA)
Anders Gustafsson (SD)
Mari Lindahl (L)

Kim Strand (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Elisabeth Englund (KD)
Dan Sylvebo (M)
Nena Stamenkovic (S)

Magnus Bodenäs (BA)
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Förvaltningsnamn
Anna-Karin Malm

Regionstyrelsen 

Specialtransporter av personer med 
misstänkt (luftvägssymtom) eller bekräftad 
smitta av covid-19
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. Ger Jönköpings Länstrafik i uppdrag att teckna avtal om speciella 
transporter för personer med feber och/eller luftvägssymtom eller 
bekräftad smitta av covid-19.

2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att hantera den budgetmässiga 
konsekvensen genom omdisponering av budgetanslag.

Sammanfattning
Regional särskild sjukvårdsledning har gett arbetsgrupp ”Transporter” i uppdrag 
att analysera behovet av transporter/sjuktransporter/ambulanser av patienter med 
symtom.  Aktuell fråga är transport av patienter med misstänkt/bekräftad Covid-
19. Hur ska patienten åka hem vid utskrivning om patienter inte klarar att själv 
ordna transport och har ingen anhörig som kan hämta? Transport med allmän 
kollektivtrafik eller ordinarie fordon för sjukresa anses inte lämpligt. 
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag. 

Information i ärendet
Normalt genomförs alla sjukresor inom ramen för lag (1962:381) om allmän 
försäkring och lag (1991:419) om kostnadsersättning för sjukresor.
Personer med feber och/eller luftvägssymtom eller bekräftad smitta av covid-19 
bör av skyddsskäl åka med speciella transporter och inte nyttja vanlig sjukresa.
Behovet av speciella transporter ryms inte inom ramen för de avtal som 
Jönköpings Länstrafiks har upphandlat för Serviceresor där sjukresor ingår. Det är 
därav nödvändigt att teckna nya särskilda avtal för att täcka detta behov.

Förslaget innebär inledningsvis att det ska finnas fordon enligt nedan som kan 
hantera transporter av patienter med feber och /eller luftvägssymtom eller 
bekräftat smittade av covid-19:
1/ 1 st fordon i område nord (Ryhov)
2/ 1 st fordon i område öst (Eksjö)
3/ 1 st fordon i område syd (Värnamo)
4/ 1 st fordon i område nord (Ryhov)
Fordonen nr 1-3  enligt ovan är bemannade dygnet runt, alla dagar i veckan. 
Fordon inklusive förare får inte användas till andra typer av transporter och inte 
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heller för normal sjukresa.  Fordonen är bemannade av en förare per fordon och 
hantera patienter som är gående, sitter i rullstol eller är i behov av liggande 
transport. Bäruppdrag hanteras ej.

Fordon nr 4 enligt ovan är bemannad måndag-fredag 9 timmar per dag, i ett 
sammanhängande intervall någon gång mellan klockan 07.00-19.00. Fordonet 
inklusive förare får inte användas till andra typer av transporter och inte heller för 
normal sjukresa.   Fordonet är bemannat av två förare och hantera patienter som är 
gående, sitter i rullstol eller är i behov av liggande transport samt hanterar enklare 
bäruppdrag på bår. Option för att avropa dagfordon på helg kommer att finnas.

Region Jönköpings län förser kostnadsfritt trafikföretagets förare, som är utvalda 
för uppdraget, med relevant skyddsutrustning och adekvat utbildning för hantering 
av smitta av covid-19. Regionen står för viss utrustning som krävs för rengöring 
tex av beröringsytor i fordonet mm.

Transporterna beställs av personal på den vårdenhet som patienten åka till/från 
alternativt av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Beställningen sker på samma sätt 
som en normal sjukresa hos Jönköpings Länstrafik. Transport kommer även 
kunna beställas av kommun inom länet  motsvarande ordinarie rutin för övrig 
kommunresa.

Kostnad: 
1 100-1 200 kronor per timme - 1 st fordon och 1 st förare
1 600-1 700 kronor per timme - 1 st fordon och 2 st förare dagtid klockan 07-19 
(enklare bäruppdrag utföres)
Finansiering av dessa specialtransporter har inte planerats inom den ordinarie 
budgeten hos Jönköpings Länstrafik.

Sammanfattningsvis innebär förslaget hantering enligt nedan: 
 Patienter med feber och/eller luftvägssymtom men saknar vårdbehov 

under färd- resa sker med speciella fordon.
 Patienter med konstaterad covid-19 men saknar vårdbehov under färd - 

resa sker med speciella fordon.
 Patienter utan feber och/eller luftvägssymtom - resa bokas som normal 

sjukresa
 Patienter med konstaterad covid-19 alt feber och/eller luftvägssymtom 

samt behov av vård under färd - resa sker med ambulans.

Finansiering
Kostnaden bedöms till mellan 610 000 kronor och 680 000 kronor per vecka. Det 
är i nuläget inte möjligt att avgöra antalet veckor som lösningen behöver finnas. 
Det finns tydliga signaler om statsbidrag till kommuner och regioner för att täcka 
merkostnader i samband med hantering av Coronapandemin. 
Regionledningskontoret får hantera frågan budgetmässigt och anmäla till 
regionstyrelsen hur detta sker.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-02

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi samt folkhälsa och sjukvård
Jönköpings Länstrafik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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