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Patientnämnden i Kalmar län 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (5) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-21 
 

 

  
 

Tid och plats 09.00 - 14.00, Lokal Löparen, Regionhuset 

Beslutande Helen Nilsson, (S) ordförande 
Ulrika Lindh, (C) ledamot 
Eila Medin, (M) ledamot 
Inger Hilmansson, (L) ledamot 
Claus Zaar, (SD) ledamot 
Marie Fransson, (S) tjänstgörande ersättare 
Åsa Ottosson, (M) tjänstgörande ersättare 
Börje Forss, (L) icke tjänstgörande ersättare 

 Tjänstepersoner 

Urban Oskarsson 
Carolina Högström 

 

Justeringens datum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 23-32 
 Urban Oskarsson  

 Ordförande 

  

 Helen Nilsson (S)  

 Justerare 

  

 Åsa Ottosson (M)   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Patientnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-07-05 Datum då anslaget tidigast tas ned 2022-07-26 

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

Underskrift 
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§ 23  

Godkännande av föredragningslistan 

Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista. 

§ 24  

Val av justerare 

Patientnämnden i Kalmar län utser Åsa Ottosson att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll. 

§ 25 Diarienummer RS 2022/407 

Genomgång av minnesanteckning från presidiemöte 

Beslut 

Patientnämnden har tagit del av minnesanteckningen och lägger den till 

handlingarna.  

Ny ledamot i patientnämnden Claus Zaar (SD) välkomnas och presenterar sig. 

Claus är invald under perioden 29 april 2022 – 31 december 2022, beslut i 

Regionfullmäktige RS 2022/407. 

Handlingar 

Minnesanteckningar från presidiet 23 maj. Sammanträdesprotokoll RS 

2022/407. 

§ 26  

Stödpersonsverksamhet 

Beslut 

Patientnämnden noterar rapporten till protokollet. 

Bakgrund 

Rapport om nya respektive upphörda förordnanden av stödpersoner.  

 

Under tidsperioden 20220326 – 20220520 är det inte något uppdrag som har 
inkommit. 

Under tidsperioden 20220326 – 20220520 har följande upphört: 

2016-9S LPT Västervik. 

 

Information från stödperson som berättar om sina uppdrag. 
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§ 27  

Avslutade patientärenden för information 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Avslutade ärenden redovisas och diskuteras i nämnden enligt beredningslistan. 

Flera ärenden gällande läkemedel diskuteras. 

Förutom enskilda ärenden diskuterades bland annat kommunikationsärenden, 

bemötande och delaktighet. 

Handlingar 

Beredningslista för tidsperioden 20220326 - 20220520 

§ 28  

Information om pågående/aktuella patientärenden 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Handläggare lyfter ärende, enligt anmälarens önskemål, som handlar om 

läkemedel. Anmälaren är anhörig och vill belysa vilka konsekvenser 

utsättning av beroendeframkallande läkemedel kan få.  

Statistik redovisas för nämnden. Antalet ärenden har ökat med 14 procent i 

jämförelse med samma tidsperiod 2021. Ärenden som inkommer via 1177 

har ökat mycket. Femton informationstillfällen är genomförda sedan 

årsskiftet. 

§ 29 Diarienummer 2022-43A, 2022-44A, 
2022-45A 

Pågående och färdiga patientnämndsrapporter/analys 

Beslut 

Patientnämnden antar rapporterna, Läkemedel samt Klagomål relaterat till 

Covid-19 – 2021 och noterar information till protokollet. 
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Bakgrund 

Tre rapporter presenteras på sammanträdet: Läkemedel, Klagomål relaterat 

till Covid-19 - 2021 och nationell rapport från patientnämnderna i Sverige 

och IVO, Barn med psykisk ohälsa. 

Handlingar 

Rapport Läkemedel, Klagomål relaterat till Covid-19 – 2021, Barn som mår 

psykiskt dåligt får vänta länge på hjälp. 

§ 30 Diarienummer 2022-1A, 2022-46A 

Rapporter och planering 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Revisorernas övergripande basgranskning 2021 är klar. Revisionen 

rekommenderar att beslutsunderlag och kallelser publiceras på hemsidan. 

Nämnden diskuterar detta. Ärendet tas upp på nästa sammanträde. 

Patientnämndens svar till revisionen ska skickas senast 30 september. 

Uppföljning av verksamhetsplanen, undersökning av patienter och närståendes 

kännedom om PN presenteras. Under två månader pågick undersökningen. 

Frågan som ställdes till personer som ringde kansliet var ”hur fick du vetskap 

om patientnämnden”?  Vanligaste kontaktvägen var att vårdpersonal informerat 

om patientnämnden. Näst vanligast var tidigare kontakt med patientnämnden 

följt av hemsidan och 1177.  

Handlingar 

Basgranskning 2021, Kundundersökning ”vetskap om patientnämnden” 

§ 31  

Inbjuden gäst, Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

Nka, Susanne Rolfner Suvanto & Lennart Magnusson 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka har funnits sedan 2008. Susanne 

och Lennart informerar om Nka:s uppdrag och att de stöttar anhöriga oavsett 

ålder. De fungerar som ett expertstöd till kommuner och regioner och 

finansieras av regeringen. Nka ordnar föreläsningar, webbinarier och får 
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speciella uppdrag. Nka samverkar med Linnéuniversitetet där det också 

bedrivs forskning nationellt och internationellt. 

Nka undrar om patientnämnden är intresserad av att analysera vad anhöriga 

har för synpunkter. Patientnämnden i region Kalmar ska försöka identifiera 

hur många ärenden som inkommit utifrån ett ”anhörigperspektiv”. Kansliet 

ska också kontakta det nationella nätverket för att efterhöra om intresse finns 

för motsvarande analys från patientnämnderna i Sverige. 

§ 32  

Kurser och konferenser 

Beslut 

Patientnämnden noterar information till protokollet. 

Bakgrund 

Seniormässan anordnas i Kalmar 11-12 oktober. Patientnämnden har en 

monter samt tid på scenen dag ett. 

Den regionala presidiekonferensen ska genomföras i region Kalmar 2023 och 

planering behöver påbörjas hösten 2023. 

Dialogmöte med IVO, 21 september. Presidierna i sydöstra 

sjukvårdsregionen träffas samtidigt. 
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