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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Patientnämnden 
Tid: 2019-10-10 13:00 – 15:00 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande:  
Kjell Ekelund (S), ordförande 
Bertil Nilsson (M), vice ordförande 
Eva Lundemo (C) 
Ragnwald Ahlnér (KD)  
Kerstin Klasson (MP) 
 
Ersättare:  
Boel Lago (C)  
Henrik Dinkel (V) 
 
Frånvarande:  
Mats Antonsson (KD)  
Carina Källman (M)  
Mihahi Banica (MP) 
 
Tjänstepersoner: 
Jeanette Byskén Henriksson, handläggare 
Sara Sjöberg, handläggare 
Kirsi Heino, nämndsekreterare 
 
Övriga:  
Magnus Hellström, § 51 
Göte Wahlström, § 51 
Nenus Jidah, revisionschef, § 51 
Mia Suntila, administrativ samordnare, § 51 
  

§51 Regionrevisionen 
Regionrevisionen deltar för information och dialog med nämnden. 
Dialog förs kring nämndens uppdrag och verksamhet. 
Regionrevisionen väcker frågan om långa implementeringstider i 
verksamhetsorganisationen och uppmanar nämnden till ett 
framtida samarbete i ärenden. Nämnden tackar för informationen.  

§52 Val av justerare 
Nämnden utser Eva Lundemo (C), att tillsammans med 
ordförande justera protokollet.  

§53 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns med justeringen att sammanträdet börjar 
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med regionrevisionens information. 

§54 Sammanställning av anmälningsärenden 
Handläggare Jeanette Byskén Henriksson föredrar en 
sammanställning av periodens anmälningsärenden. Det 
uppmärksammas att handläggarnas tillgänglighet via telefon är 
särskilt viktigt då de flesta kontakter sker på detta sätt.  
 
Handläggare Jeanette Byskén Henriksson och Sara Sjöberg 
föredrar exempel på patientärenden där bemötandet från vården 
uppfattats som bristande. Hur efterlevs riktlinjen för hantering av 
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 
Nämnden beslutar  
 

• Väcka frågan om efterlevnad av riktlinjer och 
rutinbeskrivningar avseende bemötande i dialogmöte med 
FS-presidium. 

§55 Anmälan av delegationsbeslut 
Nämnden tar del av periodens delegationsbeslut med 
diarienummer 2019-405S, 2019-385S, 2016-45S samt 2016-205S 
och lägger dem till handlingarna.  

§56 Sammanträdesplan 2020 
Nämnden föreslås godkänna följande sammanträdesdatum för 
2020; 17/2 23/4, 15/6,11/8, 22/9, 9/11 samt 15/12. Nämnden 
beslutar 
 

• Fastställa patientnämndens mötesdatum för 2020 enligt 
förslag. 

 
Beslut skickas till; 
Regionledningskontorets kansli 

§57 Nationell presidiekonferens 
Presidiet har inbjudits till den nationella presidiekonferensen i 
Kalmar den 27-28 november.  
 
Nämnden beslutar  

1. Godkänna deltagande för sju ledamöter i 
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presidiekonferensen. 
2. Besluta om omedelbar justering av paragraf.   

§58 Information 
Nämnden informeras om; 

1. Dialogmöte med Inspektionen för vård och omsorg 
2. Dialogmöte med FS-presidium 
3. Ny rekrytering av patientnämndshandläggare samt  
4. Patientnämndens informationsfilm 

 
Nämnden lägger informationen till handlingarna.  

§59 Övrigt 
Vice ordförande Bertil Nilsson begär ordet och efterfrågar svar 
från ordförande avseende status på nämndens hemställan om 
organisatorisk tillhörighet. Ordförande redovisar att möte kommer 
ske med Regionfullmäktiges presidium. Vice ordförande 
uppmanar ordförande till skyndsam hantering av ärendet.   

Vid protokollet 

Kirsi Heino 

Justeras 

 

Kjell Ekelund (S)  Eva Lundemo (C) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


