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Sammanträdesdatum

2020-06-11
Patientnämnden i Kalmar län
Tid och plats

Tid 09.00 - 11.30, Videomöte

Beslutande

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

Urban Oskarsson
Carolina Högström

Justeringens datum

Justering sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

21-28

Urban Oskarsson
Ordförande
Peter Högberg
Justerare
Marie Fransson

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

2020-06-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på regionens diarium samt hemsida regionkalmar.se

Datum då anslaget tidigast tas ned

Underskrift
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§ 21
Godkännande av föredragningslistan
Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista.

§ 22
Val av justerare
Patientnämnden i Kalmar län utser Marie Fransson(S) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§ 23
Godkännande av protokoll från presidiemöte
Beslut
Patientnämnden godkänner redovisat presidieprotokoll daterat 27 maj 2020
Handlingar
Protokoll från presidiet 27 maj

§ 24
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 2020-04-01 – 2020-05-20 har följande inkommit:
2020-4S Kalmar
Under tidsperioden 2020-04-01 – 2020-05-20 har följande upphört
2020-2S Kalmar
2020-4S Kalmar
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§ 25
Avslutade ärenden för information
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Ärende 2020-51P presenteras på nämnden enligt anmälarens önskan.
Ärendet gäller en kvinna som fått missfall och ett bra bemötande och
behandling på gynekologisk avdelning men som vid senare kontakt med
hälsocentral inte fick komma till läkare för sjukintyg med motiveringen att
missfall inte är en anledning att vara hemma från arbetet i mer än fem
arbetsdagar enligt riktlinjer.
Nämnden diskuterade ärende:
2020-222P där dotter inte fick tid till BUP för bedömning förrän efter fyra
månader efter att blivit sexuellt utnyttjad.
2020-82P dotter med MS och palliativ vård måste åka till sjukhus istället för
att få vård hemma när hon har ofta förekommande lunginflammationer.
Handlingar
Beredningslista avslutade ärenden för perioden 2020-04-01 – 2020-05-20

§ 26
Information om pågående/aktuella ärenden
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Ärende 2020-280P/292P vårdkedja, presenteras på nämnden. Ärendet gäller
en äldre kvinna på ett kommunalt boende som inte fick någon aktiv
behandling då hon misstänktes vara infekterad av Covid-19. Efter
konstaterad smitta och påtryckningar från anhöriga fick hon vård på sjukhus
och blev bättre. När hon kommit tillbaka till boendet och blev sämre
upprepades händelsen, då hon inte fick någon aktiv vård. Vid fem tillfällen
har läkare ringt anhöriga och frågat vilken vård de vill att mamman skulle få.
Ingen läkare i primärvården har träffat mamman utan bedömningen är gjord
av sjuksköterska på boendet. Vid samtliga tillfällen erbjöds palliativ vård
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men inte aktiv vård i form av syrgas eller antibiotika. Mamman vistades på
sjukhuset vid två tillfällen och är nu tillbaka på boendet.

§ 27

Diarienummer 2020-26A

Pågående patientnämndsrapporter/analys
Beslut
Patientnämnden antar rapporten och noterar information till protokollet.
Bakgrund
Kansliets tjänstepersoner redovisar en ny rapport, Patienter med långvarig
smärta. Kansliet har markerat ärenden sedan 2019 som handlar om långvarig
smärta för att ta reda på vad denna patientgrupp har för synpunkter och
klagomål på sin vård och behandling samt vilka konsekvenser det kan leda
till.
Arbetet med nästa rapport, vårdens åtgärder kommer påbörjas.
Antalet ärenden till kansliet har minskat med 18 procent 2020 i förhållande
till 2019. Det var i samband med Coronapandemins utbredning i mitten av
mars, inflödet av ärenden kraftigt reducerades. En omvärldsanalys hos
övriga patientnämnder i landet visar liknande nedgång. Kansliet har valt att
markera alla ärenden som har med Coronapandemin att göra för att vid
senare tillfälle analysera dessa ärenden.
Handlingar
Rapport, Patienter med långvarig smärta. Statistik från årsskiftet till 20 maj.

§ 28
Rapporter och planering
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Presidierna i Region Kalmar, Region Östergötland och Region Jönköping
har genomfört ett gemensamt presidiemöte och diskuterat fortsatt
samverkan.
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Förfrågan från beredningen för invånarfrågor om nämnden kan vara
delaktiga i arbetet med en rapport om patientperspektivet i samband med
Coronapandemin.
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