
 
 

 

Ombudsmannanämnden protokoll 6/2022 2 december 2022 kl. 14:30-15:45  

Mötet hålls i myndighetens mötesrum, Elverksgatan 10 Mariehamn. 

 

Närvarande  Leif Jansson, ordförande 

Erika Boman  

  Henrik Lagerberg 

  Sofia Enros, ersättare 

Sekreterare  Johanna Fogelström-Duns, myndighetschef 

Övriga   Britt Danielsson, patient- och klientombudsman 

Förhinder  Lotta Angergård, vice ordförande 

  Sofia Enholm 

Ida Eriksson 

Dan Sundqvist 

  Jonah Bogle 

Olimpia Cocan 

   

42 § Mötet öppnas 

 Ordförande öppnar mötet kl. 14:30. Mötet konstateras vara beslutsfört.  

 

43 § Godkännande av föredragningslista 

 Föredragningslistan godkänns utan ändringar. 

 

44 § Justering föregående protokoll 

Protokoll 5/2022 justeras utan ändringar. Protokollet läggs upp på www.ombudsman.ax 

enligt beslut 03/2017 30 §.   

 

45 § Temadiskussion: Äldres hälsa- och livsvillkor  

Erika Boman presenterar preliminära forskningsresultat för Åland från det 

tvärvetenskapliga forskningsprojektet GERDA. Fokus ålderism, upplevd diskriminering, 

digitalisering, ekonomisk situation samt tillgång till vårdtjänster. Diskussion. 

 

Av intresse att notera är: 

10.2.2023 inspirationsdag för äldrepolitiskt program (arrangör landskapsregeringen) 

30.3.2023 digitalt seminarium GERDA forskningsprojekt 

 

46 § Uppföljning seminarium och publicering av studie  

Uppföljningsdiskussion efter seminarium 30.11 där Julia Danielssons studie på tema 

psykiatripatienters upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård på Åland 

presenterades. Glädjande stort intresse, ca 80 deltagare på plats och digitalt. 

47 §  Uppdateringar myndigheten  

Ombudsmannamyndigheten planerar justera statistikföringen för klient- och 

patientombudsmannen bland annat med hänvisning av ny organisation av socialvården 

(Kommunernas socialtjänst). Aktuellt från 1.1.2023.  

48 § Ombudsmannanämnden mandatperiod 2023–2025  

Till sekreteraren har inkommit information om vilka ledamöter i nämnden som står till 

förfogande även nästa mandatperiod, samt nomineringar på nya ledamöter. Nämndens 



 
 

sammansättning ska vara jämställd med minst 40 procent kvinnor/män, samt 

representera sakkunskap i relation till diskriminerings-, barn-, klient- och 

patientombudsmannens verksamhetsuppdrag.  

 

Ålands ombudsmannamyndighet skickar inom december månad in namnförslag till 

landskapsregeringen, vars uppdrag det är att tillsätta nästa ombudsmannanämnd (mars 

2023 – mars 2025).   

 

49 § Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

50 § Nästa möte 

Fredag 17 februari 2023, kl. 14:30-16:00.  

Tema: presentation och genomgång utkast av verksamhetsberättelse 2022.  

Sista för sittande nämnd. Ny mandatperiod från mars.  

 

51 § Mötet avslutas 

 Ordförande avslutar mötet kl. 15.45. 

 

 

 

 

 

 

Justerat___/____ 2023 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Leif Jansson, ordförande   Johanna Fogelström-Duns, sekreterare 

 

 


