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Sammanträde med Patientnämnden
Dag:

2016-09-27

Tid:

14.30 – 16.20

Plats:

Södermalmsallén 36, plan 6

Ledamöter:

Eva Lannerö (KD)
Pia Helleday (M)
Lena Huss (L)
Eva-Britt Sandlund (C)

Ersättare:

Björn Falkeblad (M)
Stefan Dozzi (KD)
Kerstin Mannerqvist (S)
Holger von Fircks (MP)

Ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Tjänstemän:

Eva Ljung, Louise Skantze, Agneta Calleberg, Lillemor Humlekil,
Birgitta Johansson, Jessica Nilsson (V)

Justering:

Den 27 september 2016 avseende § 4
Den 11 oktober 2016 avseende övriga §§

Anslagsdatum: Den ………….. .2016 avseende § 4
Den …………....2016 avseende övriga §§

Justeras:

Eva Lannerö (KD)

Vid protokollet: Louise Skantze

Kerstin Mannerqvist (S)

PROTOKOLL
2016-09-27

2 (6)
§§ 1 - 9

Sammanträdet inleddes med information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
invånartjänster.
§1
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§2
Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag
Ordföranden Eva Lannerö (KD) och Kerstin Mannerqvist (S) utsågs att justera
protokollet den 11 oktober 2016.
§3
Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den
6 september 2016
Lades till handlingarna.
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§4
Delårsbokslut 2016
PaN A1606-00135-43
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående delårsbokslut 2016. Av
rapporten framgår bland annat att antalet patientärenden ökat med 16 procent jämfört
med samma period föregående år. För helåret 2016 kan det totala antalet ärenden
komma att uppgå till drygt 8 000.
Resultatet till och med augusti är plus 1,8 mkr jämfört med plus 0,3 föregående år vid
samma tidpunkt. Budget och prognos för helåret 2016 beräknas överensstämma.
Förvaltningschef Eva Ljung informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
-

anta delårsbokslut för perioden 2016-01-01-2016-08-31

-

omedelbart justera beslutet

-

uppdra till förvaltningen att insända tertialbokslutet enligt anvisningar

Justeras

Justeras

………………………………………. …………………………………………
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§5
Principärende: Remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt
offentlig taxa
PaN V1510-05899-55
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående att remiss skickas till privat
vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa. Förvaltningsjurist Agneta Calleberg
informerade i ärendet.
Beslut
Nämnden beslutade att
- översända ärendets tjänsteutlåtande till styrelsen för BrommaAkuten samt begära
skriftlig återföring senast den 31 januari 2017 gällande hur man säkerställer att man
följer ingånget avtal gällande att psykosocial kompetens ska finnas måndag till och
med fredag klockan 08-00 – 17.00 och hur man kommer att säkerställa att patienter i
framtiden kommer att få information om merkostnaden samt att remitteringen sker i
samförstånd med patienten när man remitterar till vårdgivare som inte debiterar enligt
den offentliga taxan
- översända ärendets tjänsteutlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden
samt begära skriftlig återföring senast den 31 januari 2017 avseende om
kan informera på Vårdgivarguiden kring när det finns möjlighet för en
vårdgivare att skicka en remiss till en privat aktör som inte debiterar
enligt den offentliga taxan
- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande till anmälaren
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§6
Ärendeutveckling Cityakuten, Capio VC Väsby, Aleris VC Tyresö
PaN A1605-00121-43, PaN A1605-00122-43, PaN A1605-00123-43
I ärendet förelåg förvaltningens anmälan om ärendeutvecklingen vid Cityakuten, Capio
VC Väsby och Aleris VC Tyresö. Controller Lillemor Humlekil informerade i ärendet.
Anmäldes för kännedom till nämnden.
§7
Patientsäkerhet och patientcentrering
Controller Lillemor Humlekil informerade om
- SKL:s patientsäkerhetsområden
- identifierade patientsäkerhetsområden
- vad förvaltningen kan följa utifrån patientsäkerhetsområdena
- läkemedelsrelaterade problem
- vårdrelaterade infektioner
- fall och fallskador m fl
Anmäldes för kännedom till nämnden.
Föreslogs att till nästa möte bjuda in Anders von Heine vid Danderyds sjukhus som
bland annat höll en mycket intressant föreläsning vid patientsäkerhetsdagarna.
§8
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Eva Ljung informerade om att den sista som anställts på förvaltningen
snart är på plats. De som under den senast tiden anställts kommer till nästa nämnd och
presenterar sig. Förvaltningen arbetar vidare med styrkorten, de allra flesta når sina mål
och känner att de har en tillfredsställande arbetsmiljö.
§9
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Avslutning
Ordförande Eva Lannerö (KD) tackade alla och avslutade sammanträdet.
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