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§1

Val av protokolljusterare
Patientnämndens beslut
Karin Vikström Eklund (SJVP) utses till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
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§2

Godkännande av föredragningslista
och anmälan om jäv
Patientnämndens beslut
Patientnämnden fastställer föredragningslistan.
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§3

Genomgång av föregående protokoll
Ärendet
Genomgång av protokoll från patientnämndens sammanträde den 12 december 2019.
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§4

Delegationsbeslut anmälda till
patientnämnden 2020-02-26
Dnr 00007-2020

Patientnämndens beslut
Patientnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Förordnande av dataskyddsombud, 2020-01-15, dnr 00001-2020
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§5

Aktuellt inom verksamheten
Patientnämndens beslut
Patientnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
a. Stödpersonsverksamheten

Under perioden 191201-200215 förordnades 6 stödpersoner och 4 entledigades. Den 1 februari 2020 pågick sammanlagt 55 stödpersonsuppdrag.
Nämnden informeras även om programmet över den kommande stödpersonsutbildningen som kommer att äga rum 28-29 mars vid Medlefors Folkhögskola.
b. Rapportering till regionalt cancercentrum (RCC)

Patientnämnden informeras om de 9 cancerärenden som har avslutats under
det föregående årets tredje tertial och redovisats till RCC. Under hela 2019
rapporterades 18 ärenden till RCC.
c.

Genomförda aktiviteter i tjänstemannaorganisationen

Patientnämnden får information om de aktiviteter som tjänstemannaorganisationen har deltagit i sedan nämndens senaste sammanträde.
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§6

Patientnämndens årsberättelse 2019
Dnr 00005-2020

Patientnämndens beslut
Patientnämnden godkänner årsberättelse avseende 2019

Ärendet
Patientnämnden är enligt 3 § lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården skyldig att årligen analysera inkomna klagomål och
synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden
och hinder för utvecklings av vården.
Enligt reglemente för patientnämnden ska nämnden senast i februari varje år
lämna en rapport över nämndens verksamhet under det föregående året till
regionfullmäktige och de kommunala nämnder som tecknat särskilt avtal om
patientnämndsverksamhet. Rapporten ska även delges Inspektionen för vård
och omsorg och Socialstyrelsen.
Patientnämndens årsberättelse syftar till att fullfölja ovan nämnda skyldigheter.
Beslutsunderlag:
Patientnämndens årsberättelse 2019
Protokoll skickas till:
Regionfullmäktige
Länets samtliga kommuner
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Socialstyrelsen
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§7

Patientnämndens analysrapport
avseende tillgänglighet
Dnr 00006-2020

Patientnämndens beslut
Patientnämnden godkänner analysrapport avseende tillgänglighet

Ärendet
Enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 3 §
ska patientnämnden, senast sista februari varje år, till Socialstyrelsen och
Inspektionen för vård och omsorg inkomma med en analys över inkomna
patientärenden under föregående år. För år 2019 ska analysen bygga på inkomna klagomål och synpunkter gällande tillgänglighet.
Totalt inkom 102 ärenden till nämnden som innehåller registrerade klagomål
på problemområdet tillgänglighet under 2019. Iakttagelser och analys har
gjorts utifrån patienters och närståendes berättelser i kontakt med patientnämnden och vårdgivarnas svar.
Beslutsunderlag:
Patientnämndens analysrapport - tillgänglighet
Protokoll skickas till:
Regionfullmäktige
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Socialstyrelsen
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§8

Motion 17-2019 om en patientnämnd för
alla
Dnr 00002-2020

Patientnämndens beslut
Patientnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att:
1. Avslå motionen.

Yttrande till beslutsförslaget
De partier som inte finns representerade i patientnämnden får i regionfullmäktige ta del av patientnämndens arbete genom nämndens årsrapport och
protokoll. Regionfullmäktige beslutade 21-22 november 2018 om regionens
nuvarande organisation och patientnämndens reglemente där antalet ledamöter och ersättare anges. Att ändra antalet ledamöter i en nämnd utifrån valresultatet för att förändra vilka partier som finns representerade i nämnden är
inte en önskvärd ordning. Det kan heller inte anses försvarligt att under rådande ekonomiska förutsättningar utöka patientnämnden från sju ordinarie
ledamöter till 15.

Sammanfattning
Vänsterpartiets företrädare har motionerat om att samtliga partier i regionfullmäktige ska representeras i patientnämnden med en ledamot och personlig ersättare.
För att uppnå den representation som motionärerna önskar behöver nämnden
utökas från sju till 15 ledamöter.

Ärendet
Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V) har lämnat en motion till regionfullmäktige som anmäldes vid sammanträdet den 18 juni 2019. Motionärerna
föreslår att patientnämndens utbildningar, diskussioner, kunskapsuppbyggnad och beslut ska fördelas över alla partier i regionfullmäktige. Förslaget är
att nämnden bör bestå av minst en ledamot och ersättare från varje parti som
finns representerat i regionfullmäktige.
Patientnämnden består idag av sju ledamöter och lika många ersättare. Med
utgångspunkt i rådande mandatfördelning i regionfullmäktige skulle det
krävas att nämnden utökas till drygt det dubbla, 15 ledamöter och lika många
ersättare, för att alla partier ska ha rätt till en plats i patientnämnden.
Platserna i nämnder och andra politiska församlingar som regionfullmäktige
väljer till fördelas efter mandaten i fullmäktige. Denna fördelning kan visserligen frångås av regionfullmäktige, men ett val som avviker från gängse
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fördelning kan då omintetgöras av en liten minoritet enligt bestämmelserna i
lag (1992:339) om proportionellt valsätt.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar. Regionfullmäktiges ledamöter äger möjligheten
att beakta en jämn könsfördelning i valet av ledamöter och ersättare.
Bilagor:
Motion 17-2019 En patientnämnd för alla
Protokollsutdrag skickas till:
Regionstyrelsen
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§9

Motion 6-2019 om insynsplats i
patientnämnden
Dnr 00003-2020

Patientnämndens beslut
Patientnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige beslutar att:
1. Avslå motionen.

Yttrande till beslutsförslaget
De partier som inte finns representerade i patientnämnden får i regionfullmäktige ta del av patientnämndens arbete genom nämndens årsrapport och
protokoll. Införandet av insynsplatser för de partier som saknar representation i patientnämnden kan genomföras utan påverkan på nämndens ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår att de partier som inte finns representerade i patientnämnden erhåller en insynsplats. Patientnämndens reglemente
kan revideras för att möjliggöra önskad representation.

Ärendet
Marianne Sandström (SD) har i en motion, anmäld till regionfullmäktige den
18 juni 2019, föreslagit att samtliga partier som finns representerade i regionfullmäktige, för det fall det inte har ledamöter i nämnden, ska få insynsplats i patientnämnden. Patientnämnden anses av motionären utgöra en viktig länk mellan regionmedborgare och de folkvalda representanterna i regionfullmäktige.
Så som mandatfördelningen ser ut i regionfullmäktige idag skulle ett bifall
till motionärens förslag leda till att Vänsterpartier och Sverigedemokraterna
tillerkänns en insynsplats vid patientnämndens sammanträden. Patientnämndens reglemente kan revideras för att ge de partier som inte representeras i
nämnden rätt att närvara med en partiföreträdare vid nämndens sammanträden. Någon ersättning för deltagande av insynspersoner utgår inte enligt
Region Norrbottens nuvarande regler för ersättning till regionens förtroendevalda varför förslaget inte skulle innebära någon påverkan på nämndens
ekonomiska utfall.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar. Regionfullmäktiges ledamöter äger möjligheten
att beakta en jämn könsfördelning i valet av ledamöter och ersättare.
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Beslutsunderlag:
Motion 6-2019 insynsplats i patientnämnden
Protokoll skickas till:
Regionstyrelsen
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§ 10

Övriga frågor
Patientnämndens beslut
a. Patientnämnden beslutar att med godkännande lägga informationen till
handlingarna.
b. Patientnämnden beslutar att inte delta i samarbetet kring den nationella
kommunikationsplanen utan använda sina begränsade resurser lokalt.

Ärendet
a. Patientnämnden informeras om presidiets och sekreterarens medverkan
vid den nationella patientnämndskonferensen som ägde rum 27-28 mars
2019.
Vidare fick nämnden information om den kommande regionkonferensen
4-5 maj utanför Östersund. Samtliga ordinarie ledamöter är välkomna att
anmäla sitt intresse för deltagande till nämndens sekreterare, Kristina
Yacoub Larsson. Resan bokar var och en för sig via av regionen upphandlad resebyrå.
b. Dnr 00008-2020
Nämnden får ta del av förslaget till nationell kommunikationsplan som
framtagits inom ramen för ett samarbete mellan landets patientnämnder.
Förslaget innebär att landets patientnämnder bidrar ekonomiskt utifrån
befolkningsmängd för att utföra vissa marknadsföringsinsatser.
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