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Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden begär patientnämnden en
skriftlig återföring angående ett principärende gällande ofullständigt
adresserade försändelser.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-12
Patientnämndsärende PaN V1311-05209-55
Yttrande med åtgärdsplan, ”Ofullständiga adresserade försändelser” gällande
ärende HSN 1403-0415
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Susanne Nordling (MP), Dag Larsson (S) och Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall
till ett gemensamt förslag (bilaga 10).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

inriktningen bör vara att avveckla PKnod till förmån för PKnodplus
tjänsten

att

ge hälso- sjukvårdsdirektören i uppdrag att se över möjligheterna till att
avveckla PKnod

att

till patientnämnden överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande.

Reservationer
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
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BILAGA 10
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Ärende 18
HSN 2016-4441

Patientnämndsärende gällande ofullständigt adresserade
försändelser
Vi vill ge en eloge till förvaltningen för att detta ärende tagits på största
allvar. Det är dock svårt att utifrån bedöma om den föreslagna tekniska
lösningen kommer att vara tillräcklig. Vi vill därför gärna se en mer
generell lösning och föreslår att den andra att-satsen ändras till
nedananstående.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att inriktningen bör vara att avveckla PKnod i förmån för PKnodplus
tjänsten.
att ge hälso- sjukvårdsdirektören i uppdrag att säkerställa att problemet
med ofullständigt adresserade inte uppkommer på nytt
att till patientnämnden överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande.
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