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Uteblivna yttranden från Karolinska Universitetssjukhuset
Ärendet
Patientnämndens förvaltning har under andra kvartalet 2013 haft svårigheter att få in
yttranden i klagomål som rör Karolinska Universitetssjukhuset. Detta trots upprepade
påminnelser.
Med anledning av detta tillskrevs chefläkarna vid Karolinska Universitetssjukhuset den
20 juni 2013 med begäran om redovisning om orsakerna till fördröjningen och vilka
åtgärder som man tänker vidta för att leva upp till gällande avtal.
Begärd redovisning inkom den 26 juni 2013. Av redovisningen framgår bland annat
flera verksamheter haft övergripande förändringar av ledningsstrukturen vilket medfört administrativa oklarheter och att två av fyra patientvägledare avslutat sina anställningar. För att avhjälpa detta arbetar sjukhuset med omorganisationer och nytillsättning av verksamhetschefer. Nyrekryteringar av patientvägledare är genomförda och
arbetet beräknas att ånyo löpa på enligt gällande plan från och med 1 september 2013.
Man beklagar fördröjningarna i handläggningen och ser fram emot ett fortsatt gott
samarbete.
Förvaltningens synpunkter
Vårdgivare har enligt avtal en skyldighet att till patientnämndens förvaltning svara på
anmälare/patienters klagomål och synpunkter. När förvaltningen begär yttranden i
klagomål anhålls om svar inom fyra veckor. I det fall en patient/anmälare får vänta
orimligt länge på att få svar på sina klagomål riskerar detta att ytterligare förstärka de
negativa upplevelser man haft i vården.
Patientnämndens förvaltning ser allvarligt på att anmälare /patienter i flera fall fått
vänta orimligt länge på yttranden och svar i anmälningsärenden från Karolinska Universitetssjukhuset. Av begärd redovisning från chefläkare framgår att man är medvetna
om problematiken och att åtgärder vidtagits i syfte att förbättra hanteringen så att yttranden inkommer i tid. Patientnämndens förvaltning ser positivt på att åtgärder vidtagits och förutsätter att de planerade åtgärderna får avsedd effekt. Förvaltningen avser
att följa utvecklingen framöver.
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