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Sammanträdesdatum

2020-04-21
Patientnämnden i Kalmar län
Tid och plats

Tid 09.00 - 10.30, Videomöte

Beslutande

Peter Högberg, (S) ordförande
Eric Dicksson, (KD) vice ordförande
Ulrika Lindh, (C) ledamot
Inger Hilmansson, (L) ledamot
Linda Emma Kotanen, (SD) ledamot
Martina Hessel, (S) ledamot
Åsa Ottosson, (M) tjänstgörande ersättare
Marie Fransson, (S) icke tjänstgörande ersättare
Börje Forss, (L) icke tjänstgörande ersättare
Kristina Sjöström, (S) icke tjänstgörande ersättare
Tjänstepersoner

Urban Oskarsson

Justeringens datum

Justering sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

13-20

Urban Oskarsson
Ordförande
Peter Högberg (S)
Justerare
Martina Hessel (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

2020-04-21

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på regionens diarium samt hemsida regionkalmar.se

Datum då anslaget tidigast tas ned

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-04-21
Patientnämnden i Kalmar län

§ 13
Godkännande av föredragningslistan
Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista.

§ 14
Val av justerare
Patientnämnden i Kalmar län utser Martina Hessel(S) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§ 15
Godkännande av protokoll från presidiemöte
Beslut
Patientnämnden godkänner redovisat presidieprotokoll daterat 6 april 2020.
Handlingar
Protokoll från presidiet 6 april

§ 16
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av
stödpersoner åt tvångsvårdade patienter
Beslut
Patientnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna
Bakgrund
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av stödpersoner.
Under tidsperioden 2020-01-16 – 2020-03-31 har följande inkommit:
2020-3S Kalmar
2020-2S Kalmar
Under tidsperioden 2020-01-16 – 2020-03-31 har följande upphört:
2020-1S Västervik
2020-3S Kalmar
Patientnämndens regionala stödpersonsfilm är färdig och finns på regionens
hemsida, Youtube, Facebook och länk på 1177
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Patientnämnden i Kalmar län

§ 17
Avslutade ärenden för information
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Ärende 2020-58P presenteras på nämnden enligt anmälarens önskan.
Ärendet gäller ett barn som fått vänta lång tid för att få en utredning via Barn
och ungdomspsykiatrin. Nämnden diskuterar ärendet och andra ärenden på
sammanträdet.
Handlingar
Beredningslista avslutade ärenden för perioden 2020-01-16 – 2020-03-31.

§ 18
Pågående patientnämndsrapporter/analys
Beslut
Patientnämnden beslutar att 2020 års rapporter ska handla om patienter med
smärta (ev långvarig smärta) samt vårdens resultat.
Bakgrund
Patientnämndens planering var att skriva två rapporter under 2020 där den
ena skulle fortsätta på temat äldre > 80 år, inom primärvården. Vid
genomgår av ärenden var antalet ärenden för få. Kansliet var tvungna att gå
tillbaka till 2017 för att urvalet skulle överstiga 50 ärenden.
Den andra rapporten under 2020 skulle handa om kirurgisk verksamhet.
Tanken var att basenhetschefer för kirurgkliniken i Kalmar och Västervik
skulle informeras och om rapportarbetet och vara delaktiga på något sätt i
processen. Corona krisen har dock satt stopp för denna ambition.
Handläggarna på kansliet och därför diskuterat nya ämnen att analysera,
dessa presenterades för nämnden.
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§ 19

Diarienummer 2020-16A

Rapporter
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet att nämnden kommer
delta i den gemensamma övergripande nationella kommunikationsplanen
samt den interaktiva utbildningsfilm för stödpersoner som patientnämnden i
region Stockholm håller på att utveckla.
Bakgrund
Nämnden har tidigare diskuterat den gemensamma övergripande nationella
kommunikationsplanen som patientnämnderna i Sverige har tagit fram. En
kommunikationsgrupp har bildats som lämnat förslag på aktivitetsplan och
ekonomisk fördelning för kommande år. Exempel på aktiviteter kan vara
gemensam information i digitala kanaler, sociala medier, filmer, tryckt
informationsmaterial etcetera.
Nämnden har också diskuterat den interaktiva utbildningsfilm för
stödpersoner som patientnämnden i region Stockholm håller på att utveckla.
Utbildningsfilmen ska öka kunskapsläget för nya och befintliga
stödpersoner. Det blir också en kvalitetssäkring, att stödpersoner som tillhör
olika regioner har samma kunskapsnivå. Genomgången utbildningen
avslutas med ett diplom.
Handlingar
Gemensam övergripande nationella kommunikationsplan 2020-16A

§ 20
Kurser och konferenser
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Samtliga kurser och konferenser är inställda på regional och nationell nivå
på grund av Coronaviruset.
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Namn

URBAN OSKARSSON

Titel, Organisation
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Identifikationstyp

Svensk e-legitimation
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Namn

Peter Högberg

Titel, Organisation
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Datum & Tid

2020-04-23 15:50:33 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation
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MARTINA HESSEL
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Svensk e-legitimation
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