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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Patientnämnden i Kalmar län
Tid och plats

09.00 - 12.00, Digitalt möte

Beslutande

Peter Högberg, (S) ordförande
Madeleine Rosenqvist, (KD) vice ordförande
Ulrika Lindh, (C) ledamot
Eila Medin, (M) ledamot
Inger Hilmansson, (L) ledamot
Linda Emma Kotanen, (SD) ledamot
Martina Hessel, (S) ledamot
Marie Fransson, (S) icke tjänstgörande ersättare
Börje Forss, (L) icke tjänstgörande ersättare

Tjänstepersoner

Urban Oskarsson sektionschef
Carolina Högström handläggare

Justeringens datum

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 12-20
Urban Oskarsson

Ordförande
Peter Högberg (S)
Justerare
Ulrika Lindh (C)

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

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-28

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

§ 12
Godkännande av föredragningslistan
Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista.

§ 13
Val av justerare
Patientnämnden i Kalmar län utser Ulrika Lindh att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§ 14
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av
stödpersoner åt tvångsvårdade
Beslut
Patientnämnden noterar rapporten till protokollet
Bakgrund
Rapport om nya respektive upphörda förordnanden av stödpersoner:
Under tidsperioden 2021-02-03 – 2021-03-29 har följande inkommit:
2020-1S, LRV Västervik (Byte av SP)
2020-2S, LPT Kalmar
Under tidsperioden 2021-02-03 – 2021-03-29 har följande upphört:
2020-9S LRV Västervik (Byte av SP)
2020-6S LPT Västervik (missad information om att LPT avskrevs 15/12, SPuppdrag till 26/3).
Webbaserad utbildning för stödpersoner (Stockholm) är snart klar. Nu
återstår juridik med Pub-avtal som skickats till regionjurister.
Planera in samtal och information gällande stödpersonsuppdrag i höst. Bjuda
in en stödperson som kan berätta om verksamheten.
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§ 15
Avslutade ärenden för information
Beslut
Patientnämnden noterar redovisningen av avslutade ärenden till protokollet.
Inför kommande sammanträden väljer alla ledamöter ett ärende från
beredningslistan för fördjupad diskussion.
Bakgrund
Avslutade ärenden redovisas och diskuteras i nämnden enligt
beredningslistan. Ärende 2021-107P diskuteras i nämnden.
Handlingar
Beredningslista för tidsperioden 2021-02-02 – 2021-03-29

§ 16
Information om pågående/aktuella ärenden
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Fyra ärenden som handlar om bemötande från barnmorskor har inkommit
sedan årsskiftet vilket är ovanligt. Sektionschef har diskuterat frågan med
aktuell basenhetschef.
Antalet vaccinationsärenden har ökat när vaccinationscentralerna i region har
öppnat.

§ 17
Måluppfyllelse
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Presentation av statistik som visar att antalet ärenden under tidsperioden
2021-01-01 och 2021-04-07 jämfört med samma tidsperiod 2020 har
minskat med tio ärenden, (32 mindre än 2019). Ärenden under rubriken
Vårdansvar och organisation har fördubblats (19). En anledning är att
ärenden som handlar om corona gällande skyddsutrustning och riktlinjer är
registrerade under rubriken.
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Kansliet har presenterat två rapporter för Sjukhusledningen, Vårdens åtgärd
och Klagomål relaterade till Covid-19.
Antalet informationstillfällen under den aktuella tidsperioden är fyra men det
finns flera planerade tillfällen innan sommaren. Kansliet har också skickat ut
information och inbjudan till de anhörig/patientföreningar som får bidrag av
regionen.
Kommunikationsenheten tar fram riktad information till skärmar på bussar
och väntrum.
Förslag framkommer om digitala informationstillfälle till allmänheten.
Handlingar
Statistik över antalet ärenden 2021-01-01 - 2021-04-07 hämtat från VSP

§ 18

Diarienummer 2021-45A

Pågående patientnämndsrapporter/analys
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Kansliet har påbörjat arbetet med rapporten om Primärvård.
Nationell coronarapport från patientnämnderna i Sverige blev klar i mars.
Den har bland annat uppmärksammats i Läkartidningen och Dagens
Medicin. Den har också uppmärksammats på Navet.
Handlingar
Patientnämndernas nationella rapport Pandemin och patienterna.

§ 19

Diarienummer 2021-43A

Rapporter och planering
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Presidiet har informerat om verksamhetsberättelsen på regionfullmäktige.
Sydöstra sjukvårdsregionen har haft dialogmöte med inspektionen för vård
och omsorg(IVO) och temat var kvinnosjukvård. IVO hade fått in få ärenden
från Region Kalmar som gäller kvinnosjukvård i jämförelse med region
Östergötland och Jönköping. Presidierna i sydöstra sjukvårdsregionen
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träffades samtidigt och diskuterade patientnämndernas rapporter, dess
utformning och hur presidierna kan nå ut med information.
Presidiet hade möte med revisorerna 30 mars och fick besvara frågor om
verksamheten. Revisorerna har tagit fram en översiktlig granskningsrapport
över nämndens verksamhet. Rapporten kommer tas upp för fortsatt
diskussion på sammanträdet i juni och för beslut om svar på sammanträdet i
september.
Handlingar
Rapport över basgranskning av patientnämnden, missivbrev och beslut

§ 20
Nästa sammanträde
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Nästa sammanträde är 17 juni. Inbjudna gäster, Anne-Lie Gustavsson,
Processledare, ansvarig för sjukskrivningsmiljarden och
rehabiliteringsgarantin och Göran Blomqvist, försäkringsmedicinska
kommitténs ordförande. Primärvårdsdirektör Niklas Föghner bjuds in för att
diskutera kommande rapport om primärvården.
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:

URBAN OSKARSSON

TITEL, ORGANISATION:

Sektionschef, sekreterare, Patientnämnden Region Kalmar

IDENTIFIKATIONSTYP:

Svenskt BankID

IDENTIFIKATIONS-ID:

751243ed-7b46-4ef7-838f-dcab569b5a3d

DATUM & TID:

2021-04-26 11:47:23 +02:00

NAMN:

Peter Högberg

TITEL, ORGANISATION:

Ordförande, Patientnämnden

IDENTIFIKATIONSTYP:

Svenskt BankID

IDENTIFIKATIONS-ID:

1352fe79-5917-4b67-b27d-e25b04e8049e

DATUM & TID:

2021-04-26 12:19:47 +02:00

NAMN:

ULRIKA LINDH

TITEL, ORGANISATION:

Ledamot, Patientnämnden

IDENTIFIKATIONSTYP:

Svenskt BankID

IDENTIFIKATIONS-ID:

dce5897d-8d36-40b6-8a33-97f482af6baf

DATUM & TID:

2021-04-28 09:28:31 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-04-28 09:28:36 +02:00
Ref: 1081508
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1081508

Sida 1/1

