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Sammanfattning
I samband med Regionkonferens för patientnämndernas förtroendevalda och tjänstepersoner i
Sundsvall i maj 2019 fastställdes att 2020 år regionkonferens skulle arrangeras av Patientnämnden
i Västerbotten och genomföras i Umeå.
På grund av pandemin har denna konferens ställts in både 2020 och 2021 och i början av 2022
beslutade Patientnämndens presidium att flytta fram konferensen till hösten 2022, då det var svårt
att bedöma hur länge pandemin skulle pågå under även 2022.
Planering påbörjades men i dialog med förvaltningscheferna för Patientnämnderna i Norrbotten,
Västernorrland och Jämtland/Härjedalen beslutade förvaltningschefen för Patientnämnden i
Västerbotten att föreslå att Regionkonferensen inte genomförs under 2022 då det är valår.
Förslag från förvaltningschef var att Regionkonferens skall genomföras våren 2023 och då blir ett
naturligt inslag i utbildningen av de nämnder som då påbörjat sitt arbete inför den kommande
mandatperioden.
Patientnämnden beslutade uppdra åt förvaltningschefen att planera för och leda en regionkonferens under våren 2023.
Förvaltningschefen föreslår att Regionkonferens 2023 genomförs i Umeå 2023-04-27 – 28.

Förslag till beslut
Patientnämnden beslutar att Regionkonferens 2023 skall genomföras i enlighet med upprättat
förslag, 2023-04-27 – 28.
Bedömda resultat och konsekvenser
Patientnämndens förvaltning får underlag för att fortsätta planeringen av vid tidigare sammanträde
beslutad konferens.
Resurser och finansiering
Regionkonferensen finansieras genom deltagaravgifter. Patientnämnden Västerbotten står därvid
för konferensavgifter för förtroendevalda och tjänstepersoner på Patientnämnden Västerbotten.
Jämställdhet
Förvaltningen bedömer att ärendet är neutralt ur ett jämställdhetsperspektiv såtillvida att tidpunkten
för konferensen inte bedöms ha någon påverkan på jämställdhet. Jämställdhet kan däremot vara
relevant för konferensens genomförande och innehåll. I planeringsarbetet skall eftersträvas en
jämn könsfördelning vad avser t ex föreläsare och genom att eftersträva ett jämställdhetsintegrerat
innehåll i konferensen.
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Beredningsansvariga
Förslaget upprättat av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.
Beslutsunderlag
Beslutet expedieras till
-

