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Sammanträde med Patientnämnden
Dag:

2016-11-22

Tid:

14:30 – 16:00

Plats:

Hantverkargatan 45, H-huset

Ledamöter:

Eva Lannerö (KD)
Pia Helleday (M)
Lena Huss (L)
Eva-Britt Sandlund (C)
Lars Harms-Ringdahl (MP)
Elisabeth Ulin Karlsson (V)
Ingrid Hult (SD)

Ersättare:

Björn Falkeblad (M)
Stefan Dozzi (KD)
Kerstin Mannerquist (S)

Ordförande

Tjänstgörande

Tjänstemän:

Eva Ljung, Agneta Lönnemo Calleberg, Gisela Rosenquist, Lillemor
Humlekil, Christina Hegefjärd, Birgitta Johansson

Justering:

Den 6 december 2016 avseende §§ 1-17

Anslagsdatum: Den ……december 2016 avseende §§ 1-17

Justeras:

Eva Lannerö (KD)

Vid protokollet: Birgitta Johansson

Kerstin Mannerquist (S)
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§1
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
En övrig fråga anmäldes av Elisabeth Ulin Karslsson (V)
– Kallelser som kommer bort
§2
Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag
Eva Lannerö (KD) och Kerstin Mannerquist (S) utses att justera protokollet senast den 6
december 2016.
§3
Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den
25 oktober 2016
Lades till handlingarna.
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§4
Förslag till delegationsordning för patientnämnden
PaN A1611-00201530
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående förslag till
delegationsordning för patientnämnden 2017. Förvaltningsjurist Agneta Calleberg
informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutar att
-

anta bilagt förslag till delegationsbestämmelser för patientnämnden

-

beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kapitelet 33 § kommunnallagen
ska anmälas till nämnden så snart som möjligt, vilket vanligtvis är vid nämndens
nästkommande sammanträde
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§5
Attest och utanordnare för patientnämnden och dess förvaltning för år 2017
PaN A1611-0021471
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående attest och utanordnare för
patientnämnden och dess förvaltning för 2017. Patientnämnden utser varje år attestanter
och utanordnare att på patientnämndens vägnar attestera fakturor och beordra
utbetalning. Förvaltningsjurist Agneta Calleberg informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag enligt bilaga 1 och 2 till tjänsteutlåtandet
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§6
Inkomna ärenden under tiden 2016-10-01 - 2016-10-31
PaN A1611-0021771
I ärendet föreligger förvaltningens anmälan angående inkomna ärenden under tiden
2016-10-01 – 2016-10-31. Nyinkomna ärenden under den aktuella perioden var totalt
643 varav 209 skriftliga, 317 per telefon och 116 per e-post samt 1 ej vald.
Anmälds för kännedom till nämnden.
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§7
Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2016-10-01 - 2016-10-31
PaN A1611-0021871
Ärendet innehåller förteckning över ärenden som avslutats enligt delegation under perioden
2016-10-01 – 2016-10-31, det vill säga efter den föregående förteckningen som
presenterades vid nämndsammanträdet den 25 oktober 2016.

Anmäldes för kännedom till nämnden.
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§8
Landstingsrevisorernas delrapporterings - PM 2016
PaN S1610-0020243
I ärendet föreligger landstingsrevisorernas delrapporterings PM 2016. Controller Lillemor
Humlekil informerar i ärendet.

Anmäldes för kännedom till nämnden.
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§9
Beslut fattade med stöd av patientnämndens delegation
PaN A1611-0020871
I ärendet föreligger förvaltningens anmälan angående beslut fattade med stöd av

patientnämndens delegation. Förvaltningschef Eva Ljung kommenterar ärendet.
Anmäldes för kännedom till nämnden.
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§ 10
Vikarie för förvaltningschefen julen 2016
PaN A1611-0021930
I ärendet förelåg förvaltningens anmälan angående vikarie för förvaltningschefen under
julen 2016.
I patientnämndens delegationsbestämmelser har nämnden bland annat uppdragit åt
ordförande att besluta om vikariatsförordnande för förvaltningschefen. Beslut som
ordföranden fattar på delegation ska anmälas till nämnden.
Anmäldes för kännedom till nämnden.
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§ 11
Patientnämndens erfarenhet i vårdvalen
PaN A1611-0021630
I ärendet föreligger en motion från Harju (S) och Eleonor Eriksson (S), daterad 15
december 2015 (motion 2015:41). I motionen föreslås att i möjligaste mån använda
patientnämndens information vid beredning av nya vårdvalsetableringar.
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ska yttra sig
över motionen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har nu beslutat att införa nya
rutiner om att vända sig till patientnämndens förvaltning för att få information om
vårdgivare vid ansökningar om godkännande för att starta verksamhet enligt Vårdval.
Anmäldes för kännedom till nämnden.
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§ 12
Hög patientsäkerhet och patientcentrering
Förvaltningschef Eva Ljung informerade att Anders von Heijne, överläkare på
Danderyds sjukhus är inbjuden till nämnden den 31 januari 2017. Han kommer att prata
om brister gällande diagnossättning.
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§ 13
Information om patientenkät 2016
PaN A1609-0018943
Controller Lillemor Humlekil presenterade resultatet av patientenkäten 2016.
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Förvaltningschefen informerar
Eva Ljung, förvaltningschef informerar om:
-

Medarbetarenkäten
Nytt IT-system
Planeringsdag den 1/12 - styrkort
Frekventa ärenden som kommer upp i patientsäkerhetskommittén
Information till nämnden gällande ärende till Skatteverket
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§ 15
Övriga frågor
En fråga anmäls av Elisabeth Ulin Karlsson (V)
- Kallelser som kommer bort
Ordförande Eva Lannerö (KD) föreslår att ärendet tas upp på kommande AU för att se hur man
kan gå vidare.
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§ 16
Presentation av nyanställd personal på patientförvaltningen
Annette Birenbaum, Tua Myrhman, Sari Kokkonen Nassef och Catarina Cassel Rydholm
presenterade sig för nämnden och berättade om sin bakgrund samt sina ansvarsområden på
förvaltningen.
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§ 17
Avslutning
Eva Lannerö (KD) tackar Eva Ljung för hennes tid på förvaltningen samt tackar alla
ledamöter och ersättare för detta år och avslutar sammanträdet.

_________________________________________

