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Patientnämnden i Kalmar län 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (5) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-07 
 

 

  
 
Tid och plats 09.00 - 12.30, Digitalt möte 

Beslutande Peter Högberg, (S) ordförande 
Madeleine Rosenqvist, (KD) vice ordförande 
Inger Hilmansson, (L) ledamot 
Martina Hessel, (S) ledamot 
Börje Forss, (L) tjänstgörande ersättare 
Åsa Ottosson, (M) tjänstgörande ersättare 
Petra Whidotti, (SD) tjänstgörande ersättare 
 
Kristina Sjöström, (S) icke tjänstgörande ersättare 

 Tjänstepersoner 

Urban Oskarsson 
Peter Svensson 
Carolina Högström 
 

 

Justeringens datum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 43 - 52 
 Urban Oskarsson  

 Ordförande 

  

 Peter Högberg (S)  

 Justerare 

  

 Inger Hilmansson (L)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Patientnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-14 Datum då anslaget tidigast tas ned 2022-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet finns tillgängligt på Regionens diarium samt hemsida regionkalmar.se 
 

Underskrift 
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§ 43  

Godkännande av föredragningslistan 

Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista. 

§ 44  

Val av justerare 

Patientnämnden i Kalmar län utser Inger Hilmansson (L) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 45 Diarienummer 2021-89A 

Godkännande av protokoll från presidiemöte  

Beslut 

Patientnämnden godkänner redovisat presidieprotokoll daterat 23 november 

2021. 

Handlingar 

Protokoll från presidiet 23 november. 

§ 46  

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 20210901 – 20211122 har inte några nya förordnanden 

inkommit. 

Under tidsperioden 20210901 – 20211122 har följande upphört: 

2021-11S, LPT Västervik 

Det är ett lågt antal inkomna stödpersonsuppdrag. Under tidsperioden har 

arbetet med att byta stödperson påbörjats i två ärenden på grund av flytt 

inom regionen. 
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Stödpersonsansvarig har haft informationsträff med kuratorer och en 

avdelningschef i Västervik. I Kalmar förekommer det regelbundna möten 

med kuratorer ca två till tre gånger per år. 

Rekryteringskampanjen för nya stödpersoner har resulterat i två nya 

stödpersoner i Västervik och tre nya i Kalmar. Övriga ansökningar som inte 

antagits besvaras med ett e-brev. 

 

§ 47  

Avslutade ärenden för information 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Avslutade ärenden redovisas och diskuteras i nämnden enligt 

beredningslistan.  

Förutom enskilda ärenden diskuterades bland annat, uppskjuten vård, 

vårdlots och fast vårdkontakt. 

Nämnden kommer överens om att ledamöter har möjlighet att lämna förslag 

till fokusområdet läkemedel, som kan användas till kommande rapport om 

läkemedel. 

Handlingar 

Beredningslista för tidsperioden 20210901 - 20211122 

§ 48 Diarienummer 2021-89A  

Information om pågående/aktuella ärenden 

Beslut 

Patientnämnden noterar informationen och går inte vidare med 

granskningen. 

Bakgrund 

Kansliet har följt upp ärenden som handlat om kateter/katetersättning efter 

beslut på sammanträdet 30 september. Vid granskning av ärenden under 

tidsperioden 2019 – 2021 har sju ärenden påträffats var av fyra under 2021. 

Handlingar 

Granskning av ärenden gällande kateter/katetersättning 
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§ 49 Diarienummer 2021-90A 

Internkontrollplan 

Beslut 

Patientnämnden beslutar att anta upprättad internkontrollplan för 2022. 

Bakgrund 

Utifrån resultatet av revisorernas basgransking, att patientnämnden inte 

upprättat en internkontrollplan, har nu en internkontrollplan upprättats. 

Handlingar 

Internkontrollplan 

§ 50 Diarienummer 2021-91A 

Pågående patientnämndsrapporter/analys 

Beslut 

Patientnämnden antar rapporten, Intyg, och noterar information till 

protokollet. 

Bakgrund 

Kansliets tjänstepersoner redovisar en ny rapport, Intyg, som är en 

uppföljning av den intygsrapport som skrevs 2018. Anne-Lie Gustafsson, 

processledare i försäkringsmedicin och Göran Blomqvist, 

försäkringsmedicinska kommitténs ordförande är inbjudna och diskuterar sin 

syn på rapportens innehåll och den förskjutning som skett i förhållande till 

intygsrapporten 2018. 

Sektionschef informerar om vilka rapporter som ska skrivas tillsammans 

med IVO och patientnämnderna nationellt, Barn – psykisk ohälsa. Under 

2022 kommer fokusområdet handla om Unga vuxna – psykisk ohälsa.  

Patientnämnderna nationellt ska också göra en uppföljning på Covid-19 

rapporten från 2020. Under 2022 kommer fokusområdet vara Vårdskuld 

Handlingar 

Rapport Intyg. 
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§ 51 Diarienummer 2021-81A 

Rapporter och planering 

Beslut 

Anmälningsärende, svar från revisorernas basgranskning noteras till 

protokollet. 

Bakgrund 

Svar har inkommit från revisorerna gällande övergripande basgranskning. 

Revisorerna kommer följa upp rekommendationerna 2022. 

Redovisning av statistik. 

Ordförande och vice ordförande informerade om presidiemötet tillsammans 

med patientnämnderna i sydöstra sjukvårdsregionen i november. 

Handläggare har deltagit i dialogmöte med IVO och patientnämnderna i 

sydöstra sjukvårdsregionen. 

Handlingar 

Svar från revisorerna gällande övergripande basgranskning 2021-81A. 

§ 52  

Kurser och konferenser 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Nationell presidiekonferens genomfördes digitalt 1 december. Arrangör var 

patientnämnden i region Gävleborg. Presidiet informerar om konferensen. 

Dokumentation från konferensen kommer skickas ut till nämnden. 

Patientnämnden medverkade på seniormässan 9 - 10 november med monter 

och information från scenen. 

Regional presidiekonferens planeras till våren 2022 och kommer anordnas i 

Kalmar. 
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IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08de22cb072c3896997f1d4e4994a1972a
DATUM & TID: 2021-12-08 15:22:19 +01:00

NAMN: Peter Högberg
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Patientnämnden
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0929e56677719894accfe58c95f2dab813
DATUM & TID: 2021-12-08 16:26:21 +01:00

NAMN: INGER HILMANSSON
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Patientnämnden
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06a2ac2ae08b6b20292c1d6df7bf482856
DATUM & TID: 2021-12-09 09:28:02 +01:00
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