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Patientnämnden i Kalmar län 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (6) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  
 
Tid och plats 12.30 -15.30, 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 
 
Marie Fransson, (S) icke tjänstgörande ersättare 
Åsa Ottosson, (M) icke tjänstgörande ersättare 
Börje Forss, (L) icke tjänstgörande ersättare 
 
 

 Tjänstepersoner 

Urban Oskarsson 
Peter Svensson 
 

 

Justeringens datum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 21-31 
 Urban Oskarsson  

 Ordförande 

  

 Peter Högberg (S)  

 Justerare 

  

 Kristina Sjöström (S)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Patientnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-21 Datum då anslaget tidigast tas ned 2021-07-12 

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

Underskrift 
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§ 21  

Godkännande av föredragningslistan 

Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista. 

§ 22  

Val av justerare 

Patientnämnden i Kalmar län utser Kristina Sjöström att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll. 

§ 23  

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 2021-03-30 – 2021-05-27 har följande inkommit: 

2021-6S LRV Västervik 

2021-5S LPT Västervik 

Under tidsperioden 2021-03-30 – 2021-05-27 har följande Upphört: 

2021-2S LPT Kalmar 

2021-5S LPT Västervik 

Kommunikationsavdelningen har hjälpt till att skapa en Facebook och 

Instagram annons riktad till användare i Kalmar och Västervik med omnejd. 

Planen var att annonsen skulle legat ute i två veckor men intresset blev så 

stort att kansliet valde att avbryta efter en vecka. Cirka 60 

intresseanmälningar har inkommit. 

 

Kansliet har fått en önskan från stödperson om fri parkering utanför 

sjukhusen i länet vid stödpersonsuppdrag. Kansliet har undersökt saken och 

fått tillgång till parkeringskort. Stödpersoner med uppdrag kommer få 

tillgång till parkeringskort. 
Den digitala stödpersonsutbildningen har börjat användas. 

Comfact Signature Referensnummer: 1127083



 

Patientnämnden i Kalmar län 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (6) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24  

Avslutade ärenden för information 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Avslutade ärenden redovisas och diskuteras i nämnden enligt 

beredningslistan, 2021-174P. 

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

2021-206P, 2021-38P, 2021-77P. 2021-163P, 2021-220P, 2021-216P, 2021-

217P, 2021-299P. 

Handlingar 

Beredningslista för tidsperioden 2021-03-30 – 2021-05-27 

§ 25  

Information om pågående/aktuella ärenden 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Aktuella ärenden som diskuterats 2021-285P, 2021-318P. 

Statistik visar att antalet ärenden har ökat från 296st 2020 till 310st 2021. 

2019 var antalet ärenden 325 motsvarande tidsperiod. 
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§ 26 Diarienummer 2021-53A 

Utnämning av nytt Dataskyddsombud 

Beslut 

Patientnämnden beslutar att My Henstam, regionjurist, utses till 

patientnämndens dataskyddsombud från och med 17 juni 2021 tills vidare 

och ersätter därmed Jennie Högberg. 

Bakgrund 

Patientnämnden är ansvarig för behandlingen av personuppgifter 

(personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter underställda 

nämnden. 

Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så 

som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 

personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller 

enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs 

samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (före 

detta Datainspektionen). 

Till följd av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i 

Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsombud utses. 

Protokollsutdrag till: Integritetsskyddsmyndigheten 

Handlingar 

Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2021 

§ 27  

Pågående patientnämndsrapporter/analys 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Arbetet med rapporten om Primärvården har skjutits upp till hösten då 

personal på kansliet hjälper till att vaccinera mot covid-19 i juni och 

eventuellt augusti. 
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§ 28 Diarienummer 2021-51A 

Rapporter och planering 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Revisorerna i regionen ska med hjälp av extern revisionsbyrå genomföra en 

granskning rörande samverkan mellan region och kommun inom området 

psykisk ohälsa bland äldre > 65år. Kansliet kommer vara delaktig i 

utredningen. 

Handlingar 

Informationsbrev gällande uppdraget från extern revisionsbyrå 

§ 29  

Kurser och konferenser 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Nationell presidiekonferens 1 december kommer vara digital. 

§ 30  

Nästa sammanträde 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Nästa sammanträde i nämnden flyttas från 21 september till 30 september. 

Inbjudna gäster är Lena Hagman ansvarig patientsäkerhetssamordnare i 

regionen och Elmar Keppel chefläkare Oskarshamns sjukhus. Andreas 

Hurve, verksamhetschef medicinkliniken LSK samt Niklas Föghner, 

primärvårdsdirektör. 
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§ 31  

Inbjudna gäster 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Göran Blomqvist, ordförande i Försäkringsmedicinska kommittén, och 

Anne-Lie Gustavsson, Processledare i försäkringsmedicin, var inbjudna på 

sammanträdet. De beskrev den försäkringsmedicinska funktionen, vad den 

innebär och hur den fungerar samt att den tillhör nationella 

kunskapsstyrningen. De informerade även om rehabiliteringskedjan, 

rehabiliteringskoordinatorernas roll och lagstiftning. Anne-Lie har i vår 

tilldelats prestigefyllda Vitalis-stipendiet för utvecklandet av en digital 

tjänst, Sjukskrivningskollen, som är ett digitalt stöd för sjukskrivna. 

Handlingar 

Bildspel  
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IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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