
Protokoll 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Patientnämnden 

Tid 2021-12-06, kl. 09:30-12:00 

Plats Digitalt 

Utses att justera Anna Stark 

Justeringens tid ...................................... 

Datum för anslags 
uppsättande 2021-12-22 

Datum för anslags 
nedtagande 2022-01-16

Underskrift ...................................... 
Per Marcusson 

Förvaringsplats  Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro 

Protokollet omfattar §§36-40 

Underskrifter 

Sekreterare ...................................... 
Per Marcusson 

Ordförande ...................................... ………………………….. 
Jan Zetterqvist 

Justerande ...................................... ………………………….. 
Anna Stark 
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 Protokoll 

 

  

Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

Tjänstgörande ledamöter 
Jan Zetterqvist (S) (vice ordförande) 
Anna Stark (M) (2:e vice ordförande) 
Veronica Ulfgren (S) 
Liliana Benito Stenberg (S) 
Christina Pettersson (C) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Carina Riberg (MP) 
Annica Vissberger (KD)  ersätter Lilla Alkman (KD) (ordförande) 
Richard Sandström (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Jessika Edetun Falk (C) 
Cecilia Albertsson (M) 
 
Övriga närvarande 
Marcus Philipson, kanslichef 
Helena Lenkte Thalberg, utredare 
Sofia Wange, handläggare 
Anita Söderlind, handläggare 
Spyridon Kilaidakis, chefläkare §§38-39
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Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

 

Innehållsförteckning 

§36 Val av justerare 
§37 Helårsanalys 2021-års ärenden 
§38 Klagomål från patienter med psykisk ohälsa 
§39 Information 
§40 Delegationsbeslut - 2021 
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Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

 

§ 36 Val av justerare 
 
Beslut 
Patientnämnden beslutar att ordföranden och Anna Stark (M) justerar dagens 
protokoll med Veronica Ulfgren (S) som ersättare. 

  

Protokollet ska vara justerat senast 20 december.  
 
Paragrafen är justerad 
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Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

 

§ 37 Helårsanalys 2021-års ärenden 
Diarienummer: 21PN1333 

 
Sammanfattning 
Information från patientnämndens kansli gällande kommande redovisning av 
helårsanalys av 2021-års ärenden 
 
Beslut 
Patientnämnden beslutar  

  

att   ta informationen till protokollet.  
 
Paragrafen är justerad 
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Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

 

§ 38 Klagomål från patienter med psykisk ohälsa 
Diarienummer: 21PN1196 

 
Sammanfattning 
Patientnämndens kansli sammanställt klagomål på hälso- och sjukvården som 
inkommit från patienter, eller deras närstående, med psykisk ohälsa. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM 
 Rapport: klagomål från patienter med psykisk ohälsa 
 
Beslut 
Patientnämnden föreslås besluta 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till regionfullmäktige 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Förvaltningsövergripande 
Chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Inspektionen för vård och 
omsorg, avdelning mitt 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till etikrådet 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till redaktionerna för tidskrifterna 
Tillsammans och Leva 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Regiondirektören 
 
a t t överlämna sammanställningen för kännedom till Hälso- och sjukvårdsdirektören 
 
Skickas till 
Regionfullmäktige 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Förvaltningsövergripande Chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning Mitt 
Etikrådet 
Redaktionerna för tidskrifterna Tillsammans och Leva 
Regiondirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
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Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

Paragrafen är justerad 
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Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

 

§ 39 Information 
 
Sammanfattning 
Inbjuden gäst 
Spyridon Kilaidakis  Cheföverläkare på Beroendecentrum informerar om hur hälso- 
och sjukvården arbetar för att bättre hantera de klagomål som kommer in rörande 
patienter med psykisk ohälsa.  

  

Information från kansliet 
Marcus informerar att patientnämndens kansli frågade om det fanns möjlighet att 
bjuda in gäst till detta sammanträde för information om Corona läget i regionen. 
Hälso- och sjukvårds förvaltningen hade ingen möjlighet att närvara men kansliet 
kommer arbeta för att representant kan komma under våren för att informera.  

Marcus informerar om de informationsinsatser som genomförts sedan förra 
nämnden. Patientnämndens kansli har bland annat varit i Åsbro och informerat samt 
på Örebro Universitet och besökt socionom studenter.  

  

Marcus informerar om arbetet med att planera en gemensam konferens bland de 
andra patientnämnds kanslierna i Sverige. Planerna är att konferensen ska vara fysisk 
och har varit uppskjuten sedan 2020.  

  

Patientnämndens kansli har haft ett avstämningsmöte med övergripande chefläkare 
samt patientsäkerhetscontroller. mötet sker fyra gånger per år och det ger en 
möjlighet att visa kommande års planering av rapporter.  
 
Beslut 
Patientnämnden beslutar  

  

att   ta informationen till protokollet.  
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Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

Paragrafen är justerad 
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Patientnämnden  Sammanträdesdatum 
2021-12-06 

 

§ 40 Delegationsbeslut - 2021 
Diarienummer: 21PN87 

 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut fattade av patientnämndens kansli. 
 
Beslutsunderlag 
 Anmälan om delegationsbeslut sammanträdet 2021-12-06 
 
Beslut 
Patientnämnden beslutar  

  

att  ta delegationsbesluten till protokollet.  
 
Paragrafen är justerad 
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