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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00-14.15  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Kjell Ekelund (S), ordförande 

Bertil Nilsson (M), vice ordförande 
Eva Lundemo (C) 
Ragnwald Ahlnér (KD) 
Kerstin Klason (MP) 

Ersättare Mats Antonsson (KD) 
Boel Lago (C) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Henrik Dinkel (V 

Övriga Anna Stålkrantz, handläggare 
Sara Sjöberg, handläggare 
Daniel Thelin, handläggare 
Lena Strand, nämndsekreterare 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Lena Strand 
 
 
 

Justerare 

Kjell Ekelund 
 
 
 

 Bertil Nilsson 
 
 
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Justerare, signatur 

 

§ 31  
 
Öppnande och upprop 
Ordförande förklarar mötet öppnat och upprop sker. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 32  
 
Val av protokollsjusterare 
För att tillsammans med ordföranden justera protokollet väljs Bertil Nilsson 
(M). 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 33  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 34  
 
Föregående protokoll 
Förgående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 35  
 
Redovisning av avslutade ärenden under period 2021-
03-29--05-23 
Patientnämnden tar del av analys om periodens avslutade ärenden. Under 
perioden 29 mars till 23 maj har 152 ärenden avslutats. Informationen läggs 
till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport 
Sammanställning av periodens avslutade ärenden 
Presentation 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 36  
 
Anmälningsärenden delegationsbeslut 
Patientnämnden tar del av delegationsbeslut som fattats under perioden 29 
mars till 22 maj. 5 stödpersoner har förordnats och 6 stödpersoner har 
entledigats.  
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 37  
 
Delegationsbeslut taget av regiondirektören 
Diarienummer: RJL 2021/820 
 
Ulrika Strånge, verksamhetscontroller för Region Jönköpings län, har utsetts 
som nytt dataskyddsombud för samtliga politiska organ, fr o m 17 maj 2021. 
 
Anmälan om nytt dataskyddsombud görs och läggs till handlingarna, 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 38  
 
Redovisning av genomförda aktiviteteter 
Handläggarna redovisar genomförda aktiviteter: 

 Informerat om patientnämnden på daglig styrning för 
vårdenhetschefer Värnamo 

 Informerat om patientnämnden på daglig styrning för 
vårdenhetschefer Eksjö 

 Informerat om patientnämnden på daglig styrning för 
vårdenhetschefer Ryhov 

 Medverkat och informerat om patientnämnden på 
Barnrättsombudsträff vid 2 tillfällen 

 Nationella tjänstemannanätverket för patientnämnden 
 Läkarhuset i Tranås 
 Vårdadministratörerna Högskolan 
 Föreläst för AT läkarna Ryhov 
 Träff med sektion chefläkare och patientsäkerhet 
 Dialogmöte med presidiet FS 
 Intervju av Rebecca Staf JP gällande Långtids covid-19 
 Media ärende till dagensnyheter, diskriminering kopplat till rasism, 

religion och etnicitet 

 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 39  
 
Uppföljning av kommunikationsplanen 2021-2022 
Kommunikationsplanen reviderades inför 2021 och ska utvärderas 
halvårsvis. Patientnämndens handläggare tycker att vi följer planen och de 
uppdrag och mål som där är beskrivna. 
 
Diskussion hur detta kan göras ännu mer, t ex filmen visas i väntrum och i 
webbsändningen i samband med regionfullmäktiges sammanträde. 
 

Beslut 
Patientnämnden ger handläggarna i uppdrag att tillsammans med presidiet 
arbeta för att filmen om patientnämnden läggs upp i våra väntrum. 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 40  
 
För kännedom - IVO rapport ”Dom tar inte hand om 
hela mig” utgiven maj 2021 
Kort information om IVOs rapport. Det som vi tidigare har lyft i våra 
underlag till dialogmöten med nämnd för folkhälsa och sjukvård har också 
konstaterats i deras undersökning 
 

Beslut  
Patientnämnden  
 

 Lämnar rapporten till nämnd för folkhälsa och sjukvård. 
 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 41  
 
Statisik över 1177 journalen på nätet - återkoppling 
Med anledning av tidigare fråga om antal inloggade på 1177 redovisas 
statistik från 1 januari 2020 till 30 april 2021. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 42  
 
Verksamhetsbesök hösten 2021 
Beslut är taget att inga verksamhetsbesök ska göras under pågående 
pandemi så därför diskuteras digitala besök. Verksamhetsbesök som var 
inplanerade var akutmottagningen men också folktandvården är aktuellt. 
Släpps restriktionerna kommer kontakt att tas med dessa verksamheter. 
 
Nämndens ledamöter lägger fram förslag på verksamhetsbesök som önskas 
göras. Bl a anges följande verksamheter som intressanta: 
IVA 
Sjukresor 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
Kommunala verksamhetsområden inom vårt uppdrag 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-06-16 kl. 13:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 43  
 
Nästa sammanträde - Frågor att lyfta 
Med anledning av artikel om att 300 personer varit inloggade i en journal 
ställs frågan hur detta kan gå till. 
 
Ansvarig från Central loggfunktion bjuds in till kommande sammanträde i 
september för att berätta hur Region Jönköpings län arbetar med loggar. 
 
Nästa sammanträde blir den 16 september. Önskemål finns att ändra dag för 
sammanträdet i december. 
 
Ordförande tackar och önskar alla trevlig sommar och vice ordförande 
tackar ordförande och önskar också alla trevlig sommar. 

Beslutets antal sidor 
1
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