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Sammanträdesdatum

2018-11-20
Patientnämnden i Kalmar län
Tid och plats

09.00 - 12.30, Löparen, landstingshuset

Beslutande

Peter Högberg, (S) ordförande
Eric Dicksson, (KD) ledamot
Hélène Carlsson, (V) ledamot
Olle Hjertqvist, (S) ledamot
Gunnar Westling, (MP) ledamot
Berthold Andersson (M) tjänstgörande ersättare
Tjänstepersoner

Urban Oskarsson
Eva-Maria Spegel
Louise Stephani
Justeringens datum

Justering sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 51-59
Urban Oskarsson

Ordförande
Peter Högberg (S)
Justerare
Gunnar Westling (MP)

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

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-20

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på landstingets diarium samt hemsida lt.kalmar.se

Datum då anslaget tidigast tas ned

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Godkännande av föredragningslistan
Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista.

§ 52
Val av justerare
Patientnämnden i Kalmar län utser Gunnar Westling att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§ 53
Godkännande av protokoll från presidiemöte
Beslut
Patientnämnden godkänner redovisat presidieprotokoll daterat 5 november
2018.
Handlingar
Protokoll från presidiet 5 november.

§ 54
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 2018-08-25 – 2018-11-01 har följande upphört:
2018-7S, Kalmar, LPT.
Under tidsperioden 2018-08-25 – 2018-11-01 har ett nytt uppdrag inkommit
där förordande ännu inte är tecknat. Inväntar återkoppling från stödperson.
Kalmar, LPT.
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§ 55

Diarienummer 2018-56A

Pågående patientnämndsrapporter/analys
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Kansliets tjänstemän redovisar en ny rapport Intyg.
Rapporten diskuteras med inbjudna gäster Göran Blomqvist, ordförande i
försäkringsmedicinska kommittén och Anne-Lie Gustavsson processledare,
ansvarig för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Göran och
Anne-Lie presenterar sjukförsäkringen, försäkringsmedicin och den
lagstiftning som styr. De förtydligar försäkringskassans- och
intygsutfärdarens uppdrag. De förklarar också sjukskrivningsprocessen och
DFA-kedjan(diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning), att det är läkarens uppgift
att bedöma enl DFA-kedjan och de ska inte bedöma om någon ersättnings
ska betalas ut, det är FK uppdrag. En ny lagstiftning planeras som förtydligar
sjukskrivningskoordinatorernas uppdrag, att de ska var en kontaktperson mot
sjukskrivna patienter. Patientinformation ”Bipacksedel sjukskrivning” delas
ut till alla sjukskrivna och är en allmän information om sjukskrivning, rätten
till ersättning och tips för den enskilda individen som är sjukskriven.
Anne-Lie och Göran försöker besvara de frågeställningar som ställts i
rapporten och de tar med sig resultatet från rapporten; vikten av att
säkerställa att en sjukskrivningsplanering görs och att patienten förstår
denna. De kommer använda rapporten i utbildningssyfte och vill sprida den
till bla sjukskrivningskoordinatorer inom landstinget.
Nästa ämne för analys och rapportskrivning bestäms av det nationella
nätverket.
Handlingar
Rapporten Intyg.

§ 56
Avslutade ärenden för information
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Två ärenden presenteras för nämnden 2018-532P, 542P vårdkedja. Man med
andningsproblem söker akuten men blir hemskickad med råd att ta sina
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astmamediciner. Mannen blev sämre och kom in akut till sjukhuset med
hjärtsvikt mm. Anhöriga upplever att de saknar information och delaktighet.
Möte med vården ordnades.
Flera ärenden lyftes och diskuterades.
Handlingar
Beredningslista avslutade ärenden gällande 2018-08-25 – 2018-11-01

§ 57
Handboken
Beslut
Patientnämnden noterar informationen till protokollet
Bakgrund
Patientnämndernas nationella handbok har reviderats. Presentation av den
nya handboken och de nyheter som finns i denna bla att kategorierna för
registrering har förändrats. Kategorierna anpassas för att möta upp
Patientlagen och att flera myndigheter ska ha samma kategorier tex IVO.
Målet är även att vården ska kategorisera på samma sätt vilket redan görs i
landstinget i Kalmar län.
Handboken kommer vara färdig inför årsskiftet och presenteras på nämndens
första sammanträde 2019.

§ 58
Rapporter och planering
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Informationsinsats till länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor och chefer
inom hälso- och sjukvård 16/11 i Högsby. Presentation om Riktlinjen för
Klagomålshantering i vården och hur patientnämnden jobbar med rapporter.
Samtal fördes också om hur återföring av ärenden ska ske mot kommunen
och om kommunerna har information om patientnämnden på deras hemsidor.
Deltagarna ville ta del av Riktlinjen för Klagomålshantering i vården, om
kommunerna kan skapa något liknande så att deras inkomna synpunkter och
klagomål kan registreras, kategoriseras och analyseras. De var också
intresserade av patientnämndens rapporter.
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Arbete pågår med ny rutin: Patientnämndsärende som rör barn.
Barnkonventionen kommer bli lag 2020 och kansliet har påbörjat arbetet
med en rutin.

§ 59
Kurser/konferenser
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Nationell presidiekonferens 27-28 november 2019. Konferensen hålls på
Glasverandan. Middag och underhållning planeras på Slottet. Förslag på
teman: hur jobbar nämnderna med den nya klagomålshanteringen,
analysrapporter.
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