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Regionstyrelsens uppföljning av patientnämndens
verksamhet 2018
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering
och uppföljning av verksamheten. Styrelsen ska också följa de frågor som kan
inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning. I regionstyrelsens
verksamhetsplan för 2018 har styrelsen valt ut ett antal områden som styrelsen har
ska upp under året. Enligt den ska regionstyrelsen på sitt samarbete i december
följa upp patientnämnden.
En skriftlig rapport om uppföljning av patientnämnden har upprättats. Rapporten
redogör för patientnämndens uppdrag, utmaningar och måluppfyllelse. Den
innehåller också en beskrivning om hur patientnämnden arbetar med
analysrapporter utifrån nya lagstiftningen. Sammantaget visar rapporten att
patientnämnden under året har arbetat med flera utvecklingsområden. Nämnden
redovisar en god måluppfyllelse där alla mål utom ett har uppfyllts. Nämnden har
också en ekonomi i balans.
På regionstyrelsens sammanträde den 30 maj 2018 redovisades en rapport om
patientnämnden utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt. I rapporten konstaterades
bland annat att en tydlig organisation för hälso- och sjukvårdsförvaltningens
hantering av klagomål behövs utifrån den nya lagstiftningen. Det konstaterades
också att nämnden ska erbjudas möjlighet att informera om sin verksamhet i
relevanta kanaler. Regionstyrelsen gav Regiondirektör i uppdrag att organisera
hälso- och sjukvårdens verksamhet så att slutsatser av de analyser som
patientnämnden gör i enlighet med 3 § i lag om klagomålshantering tas om hand
och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.
Regiondirektören konstaterar att det idag går att framföra klagomål muntligt och
skriftligt, men det saknas möjlighet för patienter och närstående att framföra
klagomål elektroniskt. Det bör kunna vara åtgärdat under våren 2019.
Det behöver också säkerställas att rapportering och handläggning av klagomål kan
göras i ett system, för att undvika dubbelregistrering och därmed onödig
administration. Det bästa vore att handläggning kan bli i avvikelsesystemet,
eftersom en del klagomål även är avvikelser. Direkt efter avvikelsesystemets
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uppdatering som är inplanerad till december/januari kan förberedelser för att även
handlägga klagomål i avvikelsesystemet påbörjas. Slutligen avvaktar regionen också
besked om vilken nationell uppföljning av klagomål som kommer att krävas, dvs
hur klagomål ska aggregeras och hur kategorisering ska se ut.
Patientnämnden besöker olika områdesledningar med anledning av sina
granskningar för återföring av sina iakttagelser. Minst en gång per år kommer
patientnämnden också till Hälso- och sjukvårdens ledningsgruppen för återföring
av sina iakttagelser. Det är värdefullt och ger Hälso- och sjukvårdsdirektören
möjlighet att på övergripande nivå agera utifrån Patientnämndens synpunkter.
Slutligen meddelar Regiondirektören att Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp vid
sitt möte i augusti beslutade inrätta ett regionövergripande Vårdpreventionsråd
med uppdraget att skapa ett samverkansråd för vårdpreventiva insatser inom all,
trycksår, nutrition, munhälsa och blåsöverfyllnad. Detta råd är också lämpligt
forum att ta emot och agera på Patientnämndens analysrapporter.
Regionstaben ska enligt regionstabschefens beslut hösten 2018 fördjupa
analysarbetet. För prioritering av analyser tas en analysplan fram där stöd till
hantering av Patientnämndens analysrapporter också kommer att beaktas.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens uppföljning av Patientnämnden godkänns.
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