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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Patientnämnden 
Tid: 2019-12-05 kl 9:30 – 12:00 

Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping 

Närvarande: Beslutande:  
Kjell Ekelund (S), ordförande 
Bertil Nilsson (M), vice orförande 
Boel Lago (C) ersätter Eva Lundemo (C), 
Ragnwald Ahlnér (KD), 
Mats Antonsson (KD) ersätter Kerstin Klasson (MP) 
 
Ersättare:  
Carina Källman (M) 
 
Övriga:  
Jeanette Henriksson, handläggare 
Sara Sjöberg, handläggare 
Anna Stålkrantz, handläggare 
Kirsi Heino, nämndsekreterare 
 

Ej närvarande: Eva Lundemo (C), 
Kerstin Klasson (MP), 
Mihahi Banica (MP), 
Henrik Dinkel (V)  

§60 Val av justerare 
För att tillsammans med ordförande justera protokollet utses 
Ragnwald Ahlnér.  

§61  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt förslag. 

§62  Sammanställning av anmälningsärenden 
Handläggare Anna Stålkrantz föredrar avslutade ärenden för 
perioden 2019-09-23—2019-11-12.  
 
Handläggare Sara Sjöberg föredrar utdrag från avslutade ärenden 
med fokus på kommunikation inom somatisk vård samt vård och 
behandling inom primärvård.  
 
Anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

§63  Anmälan av delegationsbeslut 
Under perioden 2019-09-23—2019-11-12 har det skett två 
förordnanden 2019-495S, 2019-435S och två entlediganden 2019-
405S, 2016-7S.  
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Nämnden får information om regionledningskontorets 
internkontroll av stödpersonsuppdrag.  
 
Informationen och delegationsbesluten läggs till handlingarna.  
 

§64  Revidering av sammanträdesdatum samt 
aktiviteter och verksamhetsbesök 
 
Beslut 
Patientnämnden  

1. Stryker sammanträden den 17/2 samt 11/8. 
2. Fastställer nya sammanträdesdatum till den 25/2 samt 26/8  
3. Uppdrar regionledningskontoret att om möjligt boka in 

besök med; akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskor i länets kommuner 
(MAS), Chefläkare och patientsäkerhet samt Öxnehaga 
vårdcentral eller vårdval.  

4. Fastställer att förslag på verksamhetsbesök och aktiviteter 
kan lämnas löpande.  

 
Sammanfattning 
Regionledningskontoret har föreslagit en justering av 
sammanträdesdatum för 2020 samt gett önskemål om att 
nämndens ledamöter lämnar förslag på verksamhetsbesök och 
aktiviteter till kommande sammanträden. Förslag på 
verksamhetsbesök är akutmottagning, Familjecentral, Chefläkare 
och patientsäkerhet, MAS, Öxnehaga vårdcentral och/eller 
vårdval. 
 
Beslutsunderlag 

• Patientnämndens presidium § 22, 2019-11-26 
• Patientnämndens presidium § 24, 2019-11-26 

 
Beslut skickas till: 

• Regionledningskontoret 
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§65  Arvode till stödpersoner 
Diarienummer 2019-103A 
 
Patientnämnden har föreslagit Regionfullmäktige att arvode till 
stödpersoner ska höjas i enlighet med prisbasbeloppet. 
Regionfullmäktige har godkänt att arvodet från och med 2020 
årligen indexeras relaterat till prisbasbeloppet.  
 
Beslutsunderlag 

• Regionstyrelsen § 164 – Arvode till stödpersoner 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-09 

 

§66  Synpunkter och klagomål avseende bemötande 
Diarienummer 2019-146A 
 
Beslut 
Patientnämnden  

• Lämnar rapporten till dialogmöte med FS-presidium 
• Lämnar rapporten till dialogmöte med RF-presidium 

 
Sammanfattning 
Patientnämnden har den 2019-08-15 beslutat ge 
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram en rapport om 
synpunkter och klagomål vad gäller bemötande i vården.  
 
Beslutsunderlag 

• Rapport daterad 2019-10-14 
 
Beslut skickas till; 
Regionledningskontoret  
 

§67  Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 10.55 och återupptas igen kl 11.05 
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§68  Besök, vårdprocesser och väntetider på 
akutmottagningarna 2016-2018 
Diarienummer 2019-151A 
 
Beslut 
Patientnämnden  

• Lämnar rapporten till dialogmöte med FS-presidium 
• Lämnar rapporten till dialogmöte med RF-presidium 

 
Sammanfattning 
Patientnämnden har den 2019-08-15 beslutat ge 
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram en rapport om 
väntetider vid akutmottagningarna i Region Jönköpings län. 
Nämnden tar del av rapporten och konstaterar att det vore 
intressant att se samma statistik för 2019 för att se om de 
satsningar som gjorts på akutsjukvården gett några synbara 
resultat.  
 
Beslutsunderlag 

• Rapport daterad 2019-10-26 
 
Beslut skickas till  
Regionledningskontoret 
 

§69  Personer som behöver insatser från flera 
huvudmän 
Diarienummer 2019-140A 
 
Patientnämnden har av Sveriges kommuner och landsting getts 
möjlighet att besvara frågor avseende samverkan mellan 
kommuner och regioner för personer som behöver insatser från 
flera huvudmän. På grund av kort svarstid har en tjänsteskrivelse 
skickats från regionledningskontoret. Patientnämnden tar del av 
frågor och svar och lägger dem till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-14 
• Frågor från SKL 
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§70  Diskussionsunderlag till FS presidium 
Diarienummer; 2019-157A, 2019-158A, 2019-159A 
 
Beslut 
Patientnämnden  

• godkänner diskussionsunderlagen till kommande 
dialogmöten med FS presidium.  

 
Sammanfattning 
Regionledningskontoret har av nämnden fått i uppdrag att ta fram 
tre diskussionsunderlag till dialogmöte med presidie för nämnd 
folkhälsa och sjukvård avseende; Barn som överlevt cancer, 
Förskrivning av dyra läkemedel samt Människor som riskerar 
permanent marginalisering.  
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Fråga uppkommer från Ragnwald Ahlnér (KD) avseende fråga 3, 
Patientnämndens roll, i samtliga underlag. Är nämndens uppdrag 
att ses som uppfyllt i och med att frågan väcks? Ordförande 
förtydligar att nämnden kan komma att vilja bevaka vissa frågor 
och att dialoger ger resultat.  
 
Beslutsunderlag 

• Diskussionsunderlag daterat 2019-11-13 (dnr 2019-157A) 
• Diskussionsunderlag daterat 2019-11-12 (dnr 2019-158A) 
• Diskussionsunderlag daterat 2019-11-12 (dnr 2019-159A) 

 
Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 

§71  Uppdrag att bidra till kvalitetsutveckling, höjd 
patientsäkerhet och personcentrerad vård 
Patientnämnden har i uppdrag att bidra till en kvalitetsutveckling, 
höjd patientsäkerhet och personcentrerad vård. För att fullfölja 
uppdraget kommer presidiet under 2020 träffa 
Regionfullmäktiges presidium och presidium för nämnd folkhälsa 
och sjukvård för dialogmöte.  
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§72  Informationsärenden 
Nämnden tar del av en sammanställning av informationsärenden 
samt definitiv premie från Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag och lägger dem till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 

• Sammanställning daterad 2019-11-14 
• Definitiv premie för försäkringsåret 2020 - LÖF 

§73  Övrigt 
Inga övriga ärenden anmäls för behandling.  
 
Nämnden får under eftermiddagen ta del av en 
informationsföreläsning från Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag, LÖF, tillsammans med kuratorer inom Region 
Jönköpings län.  
 
Ordförande avslutar sammanträdet och önskar alla en god jul och 
ett gott nytt år.  

Vid protokollet 

Kirsi Heino 

Justeras 

 

Kjell Ekelund (S)  Ragnwald Ahlnér (KD) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


