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§54

Budgetframställan för Patientnämndens verksamhet 2019 (RS/1702/2018)
Sammanfattning
Patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en preliminär budgetframställan för
patientnämndens verksamhet för 2019. Slutlig framställan fastställs vid nämndens
sammanträde den 15 november.
Patientnämnden i Jämtlands län bedriver en lagstadgad verksamhet utifrån lag om
patientnämndsverksamhet och det reglemente som fastställts av regionfullmäktige. En av
patientnämndens huvuduppgifter är att stödja och hjälpa enskilda patienter och närstående när
det uppstått problem i vården. Patientnämnden ska tillvarata synpunkter från patienter och
anhöriga och med dessa som grund bidra till en hög patientsäkerhet och kvalitetsutveckling i
vården. Detta uppnås genom att arbeta rådgivande och med ett opartiskt förhållningssätt samt
genom att informera om verksamheten till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och
andra berörda, genom att återrapportera patientärenden till vården, samt genom formella och
informella kontakter med vården.
Patientnämndens andra huvuduppgift är att tillgodose tvångsvårdade patienters lagstadgade
rätt att få en stödperson. Stödpersoner utses till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin
eller som isoleras enligt smittskyddslagen. Stödpersonsersättningen är uppdelat i två delar;
arvode och omkostnadsersättning. Fr.o.m. 2016 redovisas även arbetsgivaravgift för
omkostnadsersättningen, vilket ej tidigare gjorts. Med anledning härav uppstår en
kostnadsökning med ca 65tkr årligen. Patientnämnden har därför behov av en utökning av
budget för stödpersonsverksamheten med 65tkr.
Riksdagen har beslutat om en ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen
trädde i kraft den 1 januari 2018. Den nya lagen innebär ett ökat uppdrag till
patientnämnderna och att uppdraget till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) begränsas.
Enligt den nya lagen ska klagomålshanteringen utgå från patienternas behov, bidra till ökad
patientsäkerhet och vara resurseffektiv. Den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården kommer att medföra nya och mer omfattande uppdrag för patientnämnden. Detta
medför behov av att utöka patientnämndens verksamhet. Ytterligare handläggare har
rekryterats. Statliga medel, 256 tkr har tillförts patientnämnden från och med 2018.
Patientnämnden begär för år 2019 ett budgetanslag som motsvarar 2018 års anslag, inklusive
statlig satsning om 256 tkr, uppräknat enligt landstingsprisindex och för lönerörelsen.
Dessutom äskas 65 tkr för merkostnad inom stödpersonsverksamheten.
I den uppdaterade Finansplanen 2018-2020 – tilläggsbilaga som fastställdes av
regionfullmäktige 2018-02-13—14 § 31 utökades ramen för patientnämnden för det nya
uppdrag som staten beslutat om till totalt 3 170 tkr. Regionen får ersättning med denna
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utökade kostnad genom ett statligt tillskott till det kommunala utjämningssystemet.
De 65 tkr för ökad kostnad för stödpersonsverksamhet får tas inom befintlig ram i enlighet
med beslutet för 2018.
Regiondirektörens direktiv för verksamhetsplaner 2019, som ingick som informationspunkt
vid regionstyrelsens sammanträde 2018-08-28, föreslås en oförändrad budgetram för samtliga
nämnder och förvaltningar förutom för hälso- och sjukvård. För patientnämndens del innebär
det att den föreslagna budgeten inte räknas upp.
Anslaget för patientnämnden bör således fastställas enligt 2018 års anslag inklusive utökat
uppdrag om 256 tkr till totalt 3 170 000 kronor.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
Anslaget för patientnämndens verksamhet 2019 fastställs till 3 170 000 kronor.

Beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
Anslaget för patientnämndens verksamhet 2019 fastställs till 3 170 000 kronor.

Expedieras till
Patientnämnden
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Patientnämndens budgetframställan för 2019
Prel Budgetframställan 2019 Patientnämnden
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