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Sammanträde med Patientnämnden
Dag:

2015-02-03

Tid:

14.30 – 16.30

Plats:

Hantverkargatan 45, Landstingshuset

Ledamöter:

Eva Lannerö (KD)
Eleonor Eriksson (S)
Pia Helleday (M)
Marita Lärnestad (M)
Lena Huss (FP)
Kerstin Mannerquist (S)
Lars Harms-Ringdahl (MP)

Ordförande
Vice ordf

Ersättare:

Eva-Britt Sandlund (C)
Annett Haaf (S)
Elisabeth Ulin Karlsson (V)

Tjänstgörande

Tjänstemän:

Staffan Blom, Louise Skantze, Lillemor Humlekil, Agneta Calleberg,
Gunilla Larsdotter, Christina Hegefjärd, Renate Cremer, Anders
Fridell

Justering:

Den 17 februari 2015

Anslagsdatum: Den

Justeras:

februari 2015

Eva Lannerö (KD)

Vid protokollet: Louise Skantze

Eleonor Eriksson (S)
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§1
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§2
Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag
Ordföranden Eva Lannerö (KD) och Eleonor Eriksson (S) utsågs att justera protokollet
den 17 februari 2015.
§3
Årsbokslut
PaN A1501-00011-43
I ärendet förelåg förvaltningens årsbokslut med förvaltningsberättelse för 2014. Trots en
kraftig kostnadsökning inom stödpersonsverksamheten kan förvaltningen vid årets slut
redovisa ett 0 resultat vilket är i överensstämmelse med landstingets krav om en
ekonomi i balans. Förvaltningschef Staffan Blom informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
-

anta årsbokslut för 2014

-

insända handlingarna i ärendet till SLL Ekonomi, landstingsrevisorerna och
registrator vid Landstingsstyrelsens förvaltning

§4
Principärende om patientförsäkringsvillkor
PaN V1303-01283-59
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående principärende om
patientförsäkringsvillkor. Ärendet handlar om oklarheter om vilka vårdenheter som har
avtal med Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (patientförsäkringen).
Handläggare Gunilla Larsdotter informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
-

översända ärendets tjänsteutlåtande till styrelsen för Aleris och Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt begära skriftlig återföring avseende genomförda och
planerade förbättringsåtgärder senast den 31 maj 2015

-

ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande till anmälaren

-

ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande till LÖF för
kännedom

-

ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande till styrelserna för
Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska universitetssjukhus, Danderyds
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sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Tiohundra AB, Aleris AB,
Capio AB, Praktikertjänst AB, Prima barn- och ungdomspsykiatri AB,
Folktandvården i Stockholms läns landsting AB respektive ledningsgrupp för Ersta
sjukhus, Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje samt Sveriges kommuner och
Landsting (avdelningen för vård och omsorg) för kännedom
§5
Bristande samverkan
PaN V1210-04469-52
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående bristande samverkan kring ett
flerfunktionshindrat barn. Förvaltningsjurist Agneta Calleberg informerade i ärendet.
Under överläggningar i ärendet föreslog ledamoten Lars Harms-Ringdahl (MP) med
instämmande från övriga ledamöter följande tilläggs-attsats:
”att uppdra till förvaltningen att fortsättningsvis bevaka liknande ärenden”
Beslut
Nämnden beslutade att
-

godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till styrelsen för
Karolinska universitetssjukhus och Hälso- och sjukvårdsnämnden

-

ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och inkomna
återföringar till anmälarna
30 januari 2015

-

att uppdra till förvaltningen att fortsättningsvis bevaka liknande ärenden

§6
Ofullständigt adresserade adresser
PaN V1311-05209-55
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående ofullständigt adresserade
adresser. Förvaltningen har uppmärksammat att verksamheter inom hälso- och
sjukvårder ibland skickar ofullständigt adresserade försändelser till patienter vilket
beror på att landstingets personuppgiftssystem endast kan hantera ett begränsat antal
tecken. Handläggare Louise Skantze informerade i ärendet.
Under överläggningar i ärendet föreslog ledamoten Lars Harms-Ringdahl (MP) med
instämmande från övriga ledamöter följande tilläggs-attsats:
”att förvaltningen återkommer till nästa nämnd med uppgift om hur vanligt
förekommande detta problem är och att förvaltningen fortsätter att bevaka liknande
ärenden”
Beslut
Nämnden beslutade att
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-

godta ärendet och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till Hälso- och
sjukvårdsnämnden

-

ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och inkommen
återföring till anmälaren

-

förvaltningen återkommer till nästa nämnd med uppgift om hur vanligt
förekommande detta problem är och att förvaltningen fortsätter att bevaka liknande
ärenden

§7
Informationssäkerhets- och IT-plan för 2015
PaN A1501-00005-57
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående informationssäkerhet- och
IT-plan för 2015. Årligen ska patientnämnden planera för förvaltningens
informationssäkerhetsarbete i enlighet med ”Riktlinjer för informationssäkerhet” som
landstingsstyrelsen beslutat. Handläggare Christina Hegefjärd informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
-

anta informationssäkerhets- och IT-plan för 2015

§8
Utveckling av Vårdsynpunkter – Investeringsplan 2015
PaN A1410-00260-43
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående investering av förvaltningens
system ”Vårdsynpunkter”. Controller Lillemor Humlekil informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
-

anta investeringsplan för IT

§9
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017
PaN A1412-00343-43
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående jämställdhets- och
mångfaldsplan 2015 – 2017. I ärendet redovisas de åtgärder som redovisats under
perioden 2012-2014. Controller Lillemor Humlekil informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
-

anta jämställdhets- och mångfaldsplan 2015 – 2017
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§ 10
Begäran – komplettering av utredning i principärende
PaN V1307-03202-58
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående remisshantering på närakut.
Förvaltningen återkommer i ärendet för beslut att översända ärendets tjänsteutlåtande
till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Handläggare Renate Cremer informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
-

översända ärendets tjänsteutlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden för
förtydligande i hur närakuterna ska göra vid ovan beskrivna remissförfarande

§ 11
Verksamhetsplan för patientnämndens förvaltning 2015
PaN A1501-00012-43
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående verksamhetsplan för 2015.
Av planen framgår vilka aktiviteter som planeras för 2015. Controller Lillemor
Humlekil informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
-

anta verksamhetsplan för patientnämndens förvaltning 2015

§ 12
Lokal handlingsplan för hbt-frågor 2014 – 2016
PaN A1310-00288-57
I ärendet förelåg lokal handlingsplan för hbt-frågor 2014 – 2016. I ärendet redovisas
genomförda aktiviteter 2015. Handläggare Christina Hegefjärd informerade i ärendet.
Anmäldes för kännedom till nämnden.
§ 13
Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2014-11-01 – 2014-12-31
PaN A1501-00009-55
I ärendet förelåg förvaltningens anmälan över inkomna ärenden till förvaltningen under
tiden 2014-11-01 – 2014-12-31.
Anmäldes för kännedom till nämnden.
§ 14
Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 – 2014-12-31
PaN A1501-00010-55
I ärendet förelåg förvaltningens anmälan över ärenden som avslutas på delegation under
tiden 2014-11-01 – 2014-12-31.
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§ 15
Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Staffan Blom informerade om att förvaltningen söker efter en vikarie
eftersom en av förvaltningens handläggare är föräldraledig. Detta innebär också att
utökning av lokaler kommer att ske.
Kommunikationschef Anders Fridell informerade om arbetet med årsrapporten för 2014
och att den kommer upp i nämnden för beslut den 6 mars 2015. Presskonferens planeras
den 6 mars 2015 i anslutning till nämndens sammanträde.
§ 16
Övriga frågor
Eva-Britt Sandlund (C) önskade få information om förvaltningens relation till
Socialstyrelsen. Förvaltningschef Staffan Blom svarade att eftersom det numera är
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet har förvaltningen en
relation med den myndigheten idag.
Lars Harms-Ringdahl (MP) framförde ett önskemål om att nämnden för en diskussion
om hur nämndens förebyggande arbete ska intensifieras, exempelvis när det gäller
vårdkedjorna. Nämnden uppdrog till presidiet att till nästa möte planera för ett
seminarium angående nämndens förebyggande arbete.
Avslutning
Ordförande Eva Lannerö (KD) tackade alla och avslutade sammanträdet.

_________________________________________

