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§ 1.

Val av justerare och tidpunkt för justering
Beslut
Patientnämnden beslutade
att jämte ordföranden justerar vice ordföranden Anna Zelvin protokollet 2017-02-23
Förslag till beslut
Patientnämndens presidieberedning föreslår
att jämte ordföranden justerar vice ordföranden Anna Zelvin protokollet 2017-02-23
Paragrafen är justerad
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Datum: 2017-02-16

§ 2.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Patientnämnden beslutade
att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse 2017-02-06.
Förslag till beslut
Patientnämndens presidieberedning föreslår patientnämnden besluta
att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse 2017-02-06.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Uppföljning och analys 2017 17PAN4

Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet och
att följa upp allvarliga händelser och redovisa vid kommande sammanträde.
Sammanfattning
Patientnämndens handläggare informerade om ärenden som avslutats sedan förra
sammanträdet. Från januari 2017 mäts vårdens svarstider och svarskvalité enligt de
nya styrtal som beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden. Resultatet redovisas
månadsvis för hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden.
Yttrande
Kerstin Kindstrand(MP), Nils-Erik Carlström(L), Mats Johnsson(M), Marie-Louise
Hilmersson (C), Anna Zelvin(KD), Melena Jönsson(SD), Gullvi Andersson (MP)
och Bo Dalesjö(S) yttrade sig i ärendet.


Beslutsunderlag
Bildspel PAN 1 2017
Paragrafen är justerad
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§ 4.

Kommunikationsplan
Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
 Patientnämndens handläggare informerade från ett möte med RCC Syd i Lund.
Patientnämnder i syd kommer troligen att genomföra en gemensam analys av
cancerärenden. Patientföreningarna har framfört att det är viktigt att cancerpatienter
får komma direkt till avdelningen vid försämring för att slippa söka via
akutmottagningen.
 Barnrättspraktikanter, utländska läkare i introduktion och regionens förtroendevalda
moderater har fått information om patientnämndens uppdrag.
 Presidiet kommer att informera vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde nästa
vecka samt delta i seniormässan tillsammans med en handläggare.
Yttrande
Mats Johnsson (M), Bo Dalesjö(S), Kerstin Kindstrand(MP), Melena Jönsson(SD)
och Susanne Diesner(L) yttrade sig i ärendet.
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Verksamhetsberättelse patientnämnden 2016
Beslut
Patientnämnden beslutade
att godkänna patientnämndens verksamhetsberättelse 2016
att godkänna analys 2016 och analys länets kommuner 2016.
Sammanfattning
Patientnämndens handläggare sammanfattade verksamhetsberättelse och analyser.
Förslag till beslut
Patientnämndens presidieberedning föreslår patientnämnden besluta
att godkänna patientnämndens verksamhetsberättelse 2016
att godkänna analys 2016 och analys länets kommuner 2016.
Yttrande
Marie-Louise Hilmersson(C), Gullvi Andersson(MP), Bo Dalesjö(S), Anna
Zelvin(KD), Mats Johnsson(M) och Nils-Erik Carlström (L) yttrade sig i ärendet.
Expedieras till Regionfullmäktige, IVO, hälso- och sjukvårdsledningen,
verksamhetschefer i Region Kronoberg och länets kommuner.





Beslutsunderlag
Patientnämndens verksamhetsberättelse 2016.docx slutversion
Analys_2016_RK.docx slutversion
Årsanalys kommunerna 2016.docx slutversion
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Avslutade ärenden 2017 17PAN5

Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordföranden informerade om presidiets beslut att fortsättningsvis inte skicka ut
slutförda ärenden till ledamöterna som ett led i patientnämndens förändrade arbetsätt
utifrån det nya lagförslaget. Handlingarna kommer istället att finnas tillgängliga vid
sammanträdet.
Yttrande
Gullvi Andersson(MP), Anna Zelvin(KD), Nils-Erik Carlström(L), Kerstin
Kindstrand(MP), Mats Johnsson(M), Marie-Louise Hilmersson(C), Susanne
Borgström(V), Melena Jönsson(SD) och Bo Dalesjö (S).
Paragrafen är justerad
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§ 7.

Delegationsbeslut - stödpersoner 2017 17PAN6

Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Patientnämndens handläggare föredrog de ärenden som avslutat på delegation sedan
föregående sammanträde samt informerade om att det förnärvarande är brist på
stödpersoner. Media har uppmärksammat detta och därefter har ett par personer visat
intresse för stödpersonsuppdraget. Patientnämnden kommer också att informera om
uppdraget under seniormässan. Samverkansavtalet angående frivillig arbetare har
förlängts med frivården och Växjö kommun. Gemensam informationsaktivitet på
Växjö stadsbibliotek den 9 mars.


Beslutsunderlag
Stödpersoner PAN 1
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Kurser och konferenser
Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet och
att presidiet deltar i presidiekonferensen 9-10 maj.
Sammanfattning
 Anna Zelvin(KD) rapporterade från heldagsutbildningen "Rättshaveristiskt beteende",
med Jacob Callander. En givande dag med information om bakgrunden till beteendet
och många tips om hur man bäst kan bemöta dessa personer.
 Presidiekonferens 9-10 maj i Halmstad
Yttrande
Mats Johansson(M) och Nils- Erik Carlström yttrade sig i ärendet.
Paragrafen är justerad
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§ 9.

Övriga frågor
Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet och
att undersöka möjligheten att kombinera sammanträde och studiebesök.
Sammanfattning
 Lagrådsremissen:"Lag om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården" konsekvenser
för patientnämndens arbetsätt diskuterades.
 Anna Zelvin(KD) frågade hur många ärenden som inkommit 2017 från BUP.
Handläggare svarade att hitills är det tre ärenden och ett par förfrågningar.
 Mats Johnsson(M) föreslog att patientnämnden kombinerar sammanträden med
studiebesök.

Yttrande
Nils-Erik Carlström(L), Mats Johnsson(M), Anna Zelvin(KD), Bo Dalesjö(S),
Kerstin Kindstrand(MP) och Gullvi Andersson (MP) yttrade sig i ärendet.
Paragrafen är justerad
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