Protokoll
Datum: 2016-04-21

Patientnämnden
Tid

2016-04-21 09:00-12:00

Plats

Regionens kansli

Beslutande ledamöter

Bo Dalesjö (S) (ordförande)
Anna Zelvin (KD) (vice ordförande)
Mats Johnsson (M)
Marie-Louise Hilmersson (C)
Jan Lorentzon (SD)
Susanne Borgström (V)
Gullvi Andersson (MP)
Nils-Erik Carlström (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Kindstrand (MP)
Susanne Diesner (L)
Christina Lindqvist (KD)

Övriga närvarande

Ingrid Sivermo Sekreterare
Annika Lundgren
Carina Rissvik

Utses att justera

Bo Dalesjö, Anna Zelvin

Justreringens plats och tid

Regionens kansli , 2016-05-03 00:00

Protokollet omfattar

§§13-23

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..

1

Protokoll
Datum: 2016-04-21

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-21

Datum för anslags
uppsättande

2016-05-03

Förvaringsplats för
protokollet

Regionens arkiv

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Ingrid Sivermo

2

2016-05-27

Protokoll
Datum: 2016-04-21

ÄRENDELISTA
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Val av justerare och tidpunkt för justering
Godkännande av föredragningslista
§3 PAN Uppföljning och analys 2016.
Beställning av sjukresor fungerar ej tillfredsställande.
Patientenkät
Kurser och konferenser
Verksamhetsplan
§8 PAN Delegationsbeslut - stödpersoner.
Slutförda ärenden
Ekonomisk rapport
Övriga ärenden

3

Protokoll
Datum: 2016-04-21

§ 13.

Val av justerare och tidpunkt för justering
Beslut
Patientnämnden beslutade
att jämte ordföranden justerar vice ordförande Anna Zelvin protokollet 2016-05-03.
Förslag till beslut
Patientnämndens presidieberedning föreslår
att jämte ordföranden justerar vice ordförande Anna Zelvin protokollet 2016-05-03.
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Patientnämnden beslutade
att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse utsänd 2016-04-12.
Förslag till beslut
Patientnämndens presidieberedning föreslår patientnämnden besluta
att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse utsänd 2016-04-12.
Paragrafen är justerad
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§ 15.

§3 PAN Uppföljning och analys 2016. 16PAN11

Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Pär Lindgren chefläkare informerade om hur en händelseanalys genomförs.
Händelseanalys sker enligt en en nationell metod.
Påbörjas nästan alltid utifrån ett ärende som har rapporterats i synergi. Ibland kan
ärendet startas med att patienten kontaktat patientnämnden. En uppdragsgivare utses,
oftast verksamhetschefen. Ett analysteam utses och uppdragsgivaren informerar
personal och drabbade. Fakta, riktlinjer och rutiner insamlas och sammanställs.
Intervjuer genomförs med patient och närstående. Händelsekedjan och vilka
felhändelser som har skett beskrivs. Möjliga orsaker till felhändelser tas fram.
Orsakskedjan analyseras, för att inte samma händelse ska inträffa igen. Orsaksområden
som analyseras är ex. procedurer, rutiner, kommunikation,information, teknisk
utrustning, omgivning organisation, utbildning och kompetens. Nästa steg är att föreslå
åtgärder och metod för uppföljning(oftast på kliniknivå). Kan vara omedelbara åtgärder,
kortsiktiga och långsiktiga. Åtgärdsförslag återrapporteras och slutrapport skrivs
avidentifierad.Åtgärder beslutas. Åtgärderna följs upp och utvärderas. Idag sker ca 40
händelseanalyser per år.
Ordförande Bo Dalsesjö(S) tar upp händelsen i regionfullmäktige när ledamot i
patientnämnden felaktigt påstod att en centrumchef i samband med information på
ett av patientnämndens sammanträde hade sagt att Region Kronoberg anställt tandläkare
som köpt sin legitimation i utomlands och senare fått avskeda dessa. En mycket olycklig
debatt där centrumchefen påstods ha sagt saker som hon inte har sagt och där
centrumchefen naturligtvis blev upprörd. Ordförande tar upp vikten av att de
verksamhetsföreträdare som kommer till nämnden kan informera om sin verksamhet
utan att den förvanskas eller felciteras, i annat fall kan det leda till att
verksamhetsföreträdare inte vill komma till nämnden och berätta.
Carina Rissvik informerade om patientnämndens ärendeutveckling. Antalet ärenden
under perioden januari-mars har ökat med ca 19% jämfört med 2015. En ökning av
ärenden från akutkliniken ses, verksamhetschef Carina Pettersson inbjuds därför till
nästa sammanträde.
Yttrande:
Bo Dalesjö(S), Anna Zelvin(KD), Mats Johnsson(M), Marie-Louise Hilmersson(C), Jan
Lorentzon(SD), Susanne Borgström(V), Gullvi Andersson(MP), Kerstin
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Kindstrand(MP), Nils-Erik Carlström(L), Christina Lindqvist(KD) och Susanne
Diesner(L) yttrade sig i ärendet.



Beslutsunderlag
Bildspel 21 april
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Beställning av sjukresor fungerar ej tillfredsställande. 16RK333

Beslut
Patientnämnden beslutade
att godkänna svaret på skrivelsen "Beställning av sjukresor fungerar ej tillfredställande"
och att svaret är patientnämndens eget svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Carina Rissvik föredrog förslag till svar på skivelsen "Beställning av sjukresor fungerar ej
tillfredställande".
Paragrafen är justerad
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§ 17.

Patientenkät 16PAN21

Beslut
Patientnämnden beslutade
att godkänna förlag till skrivelse angående Nationella patientenkäten.
Sammanfattning
Skrivelse angående Natienella Patientenkäten.
Patientnämnden är en del av vårdens system för att hantera klagomål och synpunkter på
vården och vi tycker därför att det är viktigt att även patientnämndens verksamhet
utvärderas.
Inom ramen för Nationell patientenkät har det tagits fram en enkät som fångar
patientens upplevelse och hantering av ett ärende hos patientnämnden. Enkäten är tänkt
att vara för landets samtliga patientnämnder. Pilotstudie pågår under våren 2016.
Kostnaden för denna enkät uppgår till 29 kronor/enkät samt en uppstartskostnad på ca
4000: -/nämnd. Total kostnad för första året beräknas till ca 11 000: Patientnämnden i Region Kronoberg anhåller om att denna kostnad belastar det konto
som idag finns för den gemensamma Nationella patientenkäten (ramavtal del 1).



Beslutsunderlag
Patientenkäter för patientnämnden inom ramen för Nationella patientenkäten
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Kurser och konferenser
Beslut
Patientnämnden beslutade
att patientnämndens presidium deltar i Nationella Patientsäkerhetskonferensen 21-22
september 2016.
Sammanfattning
Inbjudan till Nationella Patientsäkerhetskonferensen 21-22 september 2016 på
Stockholmsmässan i Älvsjö.
Föreslås att patientnämndens presidium deltar i konferensen, om någon får förhinder
utses en efterträdare enligt fastställd turordning för ersättare.

Paragrafen är justerad
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§ 19.

Verksamhetsplan
Beslut
Patientnämnden beslutade
att fastställa verksamhetsplanen utan förändring.
Sammanfattning
Gullvi Andersson(MP) föreslår en ändring i verksamhetsplanen, att patientnämnden
träffar kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor(MAS)en gång per år.
Ordföranden Bo Dalesjö(S) informerar om att i nuvarande politiska organisation träffar
patientnämndens presidieberedning socialnämndernas presidier och socialchefer i
kommunalt forum. Patientnämndens ärenden skickas direkt till socialchefer och
motsvarande varför det inte längre är aktuellt att träffa MAS regelbundet.
Nils-Erik Carlström(L) föreslår att verksamhetsplanen fastställs utan förändring.
Ordföranden föreslår att patientnämnden beslutar enligt Nils-Erik Carlströms förslag.
Yttrande:
Mats Johnsson(M) och Kerstin Kindstrand(MP) yttrade sig i ärendet.



Beslutsunderlag
verksamhetsplan med uppdat 2015-2016(19081)_TMP.doc Förslag
Paragrafen är justerad
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§ 20.

§8 PAN Delegationsbeslut - stödpersoner. 16PAN13

Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Patientnämndens handläggare föredrog de ärenden som avslutats på delegation sedan
föregående sammanträde enligt förteckning delegationsbeslut PAN 2-16.


Beslutsunderlag
2-16
Paragrafen är justerad
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§ 21.

Slutförda ärenden
Beslut
Patientnämnden beslutade
att ärendena därmed avslutas i patientnämnden.
Sammanfattning
Särskild bilaga i Netpublicator
Patientnämndens handläggare föredrog de ärenden som slutförts sedan föregående
sammanträde.

Yttrande
Gullvi Andersson(MP), Kertin Kindstrand(MP), Mats Johnsson(M), Nils-Erik
Carlström(L) och Jan Lorentzon(SD) yttrade sig i ärendet.
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Ekonomisk rapport
Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande informerade om patientnämndens ekonomiska resultat efter mars månad
som enligt budget visar överskott.
Yttrande
Jan Lorentzon(SD), Anna Zelvin(KD) och Nils-Erik Carlström(L) yttrade sig i ärendet.
Paragrafen är justerad
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§ 23.

Övriga ärenden
Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.

1.

2.
3.
4.



Sammanfattning
Ordföranden Bo Dalesjö(S) informerade om att patientnämndens presidieberedning
den 16 mars informerade hälso-och sjukvårdsnämnden om de synpunkter som
patientnämnden tagit del av. Uppföljning vid hälso-och sjukvårdsnämndens
sammanträde i november 2016. Vid regionfullmäktige nästkommande vecka
informerar ordföranden om patientnämndens
årsberättelse.
Annika Lundgren informerar om handläggarnas remissvar till IVO. Gullvi
Andersson(MP) föreslår att patientnämnden följer upp och utvärderar beslutad modell,
vilket beslutas.
Carina Rissvik informerar om SKL:s svar på klagomålsutredningen samt att IVO har
efterfrågat statistik från patientnämnden eftersom de kommer att göra tillsyn över
vårdcentraler i länet.
Gullvi Andersson (MP) frågar ang.lång väntan till röntgenundersökning. Mats
Johnsson(M)svarar att det till en del kan bero på brist på röntgensjuksköterskor.
Region Kronoberg erbjuder sjuksköterskor som vill utbilda sig till
röntgensjuksköterskor att bekosta resekostnader från hemorten till Lund och att betala
kurslitteratur.
Beslutsunderlag
Yttrande avseende Uppdrag att skapa en långsiktig samverkansstruktur för anlalys och återkoppling av
klagomål till berörda aktörer
Paragrafen är justerad
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