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Sammanträdesdatum
2021-03-25

Patientnämnden

Plats och tid

Digitalt via videolänk kl. 13:00-16:00

Protokollet omfattar

§§20-28

Beslutande ledamöter

Gunnar Viklund (S) (ordförande)
Veronica Kerr (KD) (vice ordförande)
Peter Åberg (S)
Katarina Lövgren (S)
Maria B Westberg (V)
Jens Wennberg (L)
Eva Fransson (M) ersätter Per Hörnsten (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Mikael Österberg (S)
Caroline Cercio Lidström (S)
Maria Olofsson (C)
Lilian W Nilsson (V)

Övriga närvarande

Mona Hansi (sekreterare)
Peter Sjöstedt Wirén (kanslichef)
Christine Bygden (handläggare)
Erica Ärletun (handläggare)
Helena Blom (handläggare)
Jenny Haritz (handläggare)

Justeringens plats och tid

Digitalt , 2021-04-06

Sekreterare

Mona Hansi

Ordförande

Gunnar Viklund

Justerande

Veronica Kerr

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
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Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2021-04-07

Datum för anslags
nedtagande

Arkivet
.................................................
Mona Hansi
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Protokoll

Patientnämnden

§ 20

Sammanträdesdatum
2021-03-25

Justering

Beslut

Patientnämnden utser Veronica Kerr ( KD) att tillsammans med ordförande
Gunnar Viklund (S) att justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till tisdagen den 6 April 2021

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.
Beslut

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2021-03-25
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§ 22

Sammanträdesdatum
2021-03-25

Kurser och konferenser för ledamöter

Beslut

Läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Sammanträdesdatum
2021-03-25

Ärenden under beredning

Dnr 2021-26A
Sammanfattning

Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om status vad gäller
ärenden under beredning som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla
sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens
verksamhetsområde.
Av sammanställningen framgår ett ärende som överförts från 2020.
Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.
Beslut

Att lägga informationen till handlingarna.
Bilaga: Ärenden under beredning 21-03-25
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ärenden under beredning 21-03-25
 Ärenden under beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Sammanträdesdatum
2021-03-25

Sammanställning av Covid 19-ärenden

Dnr 2021-30A
Sammanfattning

Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om ärenden som
avslutats under januari och februari 2021 och som märkts med Covid 19.
Totalt har 14 ärenden avslutats under perioden. Huvuddelen av dem återfinns
inom Region Västerbotten. Inom Region Västerbottens verksamhet finns
några fler ärenden inom Närsjukvård än inom Länssjukvård.
Ärendena har en viss övervikt av kvinnliga patienter.
Huvuddelen av ärendena finns inom kategorierna Kommunikation (7
ärenden). Inom kategorierna Tillgänglighet samt Administrativ hantering
återfinns 3 ärenden vardera.
Förslag till beslut

Att delge Hälso- och sjukvårdsnämnden informationen
Att delge Beställarenheten informationen,
Beslut

Att delge Hälso- och sjukvårdsnämnden informationen
Att delge Beställarenheten informationen,
Bilaga: Ärendesammanställning Covid-19 jan-feb 2021
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Sammanställning Covid 19-ärenden
 Ärendesammanställning covid-19 jan-feb 2021

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Sammanträdesdatum
2021-03-25

Ekonomiskt resultat - januari och februari 2021

Dnr 2021-28A
Sammanfattning

Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om ekonomiskt
resultat som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om
den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.
Informationen avser ekonomiskt utfall månad för månad samt ackumulerat
under året.
Patientnämnden redovisar för månaderna januari och februari 2021 ett
överskott på 170,6 tkr.
Samtliga kostnadsställen uppvisar ett överskott. Störst budgetavvikelse
återfinns inom kostnadsställe 19302, som avser kostnader för
stödpersonsverksamheten.
Så vitt möjligt att bedöma har överskottet huvudsakligen uppstått på grund av
att Patientnämndens verksamhet bedrivits till lägre kostnader som ett resultat
av den pågående pandemin.
Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.
Beslut

Att lägga informationen till handlingarna.
Bilaga: Ekonomisk rapport 21-03-25
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ekonomiskt resultat februari 2021
 Ekonomisk rapport

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Sammanträdesdatum
2021-03-25

Återkoppling på Planeringsförutsättningar 2022-2025

Dnr 2021-33A
Sammanfattning

Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om planeringsförutsättningar för perioden 2022-2025.
Av Planeringsförutsättningar 2022-2025, kap 6.1 Översiktlig tidplan, framgår
att nämnderna skall återkoppla kring planeringsförutsättningarna senast
2021-04-16. Mall för återkoppling framgår av Bilaga 7.7 till Planeringsförutsättningarna.
Patientnämndens kansli har upprättat förslag till Återkopplingsrapport på
Planeringsförutsättningar 2022-2025.
Av förslaget framgår på vilket sätt nämnden avser att bidra till uppfyllandet av
regionfullmäktiges mål och uppdrag, vilka utvecklingsinsatser och
verksamhetsförändringar nämnden avser att genomföra samt nämndens
inriktning för kompetensförsörjning.
Av återkopplingen framgår också att nämnden inte har några synpunkter på
beslutade investeringsplanering eller planeringsförutsättningarna i övrigt.
Nämnden planerar inte heller att vidta några specifika åtgärder utöver normal
kostnadsmedvetenhet hos såväl nämnden som dess förvaltning då
bedömningen är att nämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna
ramar utan ytterligare åtgärder.
Förslag till beslut

Att fastställa upprättat förslag till Patientnämndens Återkopplingsrapport på
Planeringsförutsättningar 2022-2025,
Att delge Regionstyrelsen Patientnämndens Återkopplingsrapport på
Planeringsförutsättningar 2022-2025.
Beslut

Att fastställa upprättat förslag till Patientnämndens Återkopplingsrapport på
Planeringsförutsättningar 2022-2025,
Att delge Regionstyrelsen Patientnämndens Återkopplingsrapport på
Planeringsförutsättningar 2022-2025.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-03-25

Bilagor: Planeringsförutsättningar 2022-2025
Patientnämndens återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 20222025.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Återkoppling på Planeringsförutsättningar 2021-2023
 Patientnämndens Återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 20222025

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Sammanträdesdatum
2021-03-25

Gemensam kommunikationsplan

Dnr 2021-34A
Sammanfattning

Patientnämnderna i landet har i samarbete utformat Kommunikationsplan för
gemensamma kommunikationsinsatser för patientnämnderna i Sverige.
Tanken med den gemensamma kommunikationsplanen är att inom vissa
områden samordna kommunikation om patientnämnderna och dra nytta av
den samlade kompetensen och de samlade resurserna som finns hos de olika
regionernas patientnämnder. Patientnämnderna i landet är av olika storlek
och olika sammansättning och har olika förutsättningar att dels avsätta
resurser för, dels genomföra informations-insatser.
Beslut om aktiviteter med koppling till kommunikationsplanen och
finansiering av dessa tas av patientnämndernas nationella
tjänstemannanätverk.
Finansiering sker solidariskt och baseras på respektive nämnds storlek.
Omfattningen av Patientnämndens i Västerbotten del av finansieringen ligger
inom den av nämnden till kanslichef delegerade ramen.
Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.
Beslut

Att lägga informationen till handlingarna.
Bilaga: Kommunikationsplan för gemensamma kommunikationsinsatser för
patientnämnderna i Sverige.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Gemensam kommunikationsplan
 Kommunikationsplan för gemensamma kommunikationsinsatser för
patientnämnderna i Sverige

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Övriga frågor

Påminnelse om att göra HBTQ diplomeringen.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2021-03-25
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