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Regionstyrelsen

Uppföljande granskning av tvångsvården
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har genom sitt revisionskontor genomfört
en uppföljande granskning av tvångsvården inom psykiatrin. Granskningen har syftat
till att ta reda på om de förbättringsåtgärder som framkom vid den tidigare granskningen från 2014 och från JO:s inspektion 2015 har genomförts.
Vi kan inledningsvis konstatera att de flesta åtgärder som framkom vid granskningen
och vid JO:s inspektion har genomförts som t.ex. framtagande av nytt direktiv för
tvångsvård, förbättrade rutiner att informera tvångsvårdade om rätten till stödperson,
förtydligande av rutiner för bältesläggning och visitation.
Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.
Nedan redovisar vi några åtgärder som återstår att genomföra:


Tvångsvården har inte följts upp av regionstyrelsen. Tvångsvården finns inte
med i styrelsens uppföljningsplan för 2016 och det saknas mål kopplade till
tvångsvården i styrelsens verksamhetsplan. En plan för uppföljning av tvångsvård bör utarbetas.



Vi kan konstatera att en förbättring har skett när det gäller redovisning av
tvångsåtgärder i protokoll från arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten.
Tvångsåtgärder redovisas också i månadsrapporter. Vi saknar dock en redovisning och analys av tvångsåtgärder i delårs- och årsbokslut samt i patientsäkerhetsberättelsen.



Socialstyrelsens patientregister utgör underlag för kvalitetsarbetet. Vi anser
dock att sammanställning av avvikelserapporter som hör ihop med tvångsåtgärder i högre grad borde kunna utnyttjas i kvalitetsarbetet och rekommenderar att rutin för detta utarbetas.



Erfarenheter från patienter som varit föremål för tvångsåtgärder tillvaratas
idag inte på ett strukturerat sätt. Vi konstaterar dock att åtgärder planeras att
vidtas för ett bättre tillvaratagande och förutsätter att detta ges hög prioritet.



Arbetet med att tillskapa utomhusutrymme för tvångsvårdade har påbörjats
men inte slutförts. Vi anser att slutförandet bör få hög prioritet.

Vi emotser senast den 2:a september 2016 en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.
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