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§ 99 

Val av protokolljusterare 
Patientnämndens beslut 
Kurt Åke Andersson utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 100 

Godkännande av föredragningslista 
och anmälan om jäv 
Patientnämndens beslut 
Patientnämnden fastställer föredragningslistan med vissa tillägg. 
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§ 101 

Dialog med verksamhetschef 
Patientnämndens beslut 
Patientnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Patientnämnden träffar Anna Pohjanen, läns- och verksamhetschef för obs-
tetrik och gynekologi. Dialogen innefattar bl.a. erfarenhetsutbyte, förslag på 
effektiviseringar av samarbetet, information om hur verksamheten fungerar 
på sommaren samt tillgänglighetsfrågor och kontaktvägar. 
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§ 102 

Genomgång av föregående protokoll 
Patientnämndens beslut 
Patientnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Genomgång av protokoll från patientnämndens sammanträde den 16 oktober 
2018. 
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§ 103 

Aktuellt inom verksamheten 
Patientnämndens beslut 
Patientnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga information-
en till handlingarna. 

Ärendet 
a. Ärendebalanser 
Vid avstämningen den 30 november 2018 fanns det 106 öppna ärenden från 
det innevarande året. För alla inkommande ärenden har handläggningsåtgärd 
vidtagits inom sju dagar. 

Det finns elva öppna ärenden från 2017, en extra resurs är inkallad för att 
arbeta exklusivt med att avsluta dessa. 

b. Stödpersonsverksamheten 
Under perioden 2018-10-01 – 2018-11-30 har det rekryterats en stödperson, 
förordnats fyra och entledigats en. Det pågår för närvarande 64 stödpersons-
uppdrag. 

En utbildningshelg är inplanerad till den 23-24 mars 2019, utbildningen 
kommer att äga rum på Sunderby folkhögskola. 

c. Ekonomi 
Ekonomiskt utfall per 2018-11-30: 

 

d. Utbildning 
Programmet för den nya nämndens utbildningsdagar är färdigt och presente-
ras för nämnden. Utbildningen sträcker sig över två dagar, där en är vikt åt 
allmän information om vad det innebär att vara ledamot i patientnämnden, 
offentlighet- och sekretess, förvaltningslagen och rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen.  

Under den andra dagen kommer nämnden att få mer ingående information 
om bl.a. regionens verksamheter med fokus på sjukvårdsorganisationen och 
praktiska frågor kring uppdraget som ledamot eller ersättare i Region Norr-
bottens patientnämnd. 

e. Årsrapport 
Nämnden presenteras förslag på årsrapportens disposition. 
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§ 104 

Återrapportering från videokonferens 
Patientnämndens beslut 
Patientnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Patientnämndens presidium har tillsammans med kanslichefen deltagit i en 
videokonferens med patientnämndspresidierna i den norra sjukvårdsregion-
en. Ordförande summerar konferensen inför nämnden. 
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§ 105 

Registerkontroll av stödpersoner 
Dnr 11-2018 

Patientnämndens beslut 
Patientnämnden beslutar att uppdra åt nämndens tjänstemän att informera 
om lagstiftningsarbetets fortskridande vid sammanträdet den 23 maj 2019. 

Ärendet 
Patientnämnden beslutade den 16 oktober 2018 att uppdra åt nämndens 
tjänstemän att lägga fram förslag på vilka kontroller som bör göras av stöd-
personer innan de erhåller sitt första förordnande. 

För vissa begränsade delar av arbetsmarknaden finns det lagar som reglerar 
arbetsgivares möjlighet att ta del av uppgifter ur polisens belastnings- re-
spektive misstankeregister. För hälso- och sjukvårdssektorns vidkommande 
är dessa lagregleringar i dagsläget begränsade till att omfatta arbets- och 
uppdragstagare som arbetar nära barn. För huvuddelen av regionens verk-
samhetsområden saknas således reglering på området. Detta medför att ar-
betsgivaren inte har någon rätt att begära in denna typ av uppgifter från po-
tentiella medarbetare men är samtidigt heller inte uttryckligen förbjuden att 
begära från den arbetssökande att denne visar upp utdrag från ifrågavarande 
register. 

Det har i modern tid genomförts två statliga utredningar som båda kommit 
till den slutsatsen att det av integritetsskyddsskäl bör införas begränsningar 
av arbetsgivares möjlighet att efterfråga uppgifter från belastningsregistret, 
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) och Registerutdrag i arbetslivet 
(SOU 2014:48). 

Regeringen har den 1 mars i år tillsatt en särskild utredare som har till upp-
gift att se över arbetsgivares behov av åtkomst till uppgifter i belastningsre-
gistret. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2019. 

Med hänsyn till det pågående lagstiftningsarbetet på området bör nämnden 
avvakta med införandet av ett eget regelverk och återkomma till frågan vid 
ett senare tillfälle. 
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§ 106 

Nämndens arbete under den gångna 
mandatperioden 
Patientnämndens beslut 
Patientnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Nämndens avgående ordförande ger sin syn på nämndens arbete under den 
gångna mandatperioden. Under mandatperioden har fokus legat på att ut-
veckla analysarbetet och stärka kopplingarna till vårdverksamheter och sam-
arbetskommuner. Under den kommande mandatperioden bör samarbetsfor-
merna med länets kommuner utvecklas ytterligare, MAS/MAR-mötet lyfts 
fram som ett gott exempel. 
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§ 107 

Övriga frågor 
Patientnämndens beslut 
Patientnämnden uppdrar åt kansliets tjänstepersoner att i samverkan med 
företrädare för vårdverksamheterna ta fram effektivare kommunikationssätt 
och att vid nästa nämndssammanträde redovisa en ansvarig för uppdraget 
samt en handlingsplan för genomförande. 

Ärendet 
Det finns en önskan inom patientnämnden att utveckla samarbetet med lä-
nets vårdgivare, nämndens strävan bör konkretiseras för att utvecklingen ska 
kunna optimeras. 
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