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Sammanträdesdatum

2021-02-23
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
Eila Medin, (M) ledamot
Inger Hilmansson, (L) ledamot
Martina Hessel, (S) ledamot
Börje Forss, (L) tjänstgörande ersättare
Petra Whidotti, (SD) tjänstgörande ersättare

Åsa Ottosson, (M) icke tjänstgörande ersättare
Kristina Sjöström, (S) icke tjänstgörande ersättare
Tjänstepersoner

Urban Oskarsson sektionschef
Peter Svensson handläggare

Justeringens datum

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 1 - 11
Urban Oskarsson

Ordförande
Peter Högberg (S)
Justerare
Börje Forss (L)

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

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-23

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-01

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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Patientnämnden i Kalmar län

§1
Godkännande av föredragningslistan
Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista.

§2
Val av justerare
Patientnämnden i Kalmar län utser Börje Forss (L) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§3
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av
stödpersoner åt tvångsvårdade
Beslut
Patientnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna
Bakgrund
Rapport om nya respektive upphörda förordnanden av stödpersoner.
Under tidsperioden 2020-11-25 – 2021-02-02 har följande inkommit:
2020-10S, LPT Kalmar
2020-11S, LPT Kalmar
Under tidsperioden 2020-11-25 – 2021-02-02 har följande upphört:
2020-10S
2020-11S
2019-9S, LPT Västervik
Nytt arvode för stödpersoner 2021
Prisbasbelopp för 2020 är 47 600kr.
Arvode för 2021: 363 kr/vecka, 1571 kr/månad.
Det finns brister i kommunikationen mellan psykiatrin och patientnämnden
när patienters tvångsvård upphör. Dialog med psykiatrin behövs för att
säkerställa att informationen kommer patientnämnden till del.
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§4
Avslutade ärenden för information
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Handläggare presenterar ärende 2021-8P vilket följs av en diskussion i
nämnden gällande avgifter i vården.
Nämnden diskuterar även samverkansproblem mellan kommun och region
gällande hjälpmedel, sekretess i vården då ärenden drivs av patientombud till
exempel närstående, samt beslut om palliativ vård.
Under perioden har en journalist/reporter på SVT Smålandsnytt begärt ut
handlingar på specifika ärendenummer.
Föreningen Alternativ till psykofarmaka har begärt ut alla ärenden som
gäller psykiatriförvaltningen mellan första oktober 2019 till sista september
2020. Ärenden har sekretessprövats och kommer skickas.
Handlingar
Beredningslista för tidsperioden 2020-11-25 – 2021-02-02

§5
Information om pågående/aktuella ärenden
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Ordförande har haft några samtal från patienter/närstående som han hänvisat
till kansliet.

§6

Diarienummer 2021-17A

Verksamhetsberättelse 2020
Beslut
Patientnämnden beslutar att:
1. Anta verksamhetsberättelsen
2. Skicka verksamhetsberättelsen till Regionfullmäktige
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Bakgrund
Verksamhetsberättelsen för 2020 redovisas och diskuteras
Handlingar
Verksamhetsberättelse för 2020

§7

Diarienummer 2021-18A

Pågående patientnämndsrapporter/analys
Beslut
Patientnämnden beslutar att anta rapporten Klagomål relaterade till covid-19
Bakgrund
Kansliet redovisar en ny rapport, Klagomål relaterade till covid-19. Det finns
två versioner av rapporten, en nationell och en lokal. Den nationella
versionen har skickat till patientnämndens nationella analysgrupp för
sammanställning. Den lokala versionen redovisas på sammanträdet.
Kansliet redovisar även patientnämnden i Kalmars bidrag till en nationell
rapport, Klagomål på vården som avser barn. Rapporten skickas till IVO.
Planerade rapporter 2021 primärvård och Intyg
Eftersom ärenden som handlar om läkemedel ökat med 54 procent under
2020 föreslår presidiet att en rapport om läkemedel skrivs 2022. Kansliet
kommer markera ärenden som på något sätt handlar om läkemedel med start
2021.
Handlingar
Klagomål relaterade till covid-19, lokal rapport.

§8
Rapporter och planering
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
En forskare på Linnéuniversitetet önskar få tillgång till patientnämndens
diariesystem, VSP, för sin forskning. Forskaren har tidigare genomfört
studier i Australien som gäller medicinska avvikelser och särskilda händelser
relaterade till e-hälsa. Regionjurist motsätter sig att forskaren får fri tillgång
till VSP. Forskaren kan begära handlingar från systemet. Samtal med
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forskningsledare som förstår Regionjuristens beslut och hon tar själv kontakt
med Regionjurist för fortsatt diskussion.
Klagomålshanteringen i landet kommer i framtiden få en väg in via 1177.
Det är Inera som har fått uppdraget av Sveriges Kommuner och Regioner
SKR, att skapa en plattform med ett formulär som ska användas. Plattformen
ska också kunna integreras med befintliga system som till exempel VSP.
Patientnämnderna i Sverige är välinformerade om arbetet och är med i Ineras
referensgrupp för projektet. VSP kommer troligtvis vara ett system som ska
testas i en pilotundersökning för integrering med 1177.
Motion till Regionfullmäktige har inkommit ”Inkludera bemötande i
patientnämndens utvärdering”. Regionkansliet har med hjälp av
patientnämndens kansli besvarat motionen och sänder den till
Regionstyrelsen och sedan Regionfullmäktige.
Kort information om Socialstyrelsens handlingsplan för ökad
patientsäkerhet. Nämnden har fått en bifogad länk och en kort film har
uppmärksammats och rekommenderas.

§9
Kurser och konferenser
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Nationell presidiekonferens 2021 planeras till 30 november – 1 december i
Gävle.

§ 10
Inbjuden gäst, Jonas Löf verksamhetschef
ambulansverksamheten
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Jonas berättar om ambulansverksamheten i länet med 220 medarbetare, 15
ambulansstationer och 37 000 ärenden om året. Alla patienter triageras och
63% transporteras till skutmottagningar i länet medan 20% av patienterna
inte behöver följa med ambulansen. En målsättning är att
ambulanspersonalen använder 1177 bedömningsstöd så att personalen gör
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lika och ger evidensbaserade råd. Personalen använder en checklista för
patienter med psykisk ohälsa för att bedöma suicidrisken. Jonas beskriver
vikten av relevant kompetens, från omvårdnad till traumavård. Dagens
samhällsförändringar ställer större krav på utbildning av flera
samhällsaktörer, vilket genomförs med bla all ”blåljuspersonal”, med
anledning av risk för terror.
Handlingar
Bildspel från föreläsning

§ 11

Diarienummer 2021-10A

Utnämning av nytt Dataskyddsombud
Beslut
Patientnämnden beslutar att Jennie Hagberg, regionjurist, utses till
patientnämndens dataskyddsombud från och med den 23 februari 2021 tills
vidare och ersätter därmed Anders Falck.
Bakgrund
Patientnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter
(personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter underställda
nämnden.
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så
som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (före
detta Datainspektionen).
Till följd av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i
Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsombud utses.
Då tidigare dataskyddsombud avslutade sin anställning togs ett
ordförandebeslut 5 februari om nytt dataskyddsombud fram tills
patientnämndens sammanträde 23 februari.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021
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undertecknare:

NAMN:
TITEL, ORGANISATION:
DATUM & TID:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:

URBAN OSKARSSON
Sektionschef, sekreterare, Patientnämnden
2021-02-25 14:10:17 +01:00
Svenskt BankID
792b1342-9653-40c8-b045-e7aa2559dc75

NAMN:
TITEL, ORGANISATION:
DATUM & TID:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:

Peter Högberg
Ordförande, Patientnämnden
2021-02-25 15:30:03 +01:00
Svenskt BankID
9f0bbea4-4ef1-453d-81ba-2b052185fd62

NAMN:
TITEL, ORGANISATION:
DATUM & TID:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:

Börje Samuel Forss
Tjänstgörande ersättare, Patientnämnden
2021-02-25 15:43:06 +01:00
Svenskt BankID
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