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Sammanträdesdatum

2019-09-17
Patientnämnden i Kalmar län
Tid och plats

09.00 - 12.00, Löparen, Regionhuset i Kalmar

Beslutande

Peter Högberg, (S) ordförande
Eric Dicksson, (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
Åsa Ottosson, (M) icke tjänstgörande ersättare
Börje Forss, (L) icke tjänstgörande ersättare
Tjänstepersoner

Urban Oskarsson
Carolina Högström

Justeringens datum

Justering sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

32-41

Urban Oskarsson
Ordförande
Peter Högberg (S)
Justerare
Inger Hilmansson (L)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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2019-09-17

Datum då anslaget sätts upp
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Protokollet finns tillgängligt på regionens diarium samt hemsida regionkalmar.se
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§ 32
Godkännande av föredragningslistan
Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista.

§ 33
Val av justerare
Patientnämnden i Kalmar län utser Inger Hilmansson att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§ 34
Godkännande av protokoll från presidiemöte
Beslut
Patientnämnden godkänner redovisat presidieprotokoll daterat 2 september
2019.
Handlingar
Protokoll från presidiet 2 september.

§ 35
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av
stödpersoner åt tvångsvårdade personer
Beslut
Patientnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena åt handlingarna
Bakgrund
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av stödpersoner.
Under tidsperioden 20190527 – 20190830 har följande inkommit:
2019-8S Västervik
2019-9S Västervik
2019-13S Kalmar
Under tidsperioden 20190527 – 20190830 har följande upphört:
2018-3S Västervik
2019-6S Kalmar
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2019-7S Kalmar
2019-8S Västervik
Ett ärende har övergått från ett stödpersonsuppdrag till
kontaktpersonsuppdrag via kommunen där stödpersonen fortsätter som
kontaktperson.
Diskuterar om presidiet ska lyfta stödpersonsverksamheten politiskt. Förslag
att handläggare med ansvar för stödpersonsuppdraget medverkar på
kommande presidiemöte.

§ 36
Avslutade ärenden för information
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Diskussion i nämnden gällande avslutade ärenden. Tre ärenden lyftes på
sammanträdet enligt anmälarnas önskemål.
2019-487P ärende om svårigheter att få sjukskrivning eller behandlingsplan
vid arbetsrelaterad stress.
2019-383P synpunkter på bristande bedömning och utredning av fotskada.
Bedömdes utan undersökning som hälsensinflammation men visade sig
senare vara ruptur av hälsenan och operation krävdes.
2019-375P synpunkter på vart behandling erbjuds/ges i länet. Patienten får
åka långt för att få sin behandling och resorna är plågsamma. Anmälaren
önskar att specialistsjukvården istället kommer till det mindre sjukhuset.
Handlingar
Beredningslistan med avslutade ärenden 20190527 – 20190830
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§ 37
Information om pågående/aktuella ärenden
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Klagomål mot privat aktör som via region Kalmar utför
försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan, har inkommit. När
Försäkringskassan är i behov av en utredning skickar de en beställning till en
samordnare i region Kalmar som utser en aktör för uppdraget. Aktören kan
vara regionen själv eller privata externa aktörer. I det aktuella fallet hade
anmälaren synpunkter på den privata aktörens utförande. Utredningen är
beställd av Försäkringskassan som får resultatet. Ingenting dokumenteras
inte i någon patientjournal i hälso- och sjukvården. Frågan är om det är
patientnämndens uppdrag att ta emot synpunkter och klagomål på
försäkringsmedicinska utredningar beställda av Försäkringskassan?
Samordnaren i region Kalmar har lyft händelsen mot SKL.

§ 38
Pågående patientnämndsrapporter/analys
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Pågående analys och rapportarbete på inkomna ärenden gällande äldre > 80
år inom slutenvården, ska vara klar 30/10.

§ 39
Rapporter och planering
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Patientnämndens kansli har flyttats under pågående ombyggnation av
regionhuset. Flytt till permanenta, nyrenoverade lokaler i regionhuset
kommer ske innan nyår.
Sommaren på patientnämndens kansli har fungerat bra. Journalist från
Sveriges Television inhämtade statistik från samtliga patientnämnder i hela
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landet vilket resulterade i ett inslag i Rapport. Barometern skrev en artikel
om patientnämndens verksamhet efter en intervju med ordföranden.

§ 40
Kurser och konferenser
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Planeringen av den nationella presidiekonferensen i Kalmar pågår.
Patientnämndesammanträdet 26 november ställs in men ledamöter och
ersättare får möjlighet att medverka på konferensen till och med lunch dag
två, 28 november.

§ 41
Inbjuden gäst, Henning Ronold, Basenhetschef på
infektionskliniken i Kalmar
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Henning presenterar infektionsklinikens verksamhet som är länsomfattande.
Kliniken har 24 vårdplatser och en mottagning. Bemanningssituationen är
god gällande alla professioner. Kliniken har endast ett fåtal ärenden från
patientnämnden varje år. Henning beskriver att det finns en
överenskommelse att lyfta sådant som inte fungerar på kliniken och det
gäller även klagomål från patienter och närstående. Han som
verksamhetschef försöker snabbt skapa ett möte med patienter och
närstående tillsammans med ansvarig läkare. Ofta blir patienterna nöjda. Han
lyfter respekten för individen och att patienter snabbt får komma till tals, ett
snabbt agerande. Han tycker den nya riktlinjen gällande hantering av
klagomål i vården är bra och att alla klagomål registreras i LISA.
Ledningsgruppen på kliniken lyfter alla avvikelser och dessa diskuteras på
APT eller på läkarmöten.
Nämnden informerar om stödpersonsverksamheten, att den gäller patienter
som tvångsvårdas enligt smittskyddslagen. Henning har inte varit med om att
lagen använts i Kalmar län under sin tid som chef.
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