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Beslutande 

Kjell Ekelund, ordförande (S) 

Bertil Nilsson, vice ordförande (M) 

Eva Lundemo (C) 

Ragnwald Ahlnér (KD) 

Mihai Banica (MP) ersätter Kerstin Klasson (MP) 

 

Ersättare 

Mats Antonsson (KD) 

 

 

Övriga 

Elisabeth Hullfors, Verksamhetschef, Gislaveds 

vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv §45 

Alexandra Åberg, Enhetschef, Gislaveds 

vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv §45 

Marketta Hauta-Aho, Enhetschef, Gislaveds 

vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv §45 

Siv Kullberg, kanslidirektör, Region Jönköping §46 

  

Sara Sjöberg, handläggare  

Annelie Ingelsbo Petersson, handläggare 

 

 

Ej närvarande: Boel Lago (C) 

Carina Källman (M) 

Henrik Dinkel (V) 

 

  

§42 Inledning 

Ordförande hälsar välkommen till dagens sammanträde och tackar 

verksamhetschef Elisabeth Hullfors och enhetschefer, för att 

patientnämnden fick besöka vårdcentralen i Gislaved. 

§43 Val av protokolljusterare  

Nämnden utser Bertil Nilsson (M) att tillsammans med 

ordförande justera protokollet.  

§44 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag med 
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följande tillägg under information § 50 

 

 LÖF utbildning 5 december 2019  

 Remiss från Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för 

ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024” 

 

§45 Ledningen för Vårdcentralen Gislaved 

Elisabeth Hullfors verksamhetschef, Alexandra Åberg enhetschef 

och Markatta Hauta-Aho enhetschef, informerar om 

verksamheten som tillhandahåller en vårdcentral med två filialer i 

Gislaveds kommun. Bland annat lyfts utmaningar och mål som 

verksamheten står inför. Problemställning som framkommer är 

bristen på sjuksköterskor och distriktsläkare. Verksamheten löser 

det genom fokus på den akuta verksamheten och har även stöd 

från ledningen för Bra Liv. Ordföranden framför ett särskilt tack 

till Elisabeth för ett väl utfört föredragande om verksamheten. 

 

Beslut 

Nämnden beslutar lägga information med godkännande till 

handlingarna. 

§46 Hantering av sekretessärenden 

Kanslidirektör Siv Kullberg informerar om hantering av 

sekretessärenden för politiska nämnder. 

 

Beslut: 

Nämnden kommer fortsättningsvis enbart att få en analys över 

inkomna ärenden i enlighet med §38 och §47. 

 

§47 Sammanställning av ärenden (halvårsrapport) 

Nämnden går igenom sammanställningen och dialog förs om hur 

analysarbetet fortsatt framåt kan utformas. 

 

Beslut:  

Nämnden beslutar att tjänstepersoner på patientnämnden, utifrån 

första halvårets sammanställning, till höstens sammanträden 

presenterar: 

 

 Fördjupad analys av problemområde ”bemötande” samt 
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tillgänglighet i vården med fokus på ”väntetider på 

akuten” 

 Kort sammanfattning av periodens ärenden 

 

 

§48 Övriga beslutspunkter 

Nämnden beslutar: 

 

 att presidiet ser över delegationsordningen. 

 

 att planera in besök på akutklinik under 2020, med syfte 

att inhämta information om verksamhetens målsättningar. 

 

 att lyfta ”väntetider på akuten” till dialogmöte med 

presidiet för Folkhälsa och sjukvård 

 

 att sammanställning (halvår) ska ligga kvar som 

arbetsmaterial och publiceras tillsammans med kallelse. 

§49 Anmälan av beslut enligt delegation 

Handläggare föredrar delegationsbeslut för perioden 2019-05-24 

– 2019-07-28. 

 

Beslut 

Nämnden beslutar lägga information med godkännande till 

handlingarna. 

 

§50 Information 

 

 Halvdags utbildning för patientnämnden med LÖF torsdag 

den 5 december är bokad i samband med jullunch och 

sammanträde. Mer information kommer senare. 

 

 För kännedom har tjänsteperson i patientnämnden Region 

Jönköpings län och deltagare i referensgrupp patientsäkerhet, 

ombetts av chefläkare Axel Ros att yttra sig över remiss från 

Socialstyrelsen Nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024.   



 

PROTOKOLL 4(4) 

      

 

Patientnämndens sammanträde §§ 42-50 

Tid: 2019-08-15 kl 13:00-16:00 

 

 

 Sign 

 

Vid protokollet 

Annelie Ingelsbo Peterson 

Justeras 

 

Kjell Ekelund  Bertil Nilsson 

 
 

 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat 2019-   -   och justeringen är tillkännagiven på Region 

Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 


