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Sammanträdesdatum

2019-04-16
Patientnämnden i Kalmar län
Tid och plats

Tid 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
Kerstin Karlström, (C) tjänstgörande ersättare
Börje Forss, (L) icke tjänstgörande ersättare
Tjänstepersoner

Urban Oskarsson
Carolina Högström

Justeringens datum

Justering sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

12-21

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

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

2019-04-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på Regionens diarium samt hemsida regionkalmar.se

Datum då anslaget tidigast tas ned

Underskrift
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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 Region Kalmar län utser Ulrika Lindh att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.

§ 14
Godkännande av protokoll från presidiemöte
Beslut
Patientnämnden godkänner redovisat presidieprotokoll daterat 2 april 2019.
Handlingar
Protokoll från presidiet 2 april

§ 15
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av
stödpersoner åt tvångsvårdade patienter
Beslut
Patientnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna
Bakgrund
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av stödpersoner.
Under tidsperioden 2019-02-06 – 2019-03-28 har följande upphört:
2018-10S LPT Kalmar
Under tidsperioden 2019-02-06 – 2019-03-28 har följande inkommit:
2019-4S LPT Kalmar.
Ny stödperson är rekryterad i Kalmar och två intervjuer ska genomföras i
norra länet.
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Ledamot i nämnden har informerat om stödpersonsverksamheten för
organisationen Inner Wheels distriktsmöte i Linköping.

§ 16
Avslutade ärenden för information
Beslut
Patientnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
2019-187P. Medfödd hörselskada hos barn som inte uppmärksammats och
tagits på allvar vilket påverkat barnets utveckling även upp i vuxen ålder.
När hen till slut blivit bedömd av specialist framkom att insatser borde satts
in tidigare. Anmälaren har sökt ersättning via LÖF men de har inte tagit upp
ärendet på grund av att för lång tid har gått från händelsen till ansökan
inkommit. Anmälaren vill att det ska vara obligatoriskt för vården att
informera om LÖF.
Nämnden diskuterade gällande bemötande, att många ärenden innehåller
beskrivningar om negativt, nonchalant bemötande.
Handlingar
Beredningslistan avslutade ärenden gällande 2019-02-06 – 2019-03-28

§ 17
Information om pågående/aktuella ärenden
Beslut
Patientnämnden noterarar information till protokollet
Bakgrund
Tre ärenden har inkommit gällande patienter med Lipödem som inte får
hjälp av sjukvården. Medicinsk fettsugning har tidigare använts som
behandlingsmetod. Anmälarna har efterfrågat svar från hälso- och
sjukvårdens förvaltningschef. Frågan kommer följas upp när aktuella
ärenden har avslutats.
2019-151P. Synpunkter på att vården på onkologiska behandlingsenheten
inte klarar sitt uppdrag på grund av personalbrist vilket innebär att svårt
sjuka patienter får åka från Västervik till Kalmar för behandling i vanlig buss
med Länstrafiken.
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§ 18
Pågående patientnämndsrapporter/analys
Beslut
Arbetet med en inventering/rapport gällande barnärenden har påbörjats och
ska vara färdig till nästa sammanträde 19 juni. Patientnämnden beslutar att
nästa rapport gäller äldre > 80 år inom slutenvården.

§ 19

Diarienummer 2019-24A

Rapporter och planering
Beslut
Patientnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan 2019.
Bakgrund
Patientnämnden har för första gången utarbetat en verksamhetsplan som
belyser nämndens uppdrag samt prioriterade områden för 2019.
Handlingar
Verksamhetsplan 2019.

§ 20
Kurser och konferenser
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Regional presidiekonferens, Karlskrona i maj.
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§ 21
Inbjuden gäst, Björn Flodmark verksamhetschef
Beslut
Patientnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Björn Flodmark är verksamhetschef för akutkliniken på länssjukhuset i
Kalmar. Björn beskrev klinikens verksamhet på akuten och
akutvårdsavdelningen AVA. Han beskrev beläggningen och förändringen
över tid. Björn beskrev också hur triageringen går till med olika färger som
beskriver allvarlighetsgraden hos patienterna. Han uppger att ”gröna” icke
akuta patienter uppgår till nära en tredjedel av de som söker akuten. Dessa
patienter skulle få en bättre bedömning och behandling om de sökt sig till en
HC alt när-akut. 80% av alla patienter på akuten triageras inom 30 minuter.
40% av de som söker till akuten är över 65 år. Väntetider på akuten handlar
delvis om att patienter bedöms av oerfarna läkare under utbildning.
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