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Sammanträdesdatum

2018-04-17
Patientnämnden i Kalmar län
Tid och plats

09.00 - 12.00, Schaktet

Beslutande

Peter Högberg, (S) ordförande
Magnus Danlid, (C) vice ordförande
Eric Dicksson, (KD) ledamot
Magnus Gustafsson, (M) ledamot
Olle Hjertqvist, (S) ledamot
Per Lindwall, (MP) tjänstgörande ersättare
Britt Karlsson, (S) tjänstgörande ersättare
Tjänstepersoner

Urban Oskarsson
Louise Stephani

Justeringens datum

Justering sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 16-28
Urban Oskarsson

Ordförande
Peter Högberg (S)
Justerare
Eric Dicksson (KD)

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

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-17

Datum då anslaget sätts upp

23/4 - 2018

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på landstingets diarium samt hemsida ltkalmar.se

Datum då anslaget tidigast tas ned

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötets öppnande
Ordförande Peter Högberg hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 16
Godkännande av föredragningslistan
Patientnämnden i Kalmar län godkänner upprättad föredragningslista.

§ 17
Val av justerare
Patientnämnden i Kalmar län utser Eric Dicksson att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§ 18
Godkännande av protokoll från presidiemötet
Beslut
Patientnämnden godkänner redovisat presidieprotokoll daterat 3 april 2018.
Handlingar
Protokoll från presidiet 3 april 2018.

§ 19
Inbjuden gäst, Magdalena Ståhle, verksamhetschef på
barn- och ungdomshälsan
Magdalena informerade om verksamheten. Deras målsättning är att vara lätta
att kontakta och snabba i handläggningen. Deras uppdrag är att hjälpa barn
mellan 6 till 17 år med lätt till måttlig psykisk ohälsa inom 14 dagar.
Verksamheten ligger under primärvårdsförvaltningen och den finns i Kalmar
och Västervik. De kan möta upp barn och föräldrar i deras närområde, ofta
på hälsocentraler. Det finns många yrkeskategorier representerade i deras
verksamhet och alla har terapeututbildning. De arbetar inte med
diagnossättning eller utredning och förskriver inte några mediciner. De ser
till personens resurser och det sammanhang barnet befinner sig i och
försöker stötta med råd och verktyg.
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§ 20
Rapport om upphörda respektive nya förordnanden av
stödpersoner åt tvångsvårdade patienter.
Beslut
Patientnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Bakgrund
Urban rapporterar om upphörda respektive nya förordnanden av
stödpersoner:
Under perioden 2018-02-03 – 2018-03-29 har följande upphört:
2016-13S vid rättspsykiatriska kliniken i Västervik
Under perioden har inte något nytt förordnande påbörjats.

§ 21
Information om pågående ärenden
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet
Bakgrund
Information gällande ärende 2018-8A, 2017-643P

§ 22
Ärenden föreslagna för avslut
Beslut
Patientnämnden beslutar att
1. Avsluta periodens samtliga ärenden.
2. Redovisningen noteras i protokollet.
Bakgrund
Ärenden föreslagna för avslut under perioden 2018-02-03 – 2018-03-29 var
125 till antalet. Flera ärenden togs upp för diskussion.
Handlingar
Beredningslista avslutade ärenden gällande 2018-02-03 – 2018-03-29
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§ 23
Pågående patientnämnds rapporter/analys
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
De rapporter som kansliet skriver efter analyser av patientnämndens
inkomna ärenden behöver tydliga mottagare. Enligt en överenskommelse
med Tf sjukvårdsdirektör Ingeborg Eriksson ska rapporterna skickas till
sekreteraren för sjukvårdsledningen, Anita Bergsell, för att sedan lyftas på
deras möten. De politiska presidierna i delegationerna är också mottagare av
rapporterna från patientnämnden.
Rapport om journaler pågår och ska vara klar till nästa sammanträde 19/6.
Framtida rapporter planeras gällande barn och intyg.

§ 24
Rapporter och planering
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Peter Högberg informerar om att patientnämnden nationellt vill vara
delaktiga på Almedalsveckan på Gotland och att nämnden i Kalmar kan
bidra med upp till 5000kr för denna medverkan. Eric Dicksson är tveksam
till att Almedalen är rätt forum för patientnämnden.

§ 25

Diarienummer 2018-20A

Delegationsordning
Beslut
Patientnämnden beslutar att anta framtagen och redovisad
Delegationsordning.
Handlingar
Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar – firmateckning – för
patientnämnden i Kalmar. Daterad 2018-04-17
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§ 26
Presentation av ny medarbetare
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Patientnämndens kansli har rekryterat ny handläggare, Louise Stephani. Hon
har vikarierat på kansliet sedan 5 februari och kommer från 1 maj jobba 75%
av sin heltidstjänst på patientnämndens kansli.
Louise presenterar sig och nämnden hälsar henne välkommen.

§ 27
Information, konferenser
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Peter informerar om regional presidiekonferens 21-22 mars i Kristianstad.
Patientnämnden i Skåne har en stor ökning av antalet ärenden medan
Blekinge inte ser samma ökning.

§ 28
Övrigt
Beslut
Patientnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
Stödpersonsträff 24 maj på restaurang Badholmen i Oskarshamn kl 17.00.
Inbjuden föreläsare är Karin Sanell som är präst, föreläsare och utbildare
inom medarbetarskap, ledarskap och livsfrågor. Efter föreläsningen bjuds de
medverkande på middag.
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