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Patientnämnden i Kalmar län 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (6) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-30 
 

 

  
 
Tid och plats 09.00 - 16.00, 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 
Kristina Sjöström, (S) tjänstgörande ersättare 
 
Åsa Ottosson, (M) icke tjänstgörande ersättare 
Börje Forss, (L) icke tjänstgörande ersättare  
Marie Fransson, (S) icke tjänstgörande ersättare  
 

 Tjänstepersoner 

Urban Oskarsson 
Carolina Högström 
Peter Svensson 
 
 

 

Justeringens datum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 32 - 42 
 Urban Oskarsson  

 Ordförande 

  

 Peter Högberg (S)  

 Justerare 

  

 Eila Medin (M)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Patientnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-30 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-05 Datum då anslaget tidigast tas ned 2021-10-26 

Förvaringsplats för protokollet 

 
Protokollet finns tillgängligt på Regionens diarium samt hemsida regionkalmar.se 
 
 

 

Underskrift 
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§ 32  

Godkännande av föredragningslistan 

Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista. 

§ 33  

Val av justerare 

Patientnämnden i Kalmar län utser Eila Medin (M) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll. 

§ 34  

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 20210528 – 20210831 har följande inkommit: 

2021-9S, LPT Kalmar 

2021-10S, LRV Västervik 

2021-11S, LPT Västervik 

Under tidsperioden 2021-05-28 – 2021-08-31 har följande 

2021-9S, LPT Kalmar 

Efter rekryteringskampanjen har kansliet har haft tre intervjuer med 

intressenter från norra länsdelen. Två av dessa har genomfört den nya 

stödpersonsutbildningen och är fortsatt intresserade. Intervjuer har påbörjats 

med intressenter från södra länsdelen. 
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§ 35  

Avslutade ärenden för information 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Avslutade ärenden redovisas och diskuteras i nämnden enligt 

beredningslistan. 

Varje ledamot har valt ut ett ärende som de vill lyfta och diskutera. 

På en anmälares begäran lyfts ett ärende som handlat om att 

förlossningsvården i regionen inte möjliggjort att anhöriga får medverka 

efter förlossningen på grund av covid-19 när andra regioner släppt på 

restriktionen. 

Handlingar 

Beredningslista för tidsperioden 20210528 – 20210831 

§ 36  

Information om pågående/aktuella ärenden 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Under september månad har tre ärenden inkommit som gäller väntetider 

inom folktandvården för patienter med Frisktandvård. 

Pågående ärende i en kommun har hamnat i medier utan att patient eller 

anhörig önskat detta. Dialog pågår med aktuell kommun. 

 

§ 37 Diarienummer 2021-70A 

Svar på granskning från regionrevisorerna - översiktlig 
basgranskning patientnämnden 

Beslut 

Patientnämnden antar redovisat svar på revisorernas basgranskning av 

patientnämnden. 
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Bakgrund 

Regionens revisorer har låtit göra en översiktlig basgranskning av 

patientnämnden i Region Kalmar län. Revisorerna har lämnat 

rekommendationer till patientnämnden. I bilaga redovisas svar på 

rekommendationerna. 

Handlingar 

Svar på granskning från regionrevisorerna - översiktlig basgranskning 

patientnämnden. Missivbrev basgranskning av patientnämnden i Region 

Kalmar län. Rapport översiktlig basgranskning patientnämnden 2020. 

§ 38 Diarienummer 2021-75A 

Pågående patientnämndsrapporter/analys 

Beslut 

Patientnämnden antar rapporten, Synpunkter på primärvården, och noterar 

information till protokollet. 

Bakgrund 

Kansliets tjänstepersoner redovisar en ny rapport, Synpunkter på 

primärvården. Syftet med rapporten var att analysera och presentera 

synpunkter som inkommit gällande primärvården i Kalmar län under 2020, 

utifrån statistik och innehåll. 

Arbetet med nästa rapport, Intyg, kommer påbörjas i oktober och vara klar 

innan nästa sammanträde i december. 

Handlingar 

Rapport Synpunkter på primärvården. 

§ 39  

Rapporter och planering 

Beslut 

Halvårsuppföljning av verksamhetsplan. 

Bakgrund 

Sektionschef informerar om ärendehantering, statistik och antal 

informationstillfällen till och med augusti 2021. En rutin/åtgärdskort, hot och 

våld, gällande patientnämndens kansli har skapats och diskuterats i 

arbetsgruppen. Genomgång av överfallslarm och säkerhetsrummet Skörden 

har genomförts. 
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Kansliet har fått möjlighet att rekrytera en handläggare och annons är ute. 

 

Handlingar 

Uppföljning av verksamhetsplan i Stratsys 

§ 40  

Kurser och konferenser 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet 

Bakgrund 

Nationell presidiekonferens 1 december genomförs digitalt. 

Dialogmöte med IVO för tjänstepersoner i oktober. 

Dialogmöte med presidier från syd östra sjukvårdsregionen i oktober. 

Önskemål från nämnden, att få möjlighet till kunskapsutbyte innan årets slut. 

Frågan kommer diskuteras på nästa presidiemöte. 

§ 41 Diarienummer 2021-76A 

Inbjudna gäster 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet 

Bakgrund 

Andreas Hurve, basenhetschef på medicinkliniken LSK berättade om sin 

verksamhet och hur de byggt upp patientsäkerhetsarbetet på kliniken. 

Kliniken har skapat en process som tydligt beskriver arbetet med klagomål 

och avvikelser. Det finns en klinikövergripande patientsäkerhetsgrupp som 

träffas två gånger varannan vecka och lyfter alla avvikelser gällande 

interaktion med andra kliniker, sjukhus, patientnämnd eller huvudmän, alla 

avvikelser gällande läkare samt alla ärenden som kan bli aktuella för 

chefläkare/Lex Maria. Kliniken har också avvikelsegrupper på varje 

avdelning som hanterar lokala avvikelser. 

 

Lena Hagman, utvecklingsstrateg patientsäkerhet, och Elmar Keppel, 

chefläkare Oskarshamns sjukhus, som båda är projektledare för regionens 

satsning på patientsäkerhet berättade om den nationella handlingsplanen för 

patientsäkerhet och arbetet med den regional handlingsplanen för 

patientsäkerhet. 
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Primärvårdsdirektör Niklas Föghner var inbjuden för att medverka i 

diskussionen kring den nya rapporten Synpunkter på primärvården. 

 

Handlingar 

Bildspel från inbjudna gäster. 

§ 42  

Datum för framtida sammanträden 

Beslut   

Patientnämnden noterar information till protokollet 

Bakgrund 

Nästa sammanträde är troligtvis digitalt och infaller 7 december. 

Sammanträdesdatum 2022: 

Tisdag 22 februari 

Tisdag 19 april 

Torsdag 21 juni 

Onsdag 21 september 

Tisdag 6 december 
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IDENTIFIKATIONS-ID: _0907e958045cf2d18fffc8446c0eb3df61
DATUM & TID: 2021-10-04 08:41:02 +02:00

NAMN: EILA MEDIN
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Patientnämnden
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ffb5cf6914b01982f658906535dc6861
DATUM & TID: 2021-10-04 16:25:18 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-04 16:25:23 +02:00
Ref: 1187876
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1187876

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Signatursida

		2021-10-04T14:25:24+0000
	Comfact AB




