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§ 34.

Val av justerare och tidpunkt för justering
Beslut
Patiennämnden beslutade
att jämte ordföranden justerar Nils-Erik Carlström (L) protokollet 2016-10-11.
Förslag till beslut
Patientnämndens presidieberedning föreslår patiennämnden besluta
att jämte ordföranden justerar X protokollet 2016-10-x
Paragrafen är justerad
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§ 35.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Patientnämnden beslutade
att godkänna dagordningen i enlighet med kallelse utsänd 2016-09-22 med tillägg av
rapporten
"Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner".
Förslag till beslut
Patientnämndens presidieberedning föreslår patientnämnden besluta
att godkänna dagordningen i enlighet med kallelse utsänd 2016-09-22

Paragrafen är justerad

5

Protokoll
Datum: 2016-09-29

§ 36.

PAN Uppföljning och analys 2016. 16PAN11

Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Handläggare föredrog uppföljning sedan föregående sammanträde. 289 ärenden har
avslutats vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år.
Halvårsrapporten har skickats till ledningsgrupp och verksamhetschefer. Chefläkare och
handläggare från patientnämnden har hitills inbjudits till tre centrum för att informera
om halvårsrapporten vid ledningsgruppsmöte.
En enkät har skickats till stödpersoner som avslutat sitt uppdrag redovisades. Enkätens
resultat kommer även att delges vid stödpersonsträff och till ledningen för
Rättspsykiatriska regionkliniken.
Stefan Engdahl, verksamhetschef informerade om ambulansverksamheten i länet.
Ambulansen ingår nu i medicin- och akutcentrum. Antalet uppdrag för ambulansen ökar
ständigt, målsättningen är att 60 % av länets invånare ska nås inom 10 minuter.
Uppdraget är att bedöma behandla och transportera till enhet som kan behandla. För
något år sedan inkom flera bemötandeärenden varav flera från patientnämnden, vilket
resulterade i att man genomförde en utbildning i värdegrund, kommunikation och
ledarskap för all personal. Frågorna är ständigt aktuella vid ex. arbetsplatsträffar. Detta
har medfört att patientnämnden numera inte längre får synpunter på
ambulanspersonalens bemötande.
Yttrande:
Anna Zelvin (KD), Mats Johnsson (M), Gullvi Andersson (MP), Marie-Louise
Hilmersson (C), Jan Lorentzon (SD), Kerstin Kindstrand (MP),Nils-Erik Carlström (L),
Susanne Diesner (L), Britta Croona (S) Melena Jönson (SD) och Bo Dalesjö (S)
yttrade sig i ärendet.




Beslutsunderlag
PAN-4 Bildspel
halvårsrapport 2016.
resultat enkät sept 2016
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Verksamhetsplan för Patientnämnden för Kronbergs län 2015-2016
16PAN29

Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Handläggare föredrog förslag till patientnämndens verksamhetplan för 2017. Nämnden
diskuterade mål och styrtal. Till nästa sammanträde tar handläggare fram ett förslag till
handlingsplan, därefter fastställs verksamhetsplanen.
Yttrande:
Nils-Erik Carlström (L), Anna Zelvin (KD), Jan Lorentzon (SD), Kerstin Kindstrand
(MP), Gullvi Andersson (MP), Marie-Louise Hilmersson (C), Mats Johnsson (M), Bo
Dalesjö (S) och Melena Jönsson (SD) yttrade sig i ärendet.


Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för Patientnämnden för Kronbergs län 2015-2016
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Kommunikationsplan
Beslut
Patientnämnden beslutade
att till nästa sammanträde ta fram ny kommunikationplan för 2017 och särskilt beakta
information till kommunerna.
Sammanfattning
Ett fåtal ärenden inkommer från länets kommuner. Svårigheten att nå kommunernas
brukare och socialnämnder diskuterades.
Yttrande:
Bo Dalesjö (S), Mats Johnsson (M), Gullvi Andersson (MP), Jan Lorentzon (SD), Britta
Croona (S), Nils-Erik Carlström (L), Susanne Diesner (L) och Marie-Louise Hilmersson
(C).



Beslutsunderlag
Kommunikationsplan PAN 2016
Paragrafen är justerad
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§ 39.

Delegationsbeslut - stödpersoner. 16PAN13

Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet
att omkostnadsersättningen från 1 november 2016 ingår i arvodet
att arvodet höjs till 1 250 kronor för att kompensera för skatteförändringen.
Sammanfattning
Patientnämndens handläggare föredrog de ärenden som avslutats på delegation sedan
föregående sammanträde enligt förteckning delegationsbeslut PAN 4-16.
Skatteverket har ändrat sitt regelverk, även omkostnadsersättningen är skattepliktig.
Föreslår därför att omkostnadsersättningen fortsättningsvis ingår i arvodet och
att arvodet höjs till 1 250 kronor för att även kompensera skatteförändringen.
Yttrande:
Nils-Erik Carlström (L), Gullvi Andersson (MP), och Mats Johnsson (M) yttrade sig i
ärendet.


Beslutsunderlag
4-16
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Kurs och konferenser
Beslut
Patientnämnden beslutade
att ordförande och vice ordförande i patientnämnden deltar i IVO dagen 2016.
att vice ordföranden Anna Zelvin (KD) deltar i utbildningsdag " Bemötande av
människor med rättshaveristiskt beteende", den 19 dec 2016 i Växjö.
Paragrafen är justerad
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§ 41.

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

Yttrande:
Gullvi Andersson (MP), Melena Jönsson (SD), Nils- Erik Carlström (L), Marie-Louise
Hilmersson (C), Kerstin Kindstrand (MP), Britta Croona (S), och Jan Lorentzon (SD)
yttrade sig i ärendet.
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Ekonomisk rapport
Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande informerade om patientnämndens ekonomiska resultat efter augusti månad
som enligt budget visar överskott.
Fortsättningsvis kommer rapporten att vara uppdelad så att stödpersonsverksamheten
redovisas separat. Presidieberedningen kommer att diskutera budget med
regionfullmäktiges presidium.
Yttrande:
Nils-Erik Carlström ( L), Anna Zelvin (KD) och Gullvi Andersson (MP) yttrade sig i
ärendet.
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Övriga ärenden
Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
 Patientnämndens beredningar och sammanträden 2017


Beslutsunderlag
Patientnämndens beredningar och sammanträden 2017
Paragrafen är justerad

13

Protokoll
Datum: 2016-09-29

§ 44.

Rapport- "Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens
administrativa rutiner"
Beslut
Patientnämnden beslutade
att överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Handläggare föredrog rapporten som också delades ut till ledamöterna.
Yttrande:
Anna Zelvin (KD), Bo Dalesjö (S), Mats Johnsson (M), Nils-Erik Carlström (C), Jan
Lorentzon (SD), Gullvi Andersson (MP), Kerstin Kindstrand (MP) och Melena Jönsson
(SD) yttrade sig i ärendet.
Expedieras till hälso- och sjukvårdsnämnden.



Beslutsunderlag
Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner
Paragrafen är justerad
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