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Sammanträdesdatum

2020-12-08

Patientnämnden i Kalmar län

Tid och plats

Tid 09.00 - 12.00, Plats digitalt möte

Beslutande

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

Urban Oskarsson

Justeringens datum

Justering sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

39 - 49

Urban Oskarsson
Ordförande
Peter Högberg (S)
Justerare
Madeleine Rosenqvist (KD)

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

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-08

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på Regionens diarium samt hemsida regionkalmar.se

Datum då anslaget tidigast tas ned

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 996349
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Patientnämnden i Kalmar län

§ 39
Godkännande av föredragningslistan
Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista.

§ 40
Val av justerare
Patientnämnden i Region Kalmar län utser Madeleine Rosenqvist (KD) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 41
Godkännande av protokoll från presidiemöte
Beslut
Patientnämnden godkänner redovisat presidieprotokoll daterat 27 november
2020
Handlingar
Protokoll från presidiemöte 27 november

§ 42
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av
stödpersoner åt tvångsvårdade
Beslut
Patientnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna
Bakgrund
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av stödpersoner.
Under tidsperioden 2020-08-29 – 20-11-24 har följande inkommit:
2020-9S, LPT Kalmar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Patientnämnden i Kalmar län

§ 43
Avslutade ärenden för information
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Nämnden diskuterade ärenden gällande Corona pandemin bland annat
2020-515P, 2020-457P, 2020-448P, 2020-457P.
Nämnden diskuterade också ett ärende 2020-445P där en ung patient som
försökt begå självmord blev hemskickad från en akutmottagning mitt i natten
i en lokalbuss. Nämnden undrar vilka rutiner som finns på akutmottagningar
gällande denna patientgrupp.
Handlingar
Beredningslista för tidsperioden 2020-08-29 – 2020-11-24

§ 44
Information om pågående/ aktuella ärenden
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Antalet ärenden till patientnämnden har minskat efter att pandemin bröt ut.
Från första januari till 24 november hade kansliet fått in 579 ärenden i
jämförelse med 709 ärenden 2019.
Det motsvarar 18 procent minskning av ärenden vilket kan förklaras av
konsekvenserna av pandemin. Kansliet har också en vakant tjänst från sista
augusti till 16 december då en ny handläggare börjar samt en handläggare
sjukskriven sedan 20 september vilket inneburit minskad tillgänglighet på
kansliet.

§ 45

Diarienummer 2020-58A

Verksamhetsplan 2021
Beslut
Patientnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Patientnämnden har utarbetat en verksamhetsplan som belyser nämndens
uppdrag och prioriterade områden för 2021.
Handlingar
Verksamhetsplan 2020

§ 46

Diarienummer 2020-59A

Pågående patientnämndsrapporter/analys
Beslut
Patientnämnden antar rapporten och noterar information till protokollet
Bakgrund
Kansliets tjänstepersoner redovisar en ny rapport, Vårdens åtgärd. Syftet
med rapporten var att undersöka och presentera vilka åtgärder vården
uppgett i sina svar till patienter och närstående. Patientnämnden vill belysa
att synpunkter och klagomål som kommer vården tillkänna kan, om de tas
tillvara, bidra till utveckling av kvalitet och patientsäkerhet i Region Kalmar.
Handlingar
Rapport, Vårdens åtgärd.

§ 47
Papporter och planering
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Patientnämnden har under 2020 blivit medlemmar i lokal samverkansgrupp
för patientsäkerhet- LSG. Gruppen är regionövergripande och består av
bland annat chefläkare, patientsäkerhetssamordnare och representanter från
alla vårdförvaltningarna som har ansvar för patientsäkerhet. LSG träffas två
halvdagar per termin och med målsättning att leda, stödja och säkerställa
samordning och utveckling av patientsäkerhetsarbetet i regionen inom ramen
för det nationella systemet för kunskapsstyrning.
Kansliet har nu informationsträffar för AT- och ST läkare, PTP-psykologer
samt medicinska sekreterare. Planering finns med kontaktpersoner och
studierektorer för återkommande informationsträffar.

Justerandes sign
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Under oktober månad träffades presidierna för sydöstra sjukvårdsregionen i
Linköping för dialog och ökad samverkan

§ 48
Kurser och konferenser
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Samtliga konferenser inställda 2020.
Den nationella presidiekonferensen 2021 planeras till 30 nov till 1 december
i Gävle.

§ 49
Inbjuden gäst primärvårdsdirektör Niklas Föghner
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Niklas berättar om primärvårdens verksamheter som inkluderar 28
hälsocentraler, 14 familjecentraler, asyl- och flyktinghälsovård, barn och
ungdomshälsan, 1177 vårdguiden och psykisk hälsa primärvård.
Primärvården har 675 000 besök per år och av dessa är 250 000 läkarbesök.
Hälsocentraler har 720 000 telefonrådgivningssamtal per år.
Primärvården har en egen patientsäkerhetsgrupp där bland annat chefläkare
och tre verksamhetschefer ingår.
Niklas beskriver att de under pandemin satsat på läkarkontakter och
hembesök på äldreboende. Han uppger att primärvården i länet haft en
nedgång med tio procent på hembesök under året vilket är en låg siffra.
Han beskriver också att vaccinationer mot säsongsinfluensan fungerar bra
och att de använt webbtidbok. Troligtvis kommer de använda webbtidbok
när det blir dags för vaccination för Covid-19.
Handlingar
Bildspel från föreläsning
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

URBAN OSKARSSON

Titel, Organisation

Sektionschef, sekreterare, Patientnämnden

Datum & Tid

2020-12-11 08:12:24 +01:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_07000f710f8d22035023242702cbb64f5a

Namn

Peter Högberg

Titel, Organisation

Ordförande, Patientnämnden

Datum & Tid

2020-12-11 09:22:37 +01:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_05ef151eecc0c138983da3102f3e5549ba

Namn

MADELEINE ROSENQVIST

Titel, Organisation

Vice ordförande, Patientnämnden

Datum & Tid

2020-12-11 15:29:59 +01:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_08a8789e7b8ab11146412a69a762db8e11
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